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• Zakon o vodah
• Okvirni program izvajanja Direktive o 

okoljskih standardih kakovosti na 
področju vodne politike (2008/105/ES) in 
Direktive Komisije o tehničnih zahtevah 
za izvajanje monitoringa (2009/90/ES) 
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• Opredeljene so naloge ter razdelitev pristojnosti 
za izvajanje posameznih nalog. 

• V izvajanje vključeni: MKO, ARSO, IZVRS. 
• Popis emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in 

prednostnih nevarnih snovi ter drugih 
onesnaževal, potrebuje sodelovanje okoljskega 
in kmetijskega dela ministrstva ter ministrstva 
pristojnega za zdravje. 



Okvirni program izvajanja 
2010 – 2015 …… 3

• Dostopen na:
http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop
.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/v
ode/dir_okoljski_standardi_kakovosti_okvi
rni_program.pdf



Cilji 

• Doseganje dobrega stanja voda do leta 
2015.

• Doseganje dobrega kemijskega stanja 
površinskih voda z določitvijo okoljskih 
standardov kakovosti za prednostne 
snovi in nekatera druga onesnaževala.
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• PRILAGODITEV PODZAKONSKIH 
PREDPISOV O STANJU POVRŠINSKIH 
VODA:
– Uredbe o stanju površinskih voda 
– Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v 

vode in javno kanalizacijo (30. 6. 2011) 
– Predpis o popisu emisij, izpustov ter uhajanja prednostnih in 

prednostnih nevarnih snovi (22. 12. 2012)
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1. Monitoring in vrednotenje stanja 
površinskih voda

2. Nadzor nad emisijami prednostnih in 
prednostnih nevarnih snovi ter drugih 
onesnaževal
– Izdaja okoljevarstvenih dovoljenj 
– Strokovna ocena vpliva emisij na stanje voda 
– Določitev območij mešanja 
– Vzpostavitev popisa emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in 

prednostnih nevarnih snovi ter drugih onesnaževal 
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3. Poročanje Evropski komisiji:
– o mrežah in rezultatih monitoringa stanja površinskih 

voda
– o območjih mešanja in o ukrepih za zmanjšanje 

njihovega obsega
– o popisu emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in 

prednostnih nevarnih snovi ter drugih onesnaževal



NUV, povodji in pore čja



Ekološko stanje površinskih voda



Točkovni viri obremenjevanja



Incidentna onesnaženja



Ogroženost objektov manjšega in 
večjega tveganja za okolje zaradi poplav



Pomembne zadeve upravljanja voda

• Onesnaženje s hranili in organskimi 
snovmi

• Onesnaženje s prednostnimi snovmi 
in onesnaževali

• Hidromorfološke obremenitve
• Biološke obremenitve



Skupna ocena verjetnosti doseganja 
okoljskih ciljev – površinske vode



Skupna ocena verjetnosti doseganja 
okoljskih ciljev – podzemne vode



Okoljski cilji verjetno ne bodo ali ne bodo 
doseženi (12 VTPV in 5 VTPodzV)

• VT Kamniška Bistrica Študa – Dol
• VT Pivka Prestranek – Postojnska jama
• VT Hudinja Nova Cerkev – sotočje z 

Voglajno
• VT Sotla Dobovec – Podčetrtek
• VT Polskava Zgornja Polskava – Tržec
• VT Pesnica državna meja –

zadrževalnik Perniško jezero
• VT Pesnica zadrževalnik Perniško 

jezero – Ormož
• VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko 

jezero – Gibina
• VT Velika Krka povirje – državna meja
• VT Ledava zadrževalnik Ledavsko

jezero – sotočje z Veliko Krko
• VT Rižana povirje – izliv
• VT Koren

• VTPodzV Murska kotlina

• VTPodzV Vzhodne Slovenske 
gorice

• VTPodzV Zahodne Slovenske 
gorice

• VTPodzV Dravska kotlina

• VTPodzV Savinjska kotlina



Stroškovno u činkoviti dopolnilni ukrepi

1. Poostritev inšpekcijskega nadzora 
prednostno na vodnih telesih s slabim 
kemijskim in ekološkim stanjem

2. Povečanje družbene odgovornosti podjetij 
do voda

3. Informiranje in osveščanje širše ter 
zainteresirane javnosti



Obstoje či mehanizmi

• Akcijski načrt za okoljske tehnologije -
ETAP

• Sistem EU za okoljevarstveno vodenje 
organizacij - EMAS

• Znak za okolje – Eco Label
• Okoljske nagrade
• Drugo: Retail forum, celovita politika 

proizvodov, zelena javna naročila, …



dr. Janez Poto čnik, 6.10.2010

• “Raziskave EU so potrdile, da je voda 
ključnega pomena za državljane. 
Evropejci imajo glede kakovosti in 
razpoložljivosti vode visoka pričakovanja, 
in prav je tako.”



Kako naprej?

• Priprava Uredbe o emisiji snovi in toplote …
• Vzpostavitev popisa emisij, izpustov in 

uhajanja prednostnih in prednostnih nevarnih 
snovi …

• Sodelovanje v postopku soodločanja o 
spremembah in dopolnitvah Direktive 
2008/105/ES

• Redne aktivnosti 



Sodelovanje z javnostmi



Spletna stran

• http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_
podrocja/voda/direktiva_o_okoljskih_sta
ndardih_kakovosti_na_podrocju_vodne
_politike/



Hvala za pozornost!


