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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

1. Uvod

Program Evropske unije LIFE je finančni instrument, ki je v celoti namenjen podpori
ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Cilj
programa LIFE je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev strategije Evropa
2020, 7. Okoljskega akcijskega načrta in drugih EU okoljskih in podnebnih strategij.
Projekti, sofinancirani skozi program LIFE, naj bi pri doseganju okoljskih ciljev preizkušali
in demonstrirali najboljše rešitve in prakse za uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev
ter promovirali inovativne okoljske in podnebne tehnologije.
Analiza prioritet na področju okolja in učinkovite rabe virov je podlaga za usmeritev, na
katerih področjih v Sloveniji je potrebno spodbuditi pripravo projektov za reševanje
okoljskih problemov, ki so upravičeni do pridobitve nepovratnih sredstev programa LIFE in
bodo istočasno naslavljali nacionalne prioritete.
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2. Analiza prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in
identifikacija področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa
LIFE za Sklop: Voda, vključno z morskim okoljem

V skladu z metodologijo dela, ki smo jo pripravili v januarju 2017 in jo do 20. 2. 2017
uskladili z naročnikom – MOP, smo analizo prioritet RS na področju okolja in učinkovite
rabe virov izvedli v treh delih:
-

-

-

V prvem delu smo iz analize pridobili smernice, katere so tiste prednostne teme iz
programa LIFE, ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika reševanja okoljske
problematike.
V drugem delu smo iz analize pridobili smernice, katere to tiste prednostne teme iz
programa LIFE, ki so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne glede
na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost.
V tretjem delu smo pripravili končni presek, v katerem smo pridobili smernice,
katere so tiste prednostne teme iz programa LIFE, ki so za Slovenijo izjemnega
pomena z vidika reševanja okoljske problematike in so za slovenske potencialne
prijavitelje bolj primerne glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost
in razvojno usmerjenost ter so
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2.1 Pridobitev smernic, katere so tiste projektne teme / tematske prednostne naloge
iz Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem
področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije,
ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika reševanja okoljske problematike

2.1.1 Kvalitativna ocena stanja izvajanja politik okolja in učinkovite rabe virov
Najprej smo za prednostni področji: Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje
in informacije za Sklop: Voda, vključno z morskim okoljem, pregledali prioritetne teme
LIFE iz dokumentov:
-

Izvedbeni sklep Komisije z dne 19. 3. 2014 o sprejetju Večletnega delovnega
programa LIFE za obdobje 2014–2017, Uradni list Evropske unije, 2014/203/EU;
Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o
vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 614/2007.

Pregledali smo tudi naslednje dokumente:
- Vodnik za komuniciranje programa LIFE, MOP, maj 2016;
- Smernice za prijavitelje 2016 – LIFE: Okolje in učinkovita raba virov;
- Smernice za prijavitelje 2016 – LIFE: Okoljsko upravljanje in informacije.
V nadaljevanju smo izvedli kvalitativno oceno stanja izvajanja politik okolja in
učinkovite rabe virov v Sloveniji za Sklop: Voda, vključno z morskim okoljem. Analizirali
smo politične in strokovne prioritete ključnih sektorjev na nacionalni ravni, pri čemer smo
analizirali strateške in druge dokumente, ki so osnova za izvajanje politik, krovne zakone in
operativne programe.
Za Sklop: Voda, vključno z morskim okoljem smo pregledali naslednje dokumente:
-

Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15;
Načrt upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje
2016–2021, Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
Načrt upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021,
Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
Program ukrepov upravljanja voda, Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
(Uredba o NUV), Uradni list RS, št. 61/11, 49/12 in 67/16;
Načrt upravljanja z morskim okoljem 2016–2021 (NUMO), Osnutek, MOP,
september 2016;
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-

-

-

-

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6. 2008 o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva
o morski strategiji), Uradni list Evropske unije, 2008;
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO, IzVRS, junij 2016;
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), MOP, december 2015;
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
SVRK, december 2014;
Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, MOP, november 2014;
Direktiva Sveta z dne 21. 5. 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva
91/271/EGS), Uradni list Evropske unije, 1991;
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017, Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11.
2010 in Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011;
Poročilo o izvajanju Direktive 91/271/EGS – Izpolnjevanje zahtev glede odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode – stanje na dan 31. 12. 2014, MOP;
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij – Osmo poročilo o stanju izvajanja in programih
izvajanja (kot zahteva člen 17) Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne
odpadne vode, Evropska komisija, marec 2016;
Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, Vlada
Republike Slovenije, junij 2016;
Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje, 2014.

V Večletnem delovnem programu LIFE za obdobje 2014 – 2017 je za prednostno
področje okolje in učinkovita raba virov zapisano, da morajo biti projekti v skladu z
izvajanjem okvirne direktive o vodah, direktive o poplavah in prednostnih nalog evropskega
partnerstva za inovacije na področju voda osredotočeni na razvoj in zlasti izvajanje
ukrepov, ki lahko državam članicam pomagajo pri prehodu na resnično celovito upravljanje
z vodnimi viri in spodbujajo uporabo pristopov, ki temeljijo na ekosistemih.
Tako smo po pregledu strateških in drugih dokumentov kvalitativno ocenili stanje
izvajanja politik okolja in učinkovite rabe virov v Sloveniji, na podlagi analize ukrepov,
ki se izvajajo in, ki naslavljajo določene zakone, uredbe in regulative. V ta namen smo
pregledali Program ukrepov NUV (Vlada RS, 2016), Program ukrepov NUMO (IzVRS,
2016), protipoplavne ukrepe iz NZPO (MOP, 2015), ukrepe iz Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2011) in ukrepe iz Operativnega
programa oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016).
V programu ukrepov NUV (Vlada RS, 2016) so tri kategorije ukrepov:
-

Kategorija »a«: Temeljni ukrepi, ki se že izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, ki
urejajo področje voda, varstva okolja, ohranjanje narave in ribištva;
Kategorija »b«: Temeljni ukrepi, ki se še ne izvajajo v celoti glede na zahteve
veljavne zakonodaje in dopolnjujejo oz. nadgrajujejo aktivnosti izhajajoče iz
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-

temeljnih ukrepov »a« ter odpravljajo prepoznane pravne, upravne, administrativne
ali strokovno raziskovalne vrzeli;
Kategorija DUDDS: Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja voda, ki so
predvideni za vodna telesa, kjer se ocenjuje, da okoljski cilji do leta 2021 oziroma
2027 ne bodo doseženi, kljub izvajanju temeljnih ukrepov.

V programu ukrepov NUMO (IzVRS, 2016) so štiri kategorije ukrepov:
-

-

Kategorija 1.a: Temeljni ukrepi za ohranjanje in doseganje dobrega stanja morskega
okolja, ki se izvajajo v okviru drugih politik;
Kategorija 1.b: Temeljni ukrepi za ohranjanje in doseganje dobrega stanja morskega
okolja, ki so predpisani, vendar se še ne izvajajo v celoti v okviru drugih politik;
Kategorija 2.a: Dopolnilni ukrepi za ohranjanje in doseganje dobrega stanja
morskega okolja, ki nadgrajujejo izvajanje ukrepov v okviru obstoječih politik in
mednarodnih sporazumov;
Kategorija 2.b: Novi ukrepi za ohranjanje in doseganje dobrega stanja morskega
okolja.

Iz NUMO (IzVRS, 2016) in NUV (Vlada RS, 2016) smo pregledali tiste temeljne ukrepe, ki
se že izvajajo (»a«) in tiste, ki se še ne izvajajo v celoti (»b«).
V katalogu protipoplavnih ukrepov iz NZPO (MOP, 2015) smo pregledali ukrepe, ki se
izvajajo in so vključeni v pet korakov cikla obvladovanja poplavne ogroženosti
(preprečevanje, varstvo, zavedanje, pripravljenost, obnova). Ukrepi so opredeljeni za
povodje Donave (porečje Save, Drave in Mure) in povodje Jadranskega morja (povodje Soče
in povodje Jadranskih rek).
V Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2011)
smo pregledali ukrepe za zagotavljanje odvajanja in ustreznega čiščenja komunalne odpadne
vode. Ukrepi čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode so razdeljeni na posamezne
stopnje glede na območja poselitve in vplivna območja kopalnih voda. Za implementacijo
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so potrebni finančni
viri, ki so namenjeni predvsem gradnji infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode, česar program LIFE ne financira.
V Operativnem programu oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016) smo za 8 ciljev pregledali
vseh 18 ukrepov. Za implementacijo Operativnega programa oskrbe s pitno vodo so potrebni
finančni viri, ki so namenjeni predvsem gradnji infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, česar
program LIFE ne financira.
Na podlagi Programa ukrepov NUV (Vlada RS, 2016), Programa ukrepov NUMO (IzVRS,
2016), protipoplavnih ukrepov iz NZPO (MOP, 2015), ukrepov iz Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2011) in ukrepov iz Operativnega
programa oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016), ki se izvajajo in se navezujejo na Večletni
delovni program LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita
raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije, smo analizirali katera zakonodaja se
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izvaja in nato ocenili ali je ukrep izveden in so učinki že nastali, oziroma ali je ukrep še v
izvajanju in se učinki še pričakujejo.
Po pregledu ukrepov NUMO (IzVRS, 2016) in ukrepov NUV (Vlada RS, 2016), ki zajema
tudi protipoplavne ukrepe, ukrepe s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
in ukrepe s področja programa oskrbe s pitno vodo, smo ugotovili, da so temeljni ukrepi »a«,
ki se že izvajajo še vedno v procesu izvajanja in se učinki še pričakujejo. Prav tako se za
temeljne ukrepe »b«, ki se še ne izvajajo v celoti, učinki še pričakujejo. Zakonodaja, ki je
bila podlaga za temeljne ukrepe »a« in »b«, je tako v izvajanju in se učinki še pričakujejo.
Po pregledu ukrepov NZPO (MOP, 2015), ukrepov iz Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2011) in ukrepov iz Operativnega programa
oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016) smo ugotovili, da se zakonodaja, ki je podlaga za
protipoplavne ukrepe, ukrepe s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
ukrepe s področja programa oskrbe s pitno vodo, izvaja in se učinki še pričakujejo.
V nadaljevanju je pregled zakonodaje, ki je podlaga Programa ukrepov NUV (Vlada RS,
2016), Programa ukrepov NUMO (IzVRS, 2016), protipoplavnih ukrepov iz NZPO (MOP,
2015), ukrepov iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(Vlada RS, 2011) in ukrepov iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo (Vlada RS,
2016), ki se izvajajo in se navezujejo na Večletni delovni program LIFE za obdobje 20142017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in
informacije.

