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PREDSTAVITEV
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Kratka predstavitev sistema načrtovanja in upravljanja v sektorjih
upravljanja voda in ribištva
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Rezultati analize doseganja ciljev v PUN 2007-2013 za posamezni sektor

3.

Naši predlogi v zvezi z Naturo za sektorske načrte za obdobje 2013-2020

4.

Pregled kaj je vključeno v sektorske načrte 2013-2020 (kjer se ti že
pripravljajo)

5.

Ocena kje se pričakuje težave glede zagotavljanje ugodnega stanja Nature
2000 v povezavi s posameznim sektorjem

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA VODA
NAČRT UPRAVLJANJA VODA (NUV)
-

-

Ključni strateški dokument za obdobje 2009–2015
Dobro pokriva področje 'Varstva voda', slabo pa
področji 'Spodbujanje trajnostne rabe' in
'Urejanje voda'.
Cilj NUV je doseganj dobrega stanja voda
-

Dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih voda

-

Dobro kemijsko in količinsko stanje površinskih voda

PROGRAM UKREPOV UPRAVLJANJA VODA:
temeljni in dopolnilni ukrepi
NAČRTI UREJANJA VODA (sanacijski, letni, vzdrževalni, investicijski)

NAČRTOVANJE UPRAVLJANJA VODA
NAČRT UPRAVLJANJA
MORSKEGA OKOLJA poročila o začetni presoji
morskega okolja, stanju
morskega okolja in ciljih.

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/okvirna_direktiva_o_morski_strategiji/zacetna_presoja_st
anja_morskega_okolja_dolocitev_dobrega_stanja_morskega_okolja_ciljnih_vrednosti_in_kazalnikov/

NAČRT ZMANJŠEVANJA
POPLAVNE OGROŽENOSTI predhodna ocene poplavne
ogroženosti RS ter karte
območij pomembnega
vpliva poplav v RS
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/poplavna_direktiva/

RIBIŠKO NAČRTOVANJE
NAČRTI RIBIŠKEGA UPRAVLJAVA V CELINSKIH VODAH RS
•

Program upravljana rib 2010-2021, načrti ribiških območij
in ribiškogojitveni načrti.
Obravnavajo dejavnosti ribiškega upravljana in trajnostne
rabe rib kot so:
–
–
–
–

odvzem spolnih celic oz. smukanje,
odvzem genskega materiala,
vlaganje oz. poribljavanje,
ribolov (ribolovni režim, razpoložljivi uplen ribolovnih vrst rib, število razpoložljivih
ribolovnih dni, ribiška tekmovanja),
– sonaravno gojitev rib in
– čuvajsko službo in usposabljanje.

•

Strategija in OP akvakultura

MORSKI RIBOLOV
• Program upravljanja z morskim ribištvom v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo
RS (2011)
• Načrt prilaganja ribolovnega napora (2011 – 2013)
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/nacrti_in_programi/

REZULTATI ANALIZE IZVAJANJA PUN2K 2007-2013
1. UPRAVLJANJE VODA
NAČRT UPRAVLJANJA VODA
Vključevanje podrobnejših varstvenih ciljev in varstvenih ukrepov PUN2k je
potekalo preko naravovarstvenih smernic ZRSVN.
Vsebina PUN2k v spletnem
pregledovalniku, v poglavjih
Območja s posebnimi zahtevami,
kjer so za posamezne cone območij
Natura 2000 predpisane
podrobnejše naravovarstvene
usmeritve.
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/

OBMOČJA S POSEBNIMI ZAHTEVAMI (PREGLEDOVALNIK)

TEMELJNI UKREPI - UREJANJE
Urejanja voda in vodne infrastrukture po osmih porečjih oziroma povodjih (U1.1 – U1.8) usmeritve za urejanje voda in vodne infrastrukture
Ker NUV in PU NUV ne prinašata podrobnih načrtov urejana voda, so usmeritve splošne.
Primer: Urejanje voda in vodne infrastrukture na porečju zgornje Save

Vir: spletna stran arhiv MOP

Vir: spletna stran arhiv MOP

PROBLEMATIKA UREJANJA VODA
VEČINA VARSTVENIH UKREPOV PUN2K JE VEZANA NA
PODROČJE UREJANJA VODA.!
Nimamo večletnega načrta urejanja voda.
Urejanje vodotokov se izvaja v okviru intervencijskih,
sanacijskih, vzdrževalnih del in investicij brez
skupne vizije oz. načrta.

