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vodna telesa površinskih voda

Sava Drava Mura Donava Jadranske 
reke

Soča Jadransko 
morje

∑
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reke morje

VTPV reke 80 24 14 118 13 15 30 146

VTPV 3 0 0 3 0 0 0 3VTPV jezera 3 0 0 3 0 0 0 3

VTPV
somornica

0 0 0 0 0 0 0 0

VTPV obalno 
morje

0 0 0 0 6 0 6 6

∑ 83 24 14 121 19 15 34 155

VTPV 75 14 12 101 15 13 28 129

UVT 2 2 0 4 0 0 0 4UVT 2 2 0 4 0 0 0 4

kMPVT 6 8 2 16 4 2 6 22

∑ 83 24 14 121 19 15 34 155
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obremenitve in sektorjij

HIDROMORFOLOŠKE OBREMENITVE
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kmetijstvo, industrija, energetika, poselitev, promet, ribogojstvo, ribištvo, turizem
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programi ukrepov programi ukrepov –– urejanje vodaurejanje voda

UREJANJE VODA

p g pp g p j jj j

generični seznami ukrepov
negradbeni (splošni) gradbeni (VTPV)

•ozaveščanje ljudi
•izboljšanje hidrometeoroloških prognoz
•premišljena urbanizacija območij

•gradnja nasipov, pregrad in zadrževalnikov, jezov,
prekopov, umetnih kanalov itd.
•gradnja vodnih zajetij transportnih cevovodov•premišljena urbanizacija območij

•izvajanje ukrepov v primeru naravnih 
nesreč
•prilagajanje bivanja na vododeficitarnih 
območjih

•gradnja vodnih zajetij, transportnih cevovodov,
objektov za bogatenje vodnih količin
•izvajanje el za izboljšanje stanja HM elementov 
voda
•sanacije mokrih peskokopov in glinokopovobmočjih

•kataster vodnih in priobalnih zemljišč
•določitev vodnega zemljišča
•ohranitev retenzij

•sanacije mokrih peskokopov in glinokopov
•obnova obstoječe vodne infrastrukture
•odstranjevanje zaplavkov
•sanacija površinske , talne in bočne erozije 
celinskih voda

i k l š i i VTPV

celinskih voda
•redna vzdrževalna dela

programi ukrepov – splošni in VTPV



programi ukrepov programi ukrepov –– raba vodaraba voda •tehnološka voda

RABA VODA

p g pp g p tehnološka voda
•hidroenergetska raba
•namakanje
•ribogojstvo
•šport in rekreacija
•plovba

generični seznami ukrepov za področja rabe voda

vodooskrba (OP NPUV) ostala posebna raba

•izgradnja vodovodnih sistemov
•izgradnja priključkov
•posodobitev vodovodnih sistemov

manjše anje odnih i g b

•izvajanje načela PPP
•izvajanje načela celovite povrnitve stroškov
•zagotavljanje nadzora
nad o nad od emi po šinske in pod emne ode•zmanjševanje vodnih izgub

•zagotovitev rezervnih vodnih virov
•izdelava hidravličnih preračunov
•preprečevanje ali zmanjševanje vplivov havarij
podnebne spremembe: zagotovitev količin pitne vode

•nadzor nad odvzemi površinske in podzemne vode
•evidentiranje neregistriranih odvzemov
•ukrepi za preprečevanje ali zmanjševanje vpliva
dogodkov naključnega onesnaževanja
določitev prioritetne rabe vode v večnamenskih•podnebne spremembe: zagotovitev količin pitne vode

•zagotovitev vode za gašenje
•določitev razpoložljivih zalog pitne vode in
kritične meje izkoriščanja
omejevanje in kompenziranje začeplejnih površin

•določitev prioritetne rabe vode v večnamenskih
akumualcijah
•uvajanje nizko intenzivnih tehnoloških procesov
•uvajanje dobrih kmetijskih praks
ukrepi za zagotovitev vodnih količin v času suš•omejevanje in kompenziranje začeplejnih površin

•kompenzacija vplivov regulacij vodotokov itd.
•ukrepi za zagotovitev vodnih količin v času suš
•nadzor vplivov hidrotehničnih posegov na stanje
podzmene vode itd.

programi ukrepov – splošni in VTPV



programi ukrepov programi ukrepov –– varstvo vodavarstvo vodap g pp g p

- so ukrepi, ki se povzamejo po nacionalni zakonodaji, ki morajo biti 
skladni z ukrepi navedenimi v direktivah iz Priloge VI, Del A VD.

i i i l i d i čl 11(3) d čk b d l- pravni in upravni elementi navedeni v členu 11(3) od točke b do l.
- ukrepi predpisani z nacionalno zakonodajo, ki so strožji od EU  
zakonodaje

- ukrepi, ki se oblikujejo in izvajajo poleg osnovnih ukrepov za  
dosego ciljev v skladu s členom 4 VD.
navedeni v Prilogi VI Del B VD- navedeni v Prilogi VI, Del B VD. 

- določijo se le v primeru, ko se oceni, da z osnovnimi ukrepi 
cilji, določeni za vodno telo po členu 4 VD, ne bodo doseženi.

- kadar spremljanje stanja ali drugi podatki kažejo, da cilji, določeni 
za vodno telo po členu 4 VD, ne bodo doseženi. 

- se po potrebi navedejo šele pri prvi ali pri vseh nadaljnjih 
posodobitvah načrta upravljanja.
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