2.1.1.1 Pregled evropske, mednarodne in slovenske zakonodaje, ki se izvaja
Evropske Direktive
 Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se
blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu;
 Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode;
 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
 Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljnjem besedilu Direktiva 92/43/EGS);
 Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi
in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv
85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS;
 Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi;
 Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju
biocidnih pripravkov v promet;
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 Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998);
 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
 Direktiva komisije 1999/51/ES z dne 26. maja 1999 o peti prilagoditvi tehničnemu
napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih
snovi in pripravkov (kositer, PCP, kadmij);
 Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (v nadaljnjem besedilu
Vodna direktiva);
 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. junija 2001 o presoji
vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (v nadaljnjem besedilu Direktiva
2001/42/ES);
 Direktiva Komisije 2002/62/ES z dne 9. julija 2002 o deveti prilagoditvi tehničnemu
napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih
predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih
snovi in pripravkov (organokositrne spojine);
 Direktiva 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o
spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere
so vključene nevarne snovi;
 Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski
odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode;
 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o
upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi direktive 76/160/EGS;
 Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 372, 27. 12.
2006);
 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2007/60/ES z dne 23. oktobra 2007 o oceni
in obvladovanju poplavne ogroženosti (Poplavna direktiva);
 Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o
celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (kodificirana različica);
 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/56/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o
morski strategiji);
 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o
nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 89);
 Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (UL L št. 348, 24. 12. 2008);
 Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov;
 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. novembra 2010 o
industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja);
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 Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljnjem besedilu
Direktiva 2011/82/EU);
 Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki
spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES;
 Direktiva Komisije 2013/2/EU z dne 7. februarja 2013 o spremembi Priloge I k Direktivi
Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži;
 Direktiva 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o
plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (Besedilo
velja za EGP);
 Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o
vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju besedila
Direktiva PPN);
 Direktiva (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o
spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih
vrečk (Besedilo velja za EGP), OJ L 115, 6.5.2015.
Mednarodne konvencije
 Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (International
Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS);
 Konvencija o preprečevanju trčenj na morjih (Convention on international regulations
for preventing collisions at sea, COLREG);
 Konvencija o varnem prevozu kontejnerjev (International convention on safe
containers);
 Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaženja morja z ladij (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships – MARPOL);
 Mednarodna konvencija o onesnaženju z nafto, pripravljenosti, odzivu in kooperaciji
(International convention on oil pollution, preparedness, response and co-operation –
OPRC);
 Barcelonska konvencija o površinah ter o koncesijah na področju ravnanja z odpadki in
čiščenja javnih površin;
 MARPOL 73/78 Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij,
1973, spremenjeno s Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85 – MP), natančneje
Priloga 5;
 Konvencija o presoji čezmejnih vplivov na okolje (t.i. ESPOO konvencija), spremembe
in druge spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje.
Načrti (regionalni, nacionalni, strateški, akcijski)
 Ribiško gojitveni načrti za posamezne ribiške okoliše;
 Regionalni akcijski načrt za ravnanje z morskimi odpadki (Regional Plan on Marine
Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land
Based Sources Protocol (UNEP(DEPI)/MED IG.21/9)) sprejet na 18. srečanju držav
podpisnic Barcelonske konvencije;
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 Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, MOP, november 2014;
 Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2020;
 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), MOP, december 2015;
 Načrt upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021,
Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
 Načrt upravljanja voda (NUV) na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje
2016–2021, Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
 Načrt upravljanja z morskim okoljem 2016–2021 (NUMO), Osnutek, MOP, september
2016.
Odloki
 Občinski odloki o občinskih cestah in javnih površinah ter o koncesijah na področju
urejanja in čiščenja javnih površin;
 Odlok o razglasitvi posameznih naravnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave
v Občini Piran (Primorske novice - Uradne objave, št. 5/90);
 Odlok o razglasitvi naravnega spomenika Debeli rtič (Primorske novice - Uradne
objave, št. 33/91).
Odredba
 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 – ZVO-1).
Operativni programi
 Operativni program odstranjevanja odpadkov (MOP, 2008);
 Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11.
2010 in Sklep Vlade RS, št. 35401-2-2010/8 z dne 14. 7. 2011;
 Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (MOP, 2013);
 Operativni program oskrbe s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12);
 Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, Vlada Republike
Slovenije, junij 2016;
 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
SVRK, december 2014.
Pravilniki
 Pravilnik o emisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje
sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 71/02 in 41/04 – ZVO–1);
 Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja
voda (Uradni list RS, št. 57/06);
 Pravilnik o monitoringu reziduov (Uradni list RS, št. 139/06);
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 Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07);
 Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje biocidnih
proizvodov za postopek priglasitve (Uradni list RS, št. 73/07);
 Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za
pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, št. 79/07);
 Pravilnik o ravnanju s tankerji in oskrbo ladij s pogonskim gorivom v tovornem
pristanišču Koper (Uradni list RS, št. 59/09);
 Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (Uradni list RS, št.
46/09);
 Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/2009);
 Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09);
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih
vodah (Uradni list RS, št. 75/10);
 Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04,
5/06 in 58/11);
 Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št.
39/08) Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in
81/11);
 Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 81/11);
 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11);
 Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07, 100/12);
 Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 10/12);
 Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 85/13);
 Pravilnik o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za
določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni
list RS, št. 70/07, 6/12 in 14/13);
 Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št.
91/13);
 Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14);
 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15);
 Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15);
 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).
Programi





Program ukrepov upravljanja voda, Vlada Republike Slovenije, oktober 2016;
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO, IzVRS, junij 2016;
Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije do leta 2021;
Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za
obdobje 2012–2022.
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Protokoli
 Protokol o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov
na okolje;
 Protokol o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih
v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (MPPOL);
 Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (ICZM).
Register
 Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 96/09).
Resolucija
 Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/91).
Sklepi
 Sklep komisije z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na
področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (C(2010) 5956);
 Sklep Vlade RS, z dne 14.02.2013, o seznanitvi s Poročilom o določitvi območij
pomembnega vpliva poplav v Republiki Sloveniji in spremljanju aktivnosti
obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva.
Uredbe
 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 782/2003 z dne 14. aprila 2003 o
prepovedi organokositrnih spojin na ladjah;
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje
premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1);
 Uredba (EU) št. 259/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o
spremembah Uredbe (ES) št. 648/2004, v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosforjevih
spojin v gospodinjskih detergentih za pranje perila in detergentih za strojno pomivanje
posode;
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/01, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje
dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99, 41/04ZVO-1);
 Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99,
41/04-ZVO-1);
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 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za
proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo
vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali
(Uradni list RS, št. 10/99 in 7/00, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih
plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01 in
56/02, 84/02, 41/04-ZVO-1, 46/04);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil
z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna
vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04, 41/04-ZVO-1);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje
zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 - ZVO-1);
 Uredba komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za
izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete;
 Uredba komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV
in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin;
 Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora;
 Uredba o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov
živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (ES) št. 854/2004;
 Uredba o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode (Uradni list RS, št. 13/03,
88/04);
 Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS,
št. 46/02 in 41/04 – ZVO–1);
 Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi
ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini (Uradni list RS, št.
74/04), predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja;
 Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda (Uradni list RS, št.
75/97, 34/04, 41/04–ZVO–1, 117/05);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št.
47/05);
 Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05);
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja državne gospodarske javne službe
zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča (Uradni list RS,
št. 59/05);
 Uredba o koncesiji za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe
vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja (Uradni list RS, št. 69/05 in 101/05);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05);
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 Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
(Uradni list RS, št. 32/06);
 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH);
 Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal
v živilih;
 Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96, 88/04, 83/06);
 Uredba komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega
delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta
o dajanju biocidnih pripravkov v promet;
 Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo
živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni
list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in
predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano
ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo,
predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke
(Uradni list RS, št. 7/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno
elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin
(Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive
litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07);
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 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07);
 Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme
podpore, določene za sektor vina;
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list
RS, št. 62/08);
 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08);
 Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
(Uradni list RS, št. 78/08);
 Uredba o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 26/03, 101/03, 88/04, 118/05, 124/06, 1/08);
 Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št.
62/08);
 Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08);
 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS
in 91/414/EGS;
 Uredba o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09);
 Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Uradni list RS, št. 55/09);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list
RS, št. 62/08);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07 in 51/09);
 Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme
neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih
shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES)
št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003;
 Uredba Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za
izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih
pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete;
 Uredba Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz
naslovov IV in V Uredbe;
 Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za
izvajanje Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo
ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih
podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje;
 Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme
podpore, določene za sektor vina;
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 Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove
priprave (Ur. l. RS, št. 36/09);
 Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09);
 Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti
pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10);
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
 Uredba komisije (EU) št. 276/2010 z dne 31. marca 2010 o spremembi Priloge XVII k
Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (diklorometana, olj za svetilke in tekočin
za prižiganje žara ter organokositrnih spojin);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
(Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08 in 19/10);
 Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 5/10 in 102/10);
 Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
(Uradni list RS, št. 61/11)
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično
čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07 in 51/11);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območja občin
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11);
 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12);
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12);
 Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02 (17/02
popr.), 17/06 in 76/08 in 24/12);
 Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09 in 68/12);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine
Jezersko (Uradni list RS, št. 24/12);
 Uredba (EU) št. 259/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o
spremembah Uredbe (ES) št. 648/2004, v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosforjevih
spojin v gospodinjskih detergentih za pranje perila in detergentih za strojno pomivanje
posode;
 Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list
RS, št. 26/06, 5/09 in 36/13);
 Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št.
92/10 in 20/13);
 Uredba Komisije z dne 25. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 glede
dodatnih aktivnih snovi v biocidnih pripravkih, ki se preučijo v programu pregledovanja
(613/2013/EU);
15

Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 88/11, 8/12 in 108/13);
 Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št.
84/05, 62/08, 62/08, 113/09 in 99/13);
 Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 v letih 2010–2014 (Uradni list RS, št. 113/2013);
 Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, 113/2009, 62/2010, 4/2011,
81/2011, 98/2011, 80/2012, 85/2013 in 113/2013);
 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 113/2013);
 Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri
kmetovanju (Uradni list RS, št. 7/2010, 98/2011, 1/2013, 113/2013);
 Uredba Komisije z dne 25. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 glede
dodatnih aktivnih snovi v biocidnih pripravkih, ki se preučijo v programu pregledovanja
(613/2013/EU);
 Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13);
 Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni
list RS, št. 69/13);
 Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, 113/2009, 62/2010, 4/2011,
81/2011, 98/2011, 80/2012, 85/2013 in 113/2013) Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 113/2013);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS,
št. 49/08, 72/12, 69/13);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08, 65/12, 93/13);
 Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list
RS, št. 113/09, 5/13);
 Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
(Uradni list RS, št. 64/14);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 62/13, 92/14);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14);
 Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list
RS, št. 71/2008, 105/10 in 36/14);
 Uredba (EU) št. 334/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o
spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih
proizvodov v zvezi z določenimi pogoji za dostop na trg ((EU) 334/2014);
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14);
 Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 - popr., 83/06,
71/08, 77/10 in 46/14 - ZON-C);
 Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01 in 46/14 ZON-C);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14);
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 Uredba o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju
urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12
in 89/14);
 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13 in 89/14);
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14
– EZ–1);
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04);
 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, št. 51/14);
 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list
RS, št. 89/08, 77/11 odl. US: U–1–81/09–15, U–I–174/09–14);
 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15);
 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega (Uradni list RS, št. 57/15);
 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, št. 51/14 in 57/15);
 Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15);
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06,
110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14 in 57/15;
 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in njene
spremembe (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15);
 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (Uradni
list RS, št. 66/05 in 5/15);
 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12, 98/15);
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
 Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
(Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj
Gradca (Uradni list RS, št. 56/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, št. 43/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko–ptujskega
polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni
list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13, 79/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13,
79/15);
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 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniške dobrave
(Uradni list RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15);
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in
Žalca (Uradni list RS, št. 25/16);
 Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in, 24/16);
 Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
(Uredba o NUV), Uradni list RS, št. 61/11, 49/12 in 67/16.
Zakoni
 Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem
(Uradni list SRFJ – mednarodne pogodbe, št. 12/77);
 Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu
(Uradni list SFRJ–MP, št. 1/86);
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 11/98);
 Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju, 1979
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/01);
 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami) Zakona o živinoreji (Uradni
list RS, št. 18/02, ZdZPKG št. 45/04);
 Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike
Slovenije (ZRZECEP) (Uradni list RS, št. 93/05);
 Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06);
 Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (Uradni list RS, št. 61/06);
 Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o nadzoru škodljivih sistemov proti
obraščanju na ladjah (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/06);
 Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG–1, Uradni list RS, št. 29/06);
 Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08);
 Zakon o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju
(MPUOS) ( Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 16/09);
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 97/10);
 Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06–UPB1, 41/09 in 97/10);
 Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji
čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 11/10);
 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP);
 Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in
59/11);
 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40);
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS št.
80/10, 106/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP);
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12;
v nadaljnjem besedilu: ZSSRR-2);
18

Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008-ZKme-1, 57/2012, 90/2012ZdZPVHVVR);
 Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 –
ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1);
 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12);
 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ–UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12);
 Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 63/13);
 Zakon o ratifikaciji Spremembe in Druge spremembe Konvencije o presoji čezmejnih
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 17/13);
 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14);
 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02, 43/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 40/14);
 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odi.
US; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt); Spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNaČrt-B);
 Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št.
25/14);
 Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B);
 Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru–1 in
46/14 – ZON–C);
 Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP–1) (Uradni list RS, 52/10 in 46/14 –
ZON–C);
 Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPSJ) (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14
– ZON–C);
 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15);
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);
 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
 Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15);
 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
(Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH–1, 50/14 in 90/15);
 Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP–1, 45/04 – ZdZPKG,
90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15).
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Rezultat ocene stanja izvajanja politik na podlagi analize Programa ukrepov NUV
(Vlada RS, 2016), Programa ukrepov NUMO (IzVRS, 2016), protipoplavnih ukrepov iz
NZPO (MOP, 2015), ukrepov iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (Vlada RS, 2011) in ukrepov iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo
(Vlada RS, 2016), ki se izvajajo in se navezujejo na Večletni delovni program LIFE za
obdobje 2014-2017 v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko
upravljanje in informacije, so zgoraj naštete politike okolja in učinkovite rabe virov, ki
so v procesu izvajanja, katerih učinki se še pričakujejo.
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področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

2.1.2 Nabor projektnih tem oziroma tematskih prednostnih nalog iz Večletnega
delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem področju
Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije,
V nadaljevanju smo pregledali tiste ukrepe, ki se ne izvajajo, in sicer:
-

temeljni ukrepi, ki se še ne izvajajo (ukrepi b iz NUV (Vlada RS, 2016) in ukrepi
1.b iz NUMO (IzVRS, 2016));
dopolnilni ukrepi (ukrepi DUDDS iz NUV (Vlada RS, 2016) in ukrepi 2.a iz
NUMO (IzVRS, 2016));
novi ukrepi (ukrepi 2b iz NUMO (IzVRS, 2016));
ukrepi iz NZPO (MOP, 2015), ki se ne izvajajo;
ukrepi iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(Vlada RS, 2011), ki se ne izvajajo in
ukrepi iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016), ki se ne
izvajajo.

Na podlagi analize ukrepov, ki se še ne izvajajo, smo pridobili informacije, katere politike
okolja in učinkovite rabe virov v Sloveniji se še ne izvajajo.
Pri naboru tem na podlagi Programa ukrepov NUV (Vlada RS, 2016), Programa ukrepov
NUMO (IzVRS, 2016), protipoplavnih ukrepov iz NZPO (MOP, 2015), ukrepov iz
Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Vlada RS, 2011) in
ukrepov iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo (Vlada RS, 2016), smo v prvi fazi
izločili tiste ukrepe oz. projektne teme / tematske prednostne naloge, katerih izvedbo bi lahko
financirali iz drugih EU programov oz. finančnih instrumentov. Te teme so naslednje:
- Vzpostavitev sistema za učinkovito izvajanje okoljskih presoj za področje vplivov
planov/dejavnosti/posegov na morske vode;
- Preprečevanje poškodb morskega dna zaradi sidranja – ureditev privezov;
- Omejitev hitrosti plovil – rekreacijskih plovil in trgovskih ter potniških ladij;
- Zmanjšanje vnosa odpadkov (vključno z mikroplastiko) v vode;
- Zmanjšanje podvodnega hrupa v pristaniščih;
- Uveljavitev ukrepov za zmanjšanje podvodnega hrupa, ki so sprejeti v okviru IMO
konvencij, kjer se omejuje hrup z ladij (IMO MEPC.1/Circ.833);
- Vzpostavitev sistema za obvladovanje impulznega podvodnega hrupa;
- Prilagoditve rabe zemljišč v porečjih;
- Priprava predloga aktivnosti za vodna telesa v slabem stanju zaradi onesnaževanja voda;
- Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma projekti gradnje
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
- Ukrepi za izboljšanje sistema spremljanja operativnega programa;
- Projekti gradnje infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.
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V nadaljevanju smo na podlagi nabora ukrepov, ki se ne izvajajo, predlagali projektne
teme / tematske prednostne naloge, ki jih podpira aktualni Večletni delovni program
LIFE v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in
informacije.
Izbrali smo take projektne teme oziroma tematske prednostne naloge, ki ne rešujejo lokalnih
problemov v Sloveniji, ampak rešujejo okoljske probleme na nacionalni ravni z
demonstracijsko vrednostjo ponovljivosti v drugih državah v Evropski uniji. Zavedamo se,
da bodo morali biti rezultati projektov (nadgrajene obstoječe ali nove tehnologije, produkti,
metodologije, pristopi) naravnani trajnostno, ponovljivi in prenosljivi v druge države
Evropske unije.
Izbrane projektne teme smo predstavili v Tabelah 1 – 29, ki smo jih strukturirali po
naslednjih vsebinah:
- navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE za prednostni
področji Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije;
- navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis
ukrepa: vrsta ukrepa, predvidene aktivnosti, evropska, mednarodna in nacionalna
pravna podlaga ukrepa, ali se ukrep izvaja in sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa;
- predlog naslova projektne teme;
- za vsak predlog projektne teme smo določili 3 kazalnike:


prvi kazalnik: stopnja prioritetnosti teme (visoka ali nizka), glede na to, kdaj naj
bi bil posamezen ukrep, na katerega se navezujejo izbrane teme, izveden. Teme
vezane na ukrepe, ki naj bi bili na podlagi nacionalnih ciljev izvedeni do leta 2021,
smo uvrstili med teme z visoko stopnjo prioritetnosti, ker jih je potrebno prijaviti na
razpise LIFE in projekte izvesti v zdajšnji finančni perspektivi programa LIFE v
obdobju 2014–2020. Teme vezane na ukrepe, ki naj bi bili izvedeni do leta 2023,
smo uvrstili med teme z nizko stopnjo prioritetnosti, saj jih bo možno prijaviti na
razpise LIFE in projekte izvesti tudi v novi finančni perspektivi programa LIFE od
leta 2021 naprej. Teme vezane na ukrepe, za katere časovnica izvedbe v programih
ukrepov ni bila določena, smo uvrstili med teme z nizko stopnjo prioritetnosti.



drugi kazalnik: število območij v Sloveniji, kjer bi lahko reševali okoljsko
problematiko, ki jo naslavlja posamezna tema (Severna Primorska, Južna Primorska,
Notranjska, Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, Koroška in Prekmurje);



tretji kazalnik: število potencialnih slovenskih prijaviteljev po dejavnostih;