1974

Primer: Urejanje Save pri AC mostu
Šentjakob

Vir: Google Earth

PROBLEMATIKA UREJANJA VODA
- Praviloma, bi se morali izvajati preko naravovarstvenih soglasij in dovoljenj
za poseg v naravo.
- V praksi pa se večina posegov v vodotoke izvaja v okviru interventnih in
sanacijskih del, kjer se praviloma ne pridobijo ustrezna dovoljenja.
- Ni vzpostavljene ustrezne evidence vodne infrastrukture, zato ni mogoče
spremljati izvajanje varstvenih ukrepov.

Ribnica (TNP)

Vipava

PROBLEMATIKA NAČRTOVANJA UPRAVLJANJA
VODA
-

Pristojnosti upravljanja z vodami v Sloveniji še vedno precej razdrobljene in
med seboj nepovezane.

-

Pomanjkanje podatkovnih baz, grafičnih slojev, ki bi omogočali integralno
upravljanje.

-

Neusklajeno delovanje in različni cilji med področjem okolja in področjem
kmetijstva.

PROBLEMATIKA RABE VODA
Prekomerna raba vode brez zagotavljanja
ekološko sprejemljivega pretoka.

Nelegalni odvzemi vode brez
pridobitve vodne pravice.

Izdajanje vodnih pravice brez celovitega pregleda
nad razpoložljivimi količinami podzemne in
površinske vode in količinami obstoječih
odvzemov vode.

PROBLEMATIKA NADZORA VODA
-

Pomanjkanje sistematičnega izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju
varstva narave zaradi nezadostne kadrovske zasedbe

-

Nizke globe za kršitelje glede na posledice posegov, še posebno, če kršitev
stori fizična oseba (kar velja v večini primerov), za katero je zagrožena
kazen vsega 125 €.

-

Problematika naravovarstvene službe in vodovarstvenega nadzora, ki še
vedno nista zaživela s polnimi pooblastili.

PRIHODNOST NAČRTOVANJA UPRAVLJANJA
VODA
-

Ustanovitev direktorata za vode, ki bo združeval vse dejavnosti, ki so
vezane na vode.

-

Obstoječe parcialne baze npr. vodni kataster, vodna knjiga, emisijske baze
bodo nadgrajene in povezane.

-

Uskladitev kmetijske politike in ukrepov z naravovarstvenimi cilji in ukrepi
ter s cilji in ukrepi upravljanja voda.

-

V okviru MKO se zagotovi služba za podporo za črpanje evropskih sredstev
za namene izvajanja varstvenih ukrepov in drugih okoljskih ukrepov MKO.
Izkoristi se možnosti sofinanciranja projektov, ki hkrati podpirajo cilje
PUN2000 in NUV/Načrta upravljanja morskega okolja/Načrta zmanjševanja
poplavne ogroženosti, iz evropskih sredstev.

PRIHODNOST UREJANJA VODA
-

Na podlagi ciljev urejanja NUV v okviru NUV
2015–2021 sprejeme podrobnejše načrte
urejanja voda po osmih porečjih oziroma
povodjih oddelkov Urada za upravljanje z
vodami ARSO; v podrobnejših načrtih bi bile po
odsekih vodotokov ali po posameznih objektih
vodne infrastrukture podane usmeritve za
celovito urejanje porečij;
Primer Bača

-

Priprava letnih in vsaj šest letnih načrtov
vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja ter
vsaj 18-letnih načrtov investicij.

-

Glede na okoljske cilje in izvedljivost je treba
določiti prednostne projekte za zagotavljanje
prehodnosti na obstoječih objektih in
prednostne projekte za obnove vodotokov.

PRIHODNOST RABE VODA
Za namene rabe vode bi bilo treba
določiti razpoložljive zaloge
podzemne in površinske vode
ter obstoječe in predvidene rabe
vode za obdobje do 2021,
skladno s predvidenim ukrepom
PU NUV "Analiza razpoložljivih
zalog podzemne in površinske
vode ter obstoječe in
predvidene rabe vode za
obdobje do 2021 (DDU26)".
-Priprava predpisa o načinu in pogojih
odvzema naplavin.

-Vzpostavitev in izvajanje monitoringa
prodonosnosti.

PRIHODNOST NADZORA VODA
-

Okrepitev inšpekcijskega nadzora.