- utemeljitev projektne teme.
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Tabela 1: Projektna tema 1
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
Dopolnilni ukrep DU1 (2a) - Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje učinkovitosti
izvajanja temeljnih in dopolnilnih ukrepov
- Vrsta ukrepa: /
- Aktivnosti:
- vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov s
ciljem spremljanja doseganja dobrega okoljskega stanja morskega okolja:
o pregled obstoječih kazalnikov za spremljanje učinkovitosti temeljnih ukrepov,
vezano na programe monitoringa okoljskih parametrov;
o vzpostavitev sistema kazalnikov za spremljanje učinkovitosti ukrepov in časovne
analize.
- nadgradnja sistema za spremljanje učinkovitosti izvajanj ukrepov z vidika doseganja
dobrega stanja morskega okolja za namene ekonomske analize:
o pregled potencialnih novih merljivih kazalnikov;
o izbor/razvoj ali nadgradnja kazalnikov, potencialni predlogi za zbiranje dodatnih
informacij;
- vzpostavitev sistema za spremljanje stroškov izvajanja temeljnih in dopolnilnih ukrepov.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES).
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: vsi sektorji.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: območje celotne Slovenije;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti s področja računalniškega programiranja in
informacijskih tehnologij ter računalniških storitev (tč. 8 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- ima dodano vrednost za EU;
- implementira EU zakonodajo;
- nosi potencial inovativnosti;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.
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Tabela 2: Projektna tema 2
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: upravljanje morja in obalnih območij,
zmanjšanje kemičnih onesnaževalcev v morju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU1 (2a) - Priprava predloga ukrepov za reševanje problemov v kvaliteti morja zaradi
prisotnosti tributilkositrovih spojin (TBT)
- Vrsta ukrepa: Nadzori prostorske in časovne porazdelitve: upravljavski ukrepi, ki vplivajo na
to, kje in kdaj se dovoli dejavnost.
- Opis ukrepa:
Za področje zmanjševanja onesnaževanja s tributilkositrovimi spojinami (v nadaljevanju TBT), ki
so prisotne v vseh VT morja je opredeljen ukrep za celovito obvladovanje problematike.
- Aktivnosti:
 identifikacija potencialnih virov vnosa TBT v morje iz kopenskih in pomorskih virov;
 vzpostavitev regijskega sodelovanja med sosednjimi državami z namenom opredelitve
problema in priprave skupnega predloga stroškovno učinkovitih ukrepov za izboljšanje
kemijskega stanja morja;
 vzpostavitev monitoringa vplivov TBT na bioto (imposeks);
 Priprava predloga ukrepov za reševanje problemov v kvaliteti morja zaradi prisotnosti
tributilkositrovih spojin (TBT).
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Določila direktive Direktiva 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. junija
2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja;
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15);
- Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št.
92/2010, 20/2013).
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2017 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: pomorski promet.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), Luka Koper, obalne občine (Mestna občina Koper, Občina
Izola, Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države.
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Tabela 3: Projektna tema 3
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: upravljanje morja in obalnih območij,
za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v morju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU1 (2a) - Vzpostavitev sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah in
zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter«
- Vrsta ukrepa: Nadzorovanje iznosa, orodja za ublažitev in sanacijo, komunikacija, vključevanje
interesnih skupin in večanje javne ozaveščenosti.
- Aktivnosti:
Ukrep obsega nadaljevanje z aktivnostmi »Fishing For Litter«, začetimi v okviru projekta
DeFishGear, s prenosom izkušenj in smernic ter z vzpostavitvijo dodatne točke zbiranja ribiških
odpadkov v pristanišču v Piranu.
 Sprejem predpisov in izvajanje sistema »Fishing For Litter« (zbiranje naključno ujetih
odpadkov v ribiških mrežah in zbiranje odpadne ribiške opreme) v Sloveniji, v skladu s
smernicami UNEP MAP in DeFishGear;
 opis: vzpostavitev sistema za izvajanje načrta: postavitev točke za zbiranje morskih
odpadkov in odpadne ribiške opreme v ribiških pristaniščih vseh obalnih občin;
 priprava sistema spremljanja podatkov o zbranih odpadkih, izpolnjevanje in vzdrževanje
sistema evidenc o zbranih odpadkih, priprava poročil in poročanje v regionalno bazo
podatkov o morskih odpadkih (MEDPOL) (priprava sistema v skladu s smernicami UNEP
MAP in DeFishGear);
 okoljsko sprejemljivo ravnanje z zbranimi odpadki (prevoz/odlaganje/predelava);
 priprava predloga vzpostavitve sistema povračila stroškov okoljske takse ob nakupu
stiropornih ribiških škatel pod pogojem vračila teh škatel v okoljsko sprejemljivo
predelavo (Deposit - Refund sistem) in vzpostavitev sistema Deposit –Refund;
 raziskava možnosti odlaganja neoperativnih odpadkov z vseh plovil na zbirnih mestih
sodelujočih pristanišč s pripravo poročila.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Regionalni akcijski načrt za ravnanje z morskimi odpadki (Regional Plan on Marine
Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based
Sources Protocol (UNEP(DEPI)/MED IG.21/9)) sprejet na 18. srečanju držav podpisnic
Barcelonske konvencije.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: ribištvo, marikltura, industrija.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah in
zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter«
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti s področja ribištva in marikulture – gojenje
morskih organizmov (tč. 9 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s pomorskim.
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prometom (tč. 10 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastičnih mas in
plastičnih izdelkov (tč. 11 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Izola,
Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- je prenosljiva v druge EU države;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- ima dodano vrednost za EU;
- implementira EU zakonodajo;
- je inovativna;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 4: Projektna tema 4
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: upravljanje morja in obalnih območij,
za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v morju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU1 (2a) - Vzpostavitev sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah in
zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter«
- Vrsta ukrepa: Nadzorovanje iznosa, orodja za ublažitev in sanacijo, komunikacija, vključevanje
interesnih skupin in večanje javne ozaveščenosti.
- Aktivnosti:
Ukrep obsega nadaljevanje z aktivnostmi »Fishing For Litter«, začetimi v okviru projekta
DeFishGear, s prenosom izkušenj in smernic ter z vzpostavitvijo dodatne točke zbiranja ribiških
odpadkov v pristanišču v Piranu.
 Sprejem predpisov in izvajanje sistema »Fishing For Litter« (zbiranje naključno ujetih
odpadkov v ribiških mrežah in zbiranje odpadne ribiške opreme) v Sloveniji, v skladu s
smernicami UNEP MAP in DeFishGear;
 opis: vzpostavitev sistema za izvajanje načrta: postavitev točke za zbiranje morskih
odpadkov in odpadne ribiške opreme v ribiških pristaniščih vseh obalnih občin;
 priprava sistema spremljanja podatkov o zbranih odpadkih, izpolnjevanje in vzdrževanje
sistema evidenc o zbranih odpadkih, priprava poročil in poročanje v regionalno bazo
podatkov o morskih odpadkih (MEDPOL) (priprava sistema v skladu s smernicami UNEP
MAP in DeFishGear);
 okoljsko sprejemljivo ravnanje z zbranimi odpadki (prevoz/odlaganje/predelava);
 priprava predloga vzpostavitve sistema povračila stroškov okoljske takse ob nakupu
stiropornih ribiških škatel pod pogojem vračila teh škatel v okoljsko sprejemljivo
predelavo (Deposit - Refund sistem) in vzpostavitev sistema Deposit –Refund;
 raziskava možnosti odlaganja neoperativnih odpadkov z vseh plovil na zbirnih mestih
sodelujočih pristanišč s pripravo poročila.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Regionalni akcijski načrt za ravnanje z morskimi odpadki (Regional Plan on Marine
Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based
Sources Protocol (UNEP(DEPI)/MED IG.21/9)) sprejet na 18. srečanju držav podpisnic
Barcelonske konvencije.
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- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: ribištvo, marikltura, industrija.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti s področja ribištva in marikulture – gojenje
morskih organizmov (tč. 9 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s pomorskim
prometom (tč. 10 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastičnih mas in
plastičnih izdelkov (tč. 11 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Izola,
Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- implementira EU zakonodajo;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države.

Tabela 5: Projektna tema 5
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: upravljanje morja in obalnih območij,
za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v morju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: vzpostavljanje sheme za čiščenje
plaž in morja, s katerimi bi pripomogli k večji ozaveščenosti o vplivu odpadkov v morju in s tem
tudi o vprašanjih, ki so povezana z zaščito morskega okolja in na katero se osredotoča direktiva
o morski strategiji.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU1 (2a) - Vzpostavitev sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah in
zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter«
- Vrsta ukrepa: Nadzorovanje iznosa, orodja za ublažitev in sanacijo, komunikacija, vključevanje
interesnih skupin in večanje javne ozaveščenosti.
- Aktivnosti:
Ukrep obsega nadaljevanje z aktivnostmi »Fishing For Litter«, začetimi v okviru projekta
DeFishGear, s prenosom izkušenj in smernic ter z vzpostavitvijo dodatne točke zbiranja ribiških
odpadkov v pristanišču v Piranu.
 Sprejem predpisov in izvajanje sistema »Fishing For Litter« (zbiranje naključno ujetih
odpadkov v ribiških mrežah in zbiranje odpadne ribiške opreme) v Sloveniji, v skladu s
smernicami UNEP MAP in DeFishGear;
 opis: vzpostavitev sistema za izvajanje načrta: postavitev točke za zbiranje morskih
odpadkov in odpadne ribiške opreme v ribiških pristaniščih vseh obalnih občin;
 priprava sistema spremljanja podatkov o zbranih odpadkih, izpolnjevanje in vzdrževanje
sistema evidenc o zbranih odpadkih, priprava poročil in poročanje v regionalno bazo
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
podatkov o morskih odpadkih (MEDPOL) (priprava sistema v skladu s smernicami UNEP
MAP in DeFishGear);
 okoljsko sprejemljivo ravnanje z zbranimi odpadki (prevoz/odlaganje/predelava);
 priprava predloga vzpostavitve sistema povračila stroškov okoljske takse ob nakupu
stiropornih ribiških škatel pod pogojem vračila teh škatel v okoljsko sprejemljivo
predelavo (Deposit - Refund sistem) in vzpostavitev sistema Deposit –Refund;
 raziskava možnosti odlaganja neoperativnih odpadkov z vseh plovil na zbirnih mestih
sodelujočih pristanišč s pripravo poročila.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Regionalni akcijski načrt za ravnanje z morskimi odpadki (Regional Plan on Marine
Litter Management in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based
Sources Protocol (UNEP(DEPI)/MED IG.21/9)) sprejet na 18. srečanju držav podpisnic
Barcelonske konvencije.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: ribištvo, marikltura, industrija.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti s področja ribištva in marikulture – gojenje
morskih organizmov (tč. 9 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s pomorskim
prometom (tč. 10 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadkov (tč. 12 v
Prilogi 1), obalna komunalna podjetja (Marjetica Koper, d. o. o., Javno podjetje Komunala
Izola, d. o. o., Javno podjetje Okolje Piran, d. o. o., Adet komunalne storitve, d. o. o., Finali
trading, d. o. o.) in obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- implementira EU zakonodajo;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- ima dodano vrednost za EU;
- je inovativna;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države.

Tabela 6: Projektna tema 6
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: upravljanje morja in obalnih območij,
za preprečevanje in zmanjšanje odpadkov v morju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU3 (2a) - Priprava načrta za okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki iz dejavnosti gojenja
školjk in ribogojnic
- Vrsta ukrepa: komunikacija, vključevanje interesnih skupin in večanje javne ozaveščenosti.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
- Opis ukrepa:
Izredno pogost odpadek na slovenski obali so mrežice za gojenje školjk in njihovi deli. Ukrep bi
omogočil vpogled v dosedanje ravnanje ob izvajanju dejavnosti, ki predstavlja potencialni vir teh
odpadkov ter v sodelovanju s ključnimi deležniki omogočil pripravo načrta za ravnanje z odpadnimi
mrežicami, da se prepreči onesnaževanje morskega okolja z njimi.
- Aktivnosti:
- priprava načrta za okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
- priprava predpisa za obvezno označevanje ribiške opreme iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic na podlagi strokovnega predloga.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES).
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2018 – 2019
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: ribištvo in marikltura.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti s področja ribištva in marikulture – gojenje
morskih organizmov (tč. 9 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s pomorskim
prometom (tč. 10 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastičnih mas in
plastičnih izdelkov (tč. 11 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Izola,
Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- implementira EU zakonodajo.

Tabela 7: Projektna tema 7
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: zmanjšanje pritiska gospodarskih
dejavnosti na morsko okolje, zmanjšanje obremenjenosti morskega okolja s podvodnim hrupom;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
DU5 (2b) – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa
iz občasnih dejavnosti
- Vrsta ukrepa: Nadzorovanje vnosa: upravljavski ukrepi, ki vplivajo na količino dovoljene
človekove dejavnosti.
- Aktivnosti:
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE



priprava kataloga omilitvenih ukrepov;
priprava izobraževalnih dokumentov za izvajalce dejavnosti, ki povzročajo podvodni hrup
in priporočil za soglasodajalce pri izdaji mnenj za dejavnosti, ki povzročajo podvodni hrup.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES).
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2020
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: pomorski promet, poselitev.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz občasnih
dejavnosti
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z okoljsko ekološkim
inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1) in poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem
(tč. 13 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran).
Utemeljitev projektne teme:
- implementira EU zakonodajo;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- ima potencial inovativnosti.

Tabela 8: Projektna tema 8
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: sinergije med celostnim upravljanjem
obalnih območij in pomorskim prostorskim načrtovanjem;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
TU2 (1a) - Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje
- Vrsta ukrepa: nadzor prostorske in časovne porazdelitve: upravljavski ukrepi, ki vpliva na to,
kje in kdaj se dovoli dejavnost
- Aktivnosti:
 vključitev orodja prostorskega načrtovanja v postopke sprejemanja državnih in občinskih
aktov, z namenom vzpostavitve celovitega upravljanja z vodnimi viri, vključno z
izboljšanjem poplavne varnosti, zagotavljanjem dobrega ekološkega stanja in načrtovanje
razvoja, ki upošteva prilagajanje podnebnim spremembam;
 vzpostavitev nove organizacijske strukture za učinkovito izvajanje ukrepov na regionalni
ravni (območje obalnih občin);
 izdelavo analize površin za določitev in razglasitev obalnega pasu v skladu s protokolom;
 izboljšanje sodelovanja med posameznimi upravnimi organi in uporabniki obalnega pasu;
 uporabo mehanizma prostorskega načrtovanja na morju ter
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potrebno vzpostaviti povezave med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu (ki vključuje tako celoten pregled obremenitev, kot tudi njihove vplive na
stanje morskega okolja, ter predloge potrebnega ukrepanja, vključno z ukrepi varstva
naravnih vrednot) z namenom trajnostnega celovitega upravljanja obalnih območij. Pri tem
se trajnostni prostorski razvoj zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z
okoljevarstvenimi in naravovarstvenimi zahtevami v prostoru.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
 Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (ICZM);
 Zakon o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju
(MPUOS) ( Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 16/09);
 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15).
- Ukrep se še ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: /
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: vsi sektorji.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v obalnem
pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje
- Stopnja prioritetnosti: nizka;
- Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina
Izola), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- je inovativna;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 9: Projektna tema 9
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: sinergije med celostnim upravljanjem
obalnih območij in pomorskim prostorskim načrtovanjem;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
TU6 (1b) - Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje (PPN) in doseganje dobrega stanja
okolja
- Vrsta ukrepa: nadzor prostorske in časovne porazdelitve: upravljavski ukrepi, ki vpliva na to,
kje in kdaj se dovoli dejavnost
- Aktivnosti:
 priprava smernic in izhodišč NUMO za podporo pripravi usklajenega PPN;
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
 vzpostavitev sistema za koordinirano in usklajeno načrtovanje dejavnosti in rabe na morju,
kjer se povežejo vsi procesi, ki se na nacionalni ravni izvajajo za območje morja in obale;
priprava samega prostorskega akta (zunanji izvajalci) ter strokovno sodelovanje
predstavnikov vseh relevantnih resorjev (npr. medresorska koordinacija: 10 članov x 2 x letno
sejnina; javna obravnava PPN, npr. 1x letno). Pri pripravi PPN bi bile kot strokovne podlage
uporabljena vsa gradiva, ki jih za območje morja in obale resorji izvajajo po drugih
direktivah. V kolikor pa je proces priprave PPN ločen proces, je treba kot strošek šteti tudi
pripravo vseh potrebnih strokovnih podlag (npr. kartografske podlage: prikaz stanja,
podatkovni portal; druge resorne strokovne podlage, okoljsko poročilo);
 določitev kazalnikov prostorskega razvoja na morju in obali.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
 Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi
okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju besedila Direktiva PPN);
 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odi. US; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1));
 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP, 43/10 ZKZ-C, 57/12, 57/12- ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odi. US; v
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt); Spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNaČrt-B);
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS št.
80/10, 106/10, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP);
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v
nadaljnjem besedilu: ZSSRR-2).
- Ukrep se še ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2020
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: vsi sektorji.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja
-

Stopnja prioritetnosti: visoka;
Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina
Izola), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države.

Tabela 10: Projektna tema 10
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: sinergije med celostnim upravljanjem
obalnih območij in pomorskim prostorskim načrtovanjem;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o morski strategiji, namenjeno organom in drugim deležnikom.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUMO (IZVRS, 2016)
TU8 (1b) - Razvoj meril in metodologij na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja
- Vrsta ukrepa: nadzor prostorske in časovne porazdelitve: upravljavski ukrepi, ki vpliva na to,
kje in kdaj se dovoli dejavnost
- Opis ukrepa:
Ukrep naslavlja razvoj s predpisi zahtevanih kazalnikov, ki še niso vključeni v monitoring
program v skladu z Morsko direktivo in ustrezno obravnavanje uporabljenih kazalnikov,
katerih zanesljivost napovedi je nizka ali neznana. Razviti kazalniki bodo uporabljeni tudi za
pripravo izhodišč in smernic za presojo vplivov na okolje ter za prostorsko načrtovanje.
- Aktivnosti:
 identifikacija manjkajočih relevantnih meril in kazalnikov (vključno z nekomercialnimi
vrstami rib) v skladu z MSFD in razvoj metod potrebnih za vzpostavitev monitoring programa
za morje in somornice, ki vsebuje izbor relevantnih elementov, parametrov/metrik,
izbor/razvoj metod za vzorčenje in laboratorijske obdelave, izbor/razvoj metod za izvajanje
monitoringa, izbor/razvoj metodologije za vrednotenja stanja okolja (opredelitev referenčnih
razmer oziroma izhodiščnega stanja, opredelitev kvantitativnih okoljskih ciljev (t.j. mejne
vrednosti), usklajevanje in testiranje na (sub)regionalnem nivoju;
 raziskave in razvoj metod za opredelitev povezav posameznih kazalnikov po vseh
deskriptorjih s pritiski in sektorji;
 preveritev fizičnih poškodb biogenega substrata zaradi ribiških praks (D6);
 razvoj metod za presojo hidromorfološke spremenjenosti obalnega območja zaradi
antropogenih posegov (D6,D7,D1);
 razvoj metod za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov;
 raziskave vezane na potencialno vzpostavitev ekoloških koridorjev in zavarovanih območij
na morju v sodelovanju s sosednjimi državami v Jadranu ali v Sredozemlju z namenom
oblikovati učinkovito upravljane, ekološko reprezentativne in dobro povezane mreže
varovanih območij in drugih učinkovitih varstvenih ukrepov v povezavi s pomorskim
prostorskim načrtovanjem;
 razvoj metod za ekonomske analize (stroški in koristi, stroški degradacije morskega okolja,
ekosistemske usluge);
 strokovne podlage za izbor disperzantov za odpravo posledic na ravnih in drugih nesreč na
morju;
 razvoj metod za analizo vplivov rekreativnega ribištva.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
 Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 92/10
in 20/13);
 Sklep komisije z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju
dobrega okoljskega stanja morskih voda (C(2010) 5956).
- Ukrep se še ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016 – 2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: vsi sektorji.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega okolja
-

Stopnja prioritetnosti: visoka;
Območja v Sloveniji: Južna Primorska;
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno – raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), obalne občine (Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina
Izola), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.
-

Tabela 11: Projektni temi 11 in 12
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
obravnavanje hidromorfoloških pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in
so posledica rabe zemljišč ali rek ter
- vzpostavljanje ukrepov za naravno zadrževanje vode;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS4 – Izvedba ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva rabe tal v obrežnem pasu na
stanje voda
- Vrsta ukrepa: projekti rehabilitacije; raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti
- Aktivnosti:
V splošnem so prepoznane tri kombinacije tehničnih ukrepov za izboljšanje stanja, in sicer:
– vzpostavitev naravno značilnega obrežnega pasu (nadzorovan sukcesivni razvoj);
– vzpostavitev naravno značilnega obrežnega pasu (celostna zasaditev obrežnega pasu) in
– sonaravno vzdrževanje avtohtone obrežne vegetacije (ukrep se predvideva predvsem na vodnih
telesih površinskih voda, kjer vzpostavitev značilnega obrežnega pasu v celoti zaradi intenzivne rabe
(npr. urbaniziranih površin) ni možna in je možno le sonaravno vzdrževanje).
1. Priprava strokovne podlage za opredelitev prednostnih območij v sodelovanju z
relevantnimi nosilci urejanja prostora.
2. Priprava projektne dokumentacije za opredelitev izvedljivih tehničnih ukrepov za
posamezno vodno telo površinske vode.
3. Tehnična izvedba ukrepa (za posamezno vodno telo površinske vode).
4. Vzdrževanje izvedenih ureditev.
5. Izvedba monitoringa na reprezentativnem monitoring mestu za presojo učinka izvedenega
ukrepa.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2017, 2. 2017-2018, 3. 2018-2019, 4. 2019-2021, 5. 2017-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP, MZI, koncesionarji.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu
12 – Inovativne rešitve (nature based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja vodotoka
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
Območja v Sloveniji: 31 vodnih teles površinskih voda (VTVP) porečja ali povodja srednje in
spodnje Save, Savinje, Drave, Mure in Jadranskih rek (Dragonja), ki so na območju Južne
Primorske, Gorenjske, Dolenjske, Štajerske in Prekmurja;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Južne Primorske, Gorenjske, Dolenjske,
Štajerske in Prekmurja, drevesnice (tč. 15 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč. 6 v
Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom in proizvajalci
rastlinskih ČN (tč. 5 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem
(tč. 13 v Prilogi 1), upravitelji čistilnih naprav (tč. 3 v Prilogi 1) in nevladne organizacije (tč. 7
v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- tema implementira EU zakonodajo;
- rezultati projekta so dolgoročni;
- tema ima potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU.
-