-

Nadaljevati z usklajevanjem dela okoljske in kmetijske inšpekcije, kjer se je
učinkovitost ukrepanja povečala, odkar delujeta skupaj v okviru istega
inšpektorata.

-

Vzpostaviti pregleden in celovit sistem nadzora nad vnosom nitratov, nad
posegi v vodna in priobalna zemljišča in nad vodno-gospodarskimi objekti.

RIBIŠKO UPRAVLJANJE
Malo varstvenih ukrepov, izvajanje preko RGN,
Varstveni ukrepi izvajali, ker so povzemali obstoječo ribiško upravljanje:
V največji meri izvedeni varstveni ukrepi, ki prepovedujejo vlaganje rib oz.
dovoljujejo vlaganje le nerastlinojedih rib, ukrep, ki nalaga okrepitev
inšpekcijskega nadzora nad sulcem in ukrep vzpostavitve mirne cone na
Ledavskem jezeru
Varstveni ukrepi, ki so zahtevali drugačno ribiško upravljanja in niso bili
usklajeni z izvajalci, niso bili izvedeni.

SEKTORSKO NAČRTOVANJA IN ZAGOTAVLJANJA
UGODNEGA STANJA OBMOČIJ NATURA 2000
PROBLEMATIKA RIBIŠKEGA NAČRTOVANJA
- Zamujanje pri sprejemanju načrtov ribiškega upravljanja v celinskih vodah
RS (programa upravljanja rib, načrtov ribiških območij in ribiškogojitvenih
načrtov).
- Problematika vlaganja rib, predvsem tujerodnih vrst.
- Problematika upravljanja izven območji upravljanja ribiških družin.

PRIHODNOST RIBIŠKEGA NAČRTOVANJA
Sprejem načrtov ribiškega upravljanja v celinskih vodah RS in strategije, OP
akvakulture.
- Zmanjšanje količine vlaganje rib oz. prilagoditev poribljavanja glede na
ekološko stanje posameznih revirjev, značilnosti lokalnih populacij in
ribolovni pritisk ter na način, da niso ogrožene druge vrste živalske in
rastlinske združbe.
- prepoved vlaganja tujerodnih vrst rib oz. postopoma zmanjševati vlaganje
šarenke in krapa ter ju postopoma nadomeščati z domorodnimi vrstami..
- Izlov tujerodnih vrst rib.
STRATEGIJA RIBOGOJSTVA

PRIPRAVA PUN2000 za obdobje 2014-2020
VARSTVENI CILJI
- Bodo postavljeni glede na referenčne vrednosti
ter stanje vrst, habitatnih tipov območij Natura
2000.

VARSTVENI UKREPI
- Bodo upoštevali varstvene cilje, stanje voda in
ribiško upravljanja.
- priprava nabora konkretnih proaktivnih ukrepov
za doseganje varstvenih ciljev Natura 2000 in
ciljev upravljanja voda.
- ostali varstveni ukrepi se na podlagi varstvenih
ciljev in sektorskih dejavnosti določi na
podrobnejših nivojih sektorskega načrtovanja.

VKLJUČEVANJE PUN2000 V SEKTORSKO
NAČRTOVANJE – VODE in RIBIŠTVO
NUV (2015 – 2021)
- Temeljni ukrepi NUV – preko naravovarstvenih smernic in
strokovnih mnenj ZRSVN.
- Dopolnilni ukrepi NUV – konkretni proaktivni ukrepi
PUN2000 (prehodnost/zveznost vodotokov, renaturacija in
ohranjanje retenzijskih površin).
NAČRTI UREJANJA VODA (vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje,
sanacije)
• Treba je preveriti možnosti vključitve varstvenih ukrepov v
intervencijske ukrepe, sanacijske in letne programe
vzdrževanja.
NAČRT UPRAVLJANJA MORSKEGA OKOLJA IN NAČRT
ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI (2015 – 2021)
• preko naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj
ZRSVN.
• konkretni proaktivni ukrepi PUN2000.

VKLJUČEVANJE PUN2000 V SEKTORSKO
NAČRTOVANJE – RIBIŠTVO
RIBIŠKO NAČRTOVANJE
-

Naravovarstvene smernice in strokovna mnenja ZRSVN

-

Konkretni proaktivni ukrepi PUN2000 za načrte ribiških območij in
ribiškogojitvene načrte

Hvala za pozornost!