Tabela 12: Projektna tema 13
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
obravnavanje hidromorfoloških pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in
so posledica rabe zemljišč ali rek;
- ponovno vzpostavljanje naravne morfologije rek, jezer, rečnih ustij, obalnih območij ter
- vzpostavljanje ukrepov za naravno zadrževanje vode;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS5.2 – Izvedba ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva regulacij in drugih ureditev
vodotokov, zadrževalnikov, jezer in obalnega morja na stanje voda
- Vrsta ukrepa: gradbeni projekti; projekti rehabilitacije; raziskovalni, razvojni in predstavitveni
projekti.
- Aktivnosti:
V splošnem sta prepoznani dve kombinaciji tehničnih ukrepov za izboljšanje stanja, in sicer:
– obnova vodotoka, jezera ali obalnega morja (načeloma tehnično izvedljiv ukrep na vodnih
telesih površinskih voda, kjer je razpoložljiv prostor za izvedbo ukrepa) in
– sonaravna ureditev vodotoka, zadrževalnika, jezera ali obalnega morja (načeloma izvedljiv
ukrep na vodnih telesih površinskih voda, kjer je prostor za izvedbo ukrepa omejen).
1. Priprava strokovne podlage za opredelitev prednostnih območij v sodelovanju z
relevantnimi nosilci urejanja prostora.
2. Priprava projektne dokumentacije za opredelitev izvedljivih tehničnih ukrepov za
posamezno vodno telo površinske vode.
3. Tehnična izvedba ukrepa (za posamezno vodno telo površinske vode).
4. Vzdrževanje izvedenih del.
5. Izvedba monitoringa na reprezentativnem monitoring mestu za presojo učinka izvedenega
ukrepa.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2017, 2. 2017-2018, 3. 2018-2019, 4. 2019-2021, 5. 2017-2021
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP, MZI, povzročitelji obremenitev.

-

Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: 40 VTVP - vodna telesa porečja ali povodja zgornje, srednje in spodnje
Save, Drave in Mure ter Jadranskih rek (Dragonja, Rižana) in Soče (Koren, MPVT Soške
elektrarne), ki so na območju Južne Primorske, Gorenjske, Dolenjske, Štajerske in Prekmurja.
Prioritetno območje je, kjer je možno izpolnjevanje ciljev več direktiv (vodna, habitatna,
poplavna);
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Južne Primorske, Gorenjske, Dolenjske,
Štajerske in Prekmurja, gradbena podjetja (tč. 14 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove
(tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi
1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1), ribiške
družine (tč. 16 v Prilogi 1) in nevladne organizacije (tč. 7 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni;
- tema implementira EU zakonodajo.

Tabela 13: Projektni temi 14 in 15
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
obravnavanje hidromorfoloških pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in
so posledica rabe zemljišč ali rek ter
- vzpostavljanje ukrepov za naravno zadrževanje vode;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS26 – Izvedba ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva osuševanja zemljišč na stanje
voda
- Vrsta ukrepa: projekti rehabilitacije
- Aktivnosti:
V okviru ukrepa se v prvem koraku izdelajo strokovne podlage, v okviru katerih se ugotovi,
ali je osuševalni sistem še potreben za nadaljnjo kmetijsko proizvodnjo ali zaradi različnih
razlogov (npr. znižanje gladine podzemne vode) osuševalni sistem ni več potreben (podlaga
za izdelavo študije bo navedena v spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih).
- V kolikor je ugotovljeno, da sistem ni več potreben, se vzdrževanje osuševalnega sistema
opusti, osuševalni sistem pa se administrativno ukine (podlaga za ukinitev bo navedena v
spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih).
- V kolikor pa je ugotovljeno, da je osuševalni sistem še vedno potreben, se preučijo možnosti
za izvedbo kompenzacijskih ukrepov (npr. izgradnja usedalnikov drobnega sedimenta na
iztokih drenažnih jarkov v vodotok, vzpostavitev manjših retenzijskih površin, vzpostavitev
vegetacijskih pasov za upočasnitev površinskega odtoka, čistilnih gred ipd.).
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
V okviru ukrepa se pripravijo tudi smernice za vzdrževanje osuševalnih sistemov glede na
okoljske cilje po Vodni direktivi. Smernice se nato na osuševalnih sistemih, kjer je
vzdrževanje še potrebno, tudi upoštevajo.
1. Priprava strokovnih podlag za izvedbo tehničnih ukrepov za zmanjšanje negativnega vpliva
osuševanja zemljišč na stanje voda (preučitev ohranitve/opustitve osuševalnega sistema,
izdelava smernic za vzdrževanje osuševalnih sistemov, izdelava strokovnih podlag za izvedbo
kompenzacijskih ukrepov).
2. Izvedba tehničnih ukrepov in po potrebi vzdrževanje.
3. Izvedba monitoringa na reprezentativnem monitoring mestu za presojo učinka izvedenega
ukrepa.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2017-2018, 2. 2018-2019, 3. 2017-2021.
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MKGP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi omogočal
dobro stanje voda
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
Območja v Sloveniji: 13 VTVP – vodna telesa porečja ali povodja spodnje Save
(Mestinjščica), Drave (Polskava, Dravinja, Pesnica) in Mure, ki so na območju Dolenjske,
Štajerske in Prekmurja. Kot prednostni območji sta prepoznani vodni telesi VT Ščavnica
zadrževalnik Gajševsko jezero–Gibina (SI434VT9) in VT Ledava zadrževalnik Ledavsko
jezero–sotočje z Veliko Krko (SI442VT91);
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Dolenjske, Štajerske in Prekmurja,
gradbena podjetja (tč. 14 v Prilogi 1), drevesnice (tč. 15 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne
ustanove (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v
Prilogi 1) in poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- tema implementira EU zakonodajo;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 14: Projektna tema 16
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: /
prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS2 – Ukrepi za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja s hranili v kmetijstvu
- Vrsta ukrepa: projekti rehabilitacije; kodeksi dobre prakse; upravni instrumenti
- Aktivnosti:
Namen izvajanja ukrepa je ciljno vodenje aktivnosti za optimizacijo PRP 2014–2020, in sicer
usmerjanje v prednostno podporo ukrepov, ki imajo pozitivne učinke na stanje voda. Ukrepi,
ki obravnavajo zmanjšanje onesnaževanja s hranili iz kmetijstva, so podani glede na področja:
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
kolobarjenje (A), ozelenjevanje (B), gnojenje z živinskimi gnojili (CD), zelene
površine/travinje (E), obdelava tal (F), mulčenje (F3), gnojenje/svetovanje (G), živinoreja
(H), erozija tal (I).
1. Izbira učinkovitih ukrepov s področja varovanja voda in osvežitev območij, kamor se cilja
z ukrepi za doseganje dobrega stanja ali potenciala.
2. Izvajanje ukrepa znotraj sheme PRP 2014–2020 na območjih, kjer je slabo stanje zaradi
kmetijstva.
3. Nadzor izvajanja ukrepa.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva; Program razvoja podeželja 2014-2020.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2016-2017, 2. 2017-2021, 3. 2017-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v kmetijstvu
ter pozitivnih učinkih na stanje voda
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: 15 VTPV – vodna telesa porečja ali povodja srednje Save (Pšata),
spodnje Save (Temenica) in Savinje (Voglajna) ter Drave in Mure, ki so na območju Gorenjske,
Dolenjske, Štajerske in Prekmurja;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Gorenjske, Dolenjske, Štajerske in
Prekmurja, kmetijske zadruge (tč. 17 v Prilogi 1), nevladne organizacije (tč. 7 v Prilogi 1),
razvojno raziskovalne ustanove (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z
ekološkim inženiringom in proizvajalci rastlinskih ČN (tč. 5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema implementira EU in slovensko zakonodajo;
- rešitve projektne teme so lahko inovativne in imajo tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 15: Projektna tema 17
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: /
prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS23 – Dopolnilni ukrepi za zmanjšanje razpršenega onesnaževanja površinskih voda s
fitofarmacevtskimi sredstvi v kmetijstvu
- Vrsta ukrepa: kodeksi dobre prakse, upravni instrumenti
- Aktivnosti:
1. Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih
območjih.
2. Spodbujanje nakupa novih naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in razkuževanja
semena s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki izpolnjujejo zahteve glede zmanjšanja zanašanja
fitofarmacevtskih sredstev.
3. Sprejetje pravilnikov.
4. Priprava dopolnitev Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
5. Sodelovanje pri pripravi Nacionalnega akcijskega programa strategije trajnostne rabe
fitofarmacevtskih sredstev 2012–2022.
6. Informiranje in izobraževanje kmetijsko svetovalnih služb z vsebinami o onesnaževanju
voda s fitofarmacevtskimi sredstvi v že vzpostavljenih mehanizmih izobraževanja kmetijskih
svetovalcev.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva; Program razvoja podeželja 2014-2020.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2017-2021, 2.2017-2020, 3. 2016-2021, 4. 2016-2021, 5. 2016-2021, 6.
2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: 9 VTPV – vodna telesa porečja ali povodja spodnje Save (Mestinjščica),
Drave (Polskava in Pesnica) in Mure, ki so na območju Štajerske in Prekmurja;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Štajerske in Prekmurja, kmetijske zadruge
(tč. 17 v Prilogi 1), nevladne organizacije (tč. 7 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom in proizvajalci
rastlinskih ČN (tč. 5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema implementira EU in slovensko zakonodajo;
- rešitve projektne teme so lahko inovativne in imajo tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 16: Projektna tema 18
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: obravnavanje pritiskov kemičnih
onesnaževalcev v vodnem okolju;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
DUDDS28 – Priprava predloga ukrepov za reševanje problemov v kvaliteti vode zaradi
povišanih koncentracij sulfata
- Vrsta ukrepa: drugi ustrezni ukrepi
- Aktivnosti:
1. Analiza značilnosti VT v slabem stanju zaradi povišanih koncentracij sulfata ter priprava
predloga aktivnosti.
2. Priprava predloga stroškovno učinkovitih ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja (spisek
ukrepov, analiza stroškovne učinkovitosti ukrepov, časovni in izvedbeni načrt za vsak
posamezni ukrep, ocena predvidenih stroškov za izvedbo posameznih ukrepov, ocena
predvidenih učinkov posameznega ukrepa, preveritev tehnične izvedljivosti).
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
-

Časovnica izvedbe: 1. 2016-2018, 2.2018-2021
Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: povzročitelj obremenitve.

Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih koncentracij
sulfata
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: 1 VTPV – vodna telesa porečja ali povodja Savinje (Hudinja), ki so na
območju Štajerske;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območju Štajerske, Cinkarna Celje in razvojnoraziskovalne ustanove (tč. 6 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni;
- tema implementira EU zakonodajo.

Tabela 17: Projektne teme 19, 20, 21 in 22
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
- vzpostavljanje ukrepov za naravno zadrževanje vode;
- obvladovanje poplavne ogroženosti in tveganja suše;
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
U1a – Varstvo pred škodljivim delovanjem voda
- Vrsta ukrepa: ukrepi, ki se nanašajo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda
- Aktivnosti:
Izvedba ukrepov podrobnejšega načrta upravljanja voda po 60.a členu Zakona o vodah (Načrta
zmanjševanja poplavne ogroženosti – NZPO) na 17 porečjih in povodjih, na katerih se nahaja 61
območij pomembnega vpliva poplav. Predvideni so naslednji protipoplavni ukrepi:
– Določevanje in upoštevanje poplavnih območij;
– Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin visokih voda;
– Prilagoditev rabe zemljišč v porečjih;
– Izvajanje hidrološkega in meteorološkega monitoringa;
– Vzpostavitev in vodenje evidenc s področja poplavne ogroženosti;
– Izobraževanje in ozaveščanje o poplavni ogroženosti;
– Načrtovanje in gradnja gradbenih protipoplavnih ukrepov;
– Izvajanje individualnih (samozaščitnih) protipoplavnih ukrepov;
– Redno preverjanje učinkovitosti obstoječih (gradbenih) protipoplavnih ureditev;
– Redno vzdrževanje vodotokov, vodnih objektov ter vodnih in priobalnih zemljišč;
– Izvajanje rečnega nadzora;
– Protipoplavno upravljanje vodnih objektov;
– Zagotavljanje finančnih resursov za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda;
– Priprava načrtov zaščite in reševanja ob poplavah;
– Napovedovanje poplav;
– Opozarjanje v primeru poplav;
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
– Interventno ukrepanje ob poplavah;
– Ocenjevanje škode in izvajanje sanacij po poplavah;
– Dokumentiranje in analiza poplavnih dogodkov;
– Sistemski, normativni, finančni in drugi ukrepi.
Zajeta je tudi izvedba drugih ukrepov:
1. Izvajanje gradbenih in negradbenih ukrepov na območju celotne Slovenije.
2. Izvajanje letnega programa na področju gradnje vodne infrastrukture po programu Sklada za vode.
3. Izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda.
4. Sanacija posledic škodljivega delovanja voda na podlagi programov sanacije, ki jih na podlagi
sklepov Vlade pripravi ministrstvo po večjih poplavnih dogodkih.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva, EU poplavna direktiva, Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti –
NZPO.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: /
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih in
podeželskih območjih
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega stališča
(vključno z ozaveščanjem)
- Stopnja prioritetnosti: nizka;
- Območja v Sloveniji: porečje zgornje, srednje in spodnje Save, Savinje, Drave, Mure ter Soče
in Jadranskih rek; 17 porečij, ki so na območju Južne in Severne Primorske, Gorenjske,
Dolenjske, Štajerske in Prekmurja;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine na območjih zelo velike in velike poplavne
ogroženosti (tč. 20 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč. 6 v Prilogi 1), poslovni
subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1) in poslovni subjekti, ki se
ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- tema implementira EU in slovensko zakonodajo;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 18: Projektna tema 23
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
obravnavanje hidromorfoloških pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in
so posledica rabe zemljišč ali rek;
- vzpostavljanje ukrepov za naravno zadrževanje vode;
- obvladovanje poplavne ogroženosti in tveganja suše.
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: /
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

-
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
HM8b1 – Strokovna podlaga za pripravo smernic in mnenj k načrtovanim prostorskim
ureditvam
- Vrsta ukrepa: upravni instrumenti
- Aktivnosti:
Z namenom preprečevanja slabšanja stanja površinskih in podzemnih voda je treba izdelati
smernice za blaženje negativnih vplivov gradnje oziroma vzpostavitve novih urbaniziranih in
intenzivnih kmetijskih površin. V smernice je treba vključiti sodobne prakse prostorskega
načrtovanja, ki se navezujejo na vzpostavitev ali povečanje naravnih retenzijskih površin (npr.
lokalni suhi zadrževalniki padavinske vode, ponikalnice, prepustne tlakovane površine,
vegetacijski pasovi, zelene strehe), s katerimi se zmanjšujejo negativni vplivi, predvsem hiter
odtok (in posledično poplavni val) ter spiranje onesnaževal in drugih finih delcev v odvodnik.
-

Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP, MZI.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in kmetijskih
površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda)
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1),
poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1) in nevladne
organizacije (tč. 7 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- tema implementira EU zakonodajo;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 19: Projektna tema 24
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov:
obravnavanje hidromorfoloških pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in
so posledica rabe zemljišč ali rek.
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: /
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
HM8b4 – Proučitev problematike rečnega sedimenta z vidika doseganja dobrega stanja voda
- Vrsta ukrepa: raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti
- Aktivnosti:
V okviru ukrepa se pripravi pregled zajetih podatkov o suspendiranem in rinjenem sedimentu
na vodotokih, zberejo in pregledajo se izvedene študije ter nacionalni in mednarodni projekti,
ki naslavljajo problematiko sedimenta, predvsem z vidika doseganja okoljskih ciljev
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
(preprečevanje slabšanja stanja voda in doseganje dobrega stanja voda). Pregledajo se tudi
meddržavne obveznosti vezane na prekomejno premeščanje sedimenta ter pripravijo
izhodišča za celovito obravnavo problematike v naslednjem načrtovalskem obdobju, s
poudarkom na učinkovitih ukrepih za izboljšanje problematike sedimenta v vodotokih.
-

Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1) in poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- tema implementira EU zakonodajo;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 20: Projektna tema 25
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: /
prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: ozaveščanje o obveznostih in
priložnostih iz okvirne direktive o vodah.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
OS3.2b5 – Informiranje in izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda
- Vrsta ukrepa: izobraževalni projekti
- Aktivnosti:
1. Priprava in izvajanje komunikacijske strategije za informiranje, osveščanje in
izobraževanje strokovne in splošne javnosti o upravljanju voda.
2. Aktivnost se v načrtovalskem obdobju izvaja kot sklop različnih aktivnosti, ki so razdeljene
na splošne vsebine in posamezne vsebine in izhajajo iz problematike, izpostavljene v okviru
tega načrta:
A. Splošne vsebine izhajajo iz evropskih direktiv na področju voda (vodna direktiva in njene
hčerinske direktive, morska direktiva, poplavna direktiva in druge) prenesenih v slovenski
pravni red. Poudarek bo tudi na upravljanju vodovarstvenih območij in območjih kopalnih
voda.
B. Posamezne okoljske problematike oziroma vsebinski sklopi, izpostavljeni v okviru tega
načrta:
B.1) Vplivi hidromorfoloških obremenitev: Glede na to, da je področje hidromorfoloških
obremenitev še neuveljavljeno v širši javnosti, je predvideno informiranje, osveščanje in
izobraževanje celotne javnosti, poudarek pa bo na mlajših starostnih skupinah. Namen je
predvsem predstaviti področje dela in poudariti, da so hidromorfološke lastnosti rek, jezer in
obalnega morja pomemben dejavnik v celotni strukturi kakovosti voda.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
B.2) Vplivi tujerodnih vodnih vrst (ukrep je namenjen športnim ribičem, ribogojcem,
upravljavcem voda in vodnih organizmov, trgovcem, ki tržijo vodne živali, uslužbencem na
carinskih upravah – obmejnih prehodih).
B.3) Vplivi različnih virov onesnaževanja z možnimi viri onesnaževanja voda in njihovimi
vplivi s poudarkom na onesnaževanju s prednostnimi in prednostno nevarnimi snovmi.
B.4) Vodi prijazno kmetovanje: priprava gradiv in sodelovanje na izobraževalnih dogodkih
za potrebe izobraževanja kmetijskih svetovalcev za vodi prijazno kmetovanje in kmetijske
inšpekcije vezano na naloge iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na varstvo voda.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2016, 2. 2017-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MKGP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1),
poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1) in nevladne
organizacije (tč. 7 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema implementira EU zakonodajo;
- rešitve projektne teme so lahko inovativne in imajo tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni.

Tabela 21: Projektna tema 26
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: obvladovanje poplavne ogroženosti in
tveganja suše.
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: /
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
OS3.2b8 – Priprava izbora kazalcev za razglas različnih stopenj jakosti in pragov
suš/pomankanje vode
- Vrsta ukrepa: ukrepi usmerjanja povpraševanja, med drugim vzpodbujanje prilagojene
kmetijske proizvodnje, kot je pridelovanje poljščin, ki potrebujejo malo vode na sušnih
območjih; ukrepi za gospodarnost in ponovno uporabo, med drugim vzpodbujanje tehnologij z
učinkovito rabo vode v industriji in z vodo varčnih metod namakanja.
- Aktivnosti:
Razvoj kazalcev za razglas različnih stopenj jakosti in pragov suš/pomanjkanje vode vezano
na območja, ki so izpostavljena škodnim vplivom suše. Zato je treba definirati območja, ki so
izpostavljena škodnim vplivom suše, pripraviti izbor kazalcev in definirati pragove vrednosti
kazalcev, ki definirajo različne vrste in stopnje jakosti suše/pomanjkanja vode.
1. Analiza kazalcev za različne vrste suše/pomanjkanje vode, ki so na razpolago v
informacijskih sistemih Agencije RS za okolje. Analiza vrednosti kazalcev v preteklih
epizodah suše in njihova povezava z nastalimi vplivi.
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Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE
2. Priprava predloga pragov za razglas različnih vrst in stopenj suše/pomanjkanje vode.
3. Analiza vpliva podnebnih sprememb na suše/pomanjkanje vode.
- Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
- Ukrep se ne izvaja.
- Časovnica izvedbe: 1. 2016-2021, 2. 2016-2021, 2018-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1) in
poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rezultati projekta so dolgoročni;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- tema implementira EU zakonodajo.

Tabela 22: Projektni temi 27 in 28
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: obravnavanje hidromorfoloških
pritiskov, ki so opredeljeni v načrtih upravljanja povodij in so posledica rabe zemljišč ali rek.
- prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije: /
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
-

Strokovne podlage za predlog programa ukrepov NUV II (Vlada RS, 2016)
R6b2 – Vpeljava spodbud za geotermalne pare vrtin in drugi ukrepi za ustavljanje negativnih
trendov v termalnih vodonosnikih
- Vrsta ukrepa: upravni instrumenti; kodeksi dobre prakse; nadzor nad odvzemanjem; umetno
obnavljanje vodonosnikov; raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti.
- Aktivnosti:
Sedanji posegi v geotermalne vodonosnike zaradi nepovratnega odvzema termalne vode
povzročajo medsebojne vplive posameznih odvzemov in možno tudi poslabševanje
hidrogeoloških razmer. Za obstoječe rabe vode na navedenih vodonosnikih so v okviru aktov
podelitve vodne pravice predvidene spodbude v primeru vračanja vode z reinjekcijo. Za nove
vodne pravice in povečanje obsega rabe obstoječih vodnih pravic se predvidi obveznost
reinjeciranja.
1. Vpeljava spodbud.
2. Analiza poročil operativnega monitoringa imetnikov vodne pravice za rabo termalne vode.
3. Načrtovanje vzpostavitve državnega monitoringa za globoke termalne vodonosnike, kjer je
pričakovano slabšanje stanje ali konflikt med uporabniki.
4. Načrt za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode in za spodbude za raziskave in
izvedbo geotermalnih parov vrtin (dubletov).
-

Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
EU vodna direktiva.
Ukrep se ne izvaja.
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-

Časovnica izvedbe: 1. 2016-2021, 2. 2016-2021, 2016-2021, 4. 2016-2021
Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: MOP, MZI, MKGP, povzročitelji obremenitve.

Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi cilji
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija – podzemne vode;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), razvojno raziskovalne ustanove (tč.
6 v Prilogi 1), poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1) in
poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem (tč. 13 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- tema ima velik potencial za inovativnost in tako dodano vrednost za EU;
- rešitve projektne teme so lahko ponovljive na drugih območjih ter prenosljive v druge EU
države;
- rezultati projekta so dolgoročni;
- tema implementira EU zakonodajo.

Tabela 23: Projektna tema 29
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON1.1a Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno
obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE
- Aktivnosti:
- sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracije s skupno obremenitvijo,
enako ali večjo od 2000 PE, ali iz komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali
večjo od 2000 PE, oziroma
- terciarno čiščenje komunalne odpadne vode iz:
a. aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ali komunalne čistilne naprave
z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, če se komunalna odpadna voda odvaja v občutljivo
območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja;
b. aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, ali komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10000 PE, če se komunalna odpadna voda ne odvaja v
občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja, se pa odvaja v vodo na
vodnem območju Donave;
- dodatna obdelava komunalne odpadne vode iz:
a. aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 PE, komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo na
območju razpoklinskih vodonosnikov, vključno s kraškimi, in je iztok na zakraselem območju
oziroma na mestu iztoka pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja prek
zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti namočenih sedimentov
ali zemljin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo;
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b. aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 PE, komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, če gre za odvajanje neposredno v površinsko vodo ali
posredno v podzemno vodo na vplivnem območju kopalnih voda v času kopalne sezone.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Direktiva Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode;
- Vodna direktiva (2000/60/ES);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2015-2016
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: Občine in izvajalci obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno vodo
(recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov)
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija; aglomeracije ≥ 2000, aglomeracije ≥ 10000, vodno
območje Donave, občutljiva območja, prispevna območja občutljivega območja, območja
razpoklinskih, kraških vodonosnikov, kjer se posredno odvaja v podzemno vodo, območja, kjer
se neposredno odvaja v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo v času kopalne sezone;
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem odvajanja
odpadne vode (tč. 1 v Prilogi 1), subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), subjekti, ki se ukvarjajo z okoljsko ekološkim inženiringom (tč.
5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- ima dodano vrednost za EU;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 24: Projektna tema 30 in 31
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON1.2a Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo,
manjšo od 2.000 PE
Aktivnosti:
Zgraditi male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja enako ali večjo od 50 PE in
manjšo od 2.000 PE, v katerih se bo čistila komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno
obremenitvijo manjšo od 2.000 PE, ki bodo zagotavljale:
- primerno čiščenje na prispevnem območju občutljivega območja ali na vplivnem območju
kopalnih voda, ali na vodovarstvenem območju za aglomeracije s skupno obremenitvijo
enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, najpozneje do 31.12.2021;
- primerno čiščenje na prispevnem območju občutljivega območja ali na vplivnem območju
kopalnih voda, ali na vodovarstvenem območju na območjih za aglomeracije s skupno
obremenitvijo manjšo od 500 PE, najpozneje do 31.12.2023;
- primerno čiščenje na vseh ostalih območjih, najpozneje do 31.12.2023;
- primerno čiščenje z dodatnim mikrobiološkim čiščenjem v času kopalne sezone na
vplivnem območju kopalnih voda (velja za komunalno odpadno vodo iz aglomeracije s
skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE ali za komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo enako ali večjo od 500 PE), kadar gre za posredno odvajanje v podzemno
vodo ali neposredno odvajanje v površinsko vodo, najpozneje do 31.12.2021.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Direktiva Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode;
- Vodna direktiva (2000/60/ES);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021/2023
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: javne storitve.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo in
predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih);
- Stopnja prioritetnosti: nizka;
- Območja v Sloveniji: celotna Slovenija; aglomeracije ≤ 2000, aglomeracije 500 ≥ 2000,
prispevno območje občutljivega območja, vplivna območja kopalnih voda, vodovarstvena
območja, aglomeracije ≥ 500;
- Potencialni slovenski prijavitelji: občine (tč. 18 v Prilogi 1), subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno
raziskovalnimi dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1), subjekti, ki se ukvarjajo z okoljsko ekološkim
inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1), nevladne organizacije (tč. 7 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
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-

rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
implementira EU in slovensko zakonodajo;
ima dodano vrednost za EU;
je prenosljiva v druge EU države.

Tabela 25: Projektna tema 32
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON1.3a Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju izven meja aglomeracij
Na območju izven meja aglomeracij morajo lastniki objektov sami zagotoviti individualno ureditev
(čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50
PE, ali njeno zbiranje v nepretočni greznici).
Komunalno odpadno vodo je izjemoma dovoljeno zbirati v nepretočni greznici le na območjih, kjer
čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50
PE, tehnično ni izvedljivo.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
-

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3),
zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o
nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 365 z dne 19. 12. 2014, str. 89);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: povzročitelji obremenitve.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: redko poseljena območja, visokogorska območja, ki so na območju
Severne Primorske, Gorenjske, Koroške in Štajerske;
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Potencialni slovenski prijavitelji: Planinska Zveza Slovenije, občine na območju Severne
Primorske, Gorenjske, Koroške in Štajerske, subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1) in subjekti, ki se ukvarjajo z okoljsko ekološkim inženiringom
(tč. 5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- implementira EU in slovensko zakonodajo.
-

Tabela 26: Projektna tema 33
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON1.5a Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode
Aktivnosti:
Lastnik objekta mora za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotavljati odvajanje
neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni
vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje
stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi
izvedba ukrepov, ki so predpisani za komunalno odpadno vodo.
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin
objektov in vsebuje usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko obdelati.
Zakon o vodah v 92. členu določa, da lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem
padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij. Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih
voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za
omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Vodna direktiva (2000/60/ES);
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI–A, 41/04 – ZVO–1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št.
47/05);
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Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: povzročitelji obremenitve.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske vode
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: urbana območja na vseh območjih Slovenije;
- Potencialni slovenski prijavitelji: Mestne občine (tč. 19 v Prilogi 1), subjekti, ki se ukvarjajo z
okoljsko ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1) in subjekti, ki se ukvarjajo razvojno
raziskovalnimi dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 27: Projektna tema 34
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON2a - Ravnanje z blatom iz komunalnih čistilnih naprav
Aktivnosti:
Blato je preostalo obdelano ali neobdelano blato iz čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne
vode ali iz drugih čistilnih naprav ter odpadno blato iz pretočnih greznic in drugih podobnih naprav za
čiščenje odpadnih voda. Blato je prepovedano izpuščati v javno kanalizacijo ali neposredno ali
posredno v vode. Neobdelano blato je v prvem koraku potrebno obdelati. Izvajalec javne službe, ki je
upravljavec komunalne čistilne naprave, opremljene za obdelavo blata, mora v skladu s predpisi, ki
urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za blato, ki nastane pri čiščenju komunalne
odpadne vode, zagotoviti obdelavo, s katero se doseže: a) izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo
v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
če se obdelano blato uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, b) izpolnjevanje zahtev za postopke predelave
ali odstranjevanja blata v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.
Oseba, ki namerava blato sama uporabljati ali dati v promet za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu, mora
zagotoviti njegovo obdelavo ter uporabo obdelanega blata kot gnojilo v kmetijstvu v skladu s
predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. Za
obratovanje naprave za obdelavo blata v skladu s tem predpisom mora pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje. Izvajalec javne službe mora za obdelano blato, ki se ne uporablja kot gnojilo v kmetijstvu,
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zagotoviti ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Izvajalec javne službe, ki je upravljavec
komunalne čistilne naprave, opremljene za obdelavo blata, in zagotavlja obdelavo blata, mora kot
povzročitelj odpadkov v načrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
vključiti tudi ravnanje z blatom, prevzetim iz komunalnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za
obdelavo blata.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode
- Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se
blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu;
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
- Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št.
62/08);
- Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
( Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: javne storitve.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotno območje Slovenije;
- Potencialni slovenski prijavitelji: upravljalci komunalnih čistilnih naprav (tč. 3 v Prilogi 1),
subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1) in subjekti, ki
se ukvarjajo z okoljsko ekološkim inženiringom (tč. 5 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 28: Projektna tema 35
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
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Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
ON7.1a Preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja iz dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
Aktivnosti:
V skladu z zakonom o varstvu okolja morajo upravljavci naprav, v kateri se opravlja ali se bo opravljala
dejavnost, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje. Pri izdajanju teh dovoljenj velja načelo celovitosti (5. člen ZVO-1) in načelo preventive
(7. člen ZVO-1). Načelo celovitosti se kaže v celovitem pristopu k preprečevanju in nadzoru nad
onesnaževanjem (vključene so emisije snovi v tla, vode in zrak, pravila ravnanja z odpadki ter drugi
ukrepi za varstvo okolja) ter v združevanju postopkov in istovrstnih naprav istega upravljavca na isti
lokaciji. Po drugi strani načelo preventive pravi, da mora biti vsak poseg v okolje načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti
okolja, pravila ravnanja in druge ukrepe varstva okolja se dosega z uporabo najboljših razpoložljivih
tehnik (NRT) dostopnih na trgu. Vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja
večjega obsega, so določene v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. novembra 2010 o
industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega (Uradni list RS, št. 57/15);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15);
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15);
Posebni predpisi, ki določajo mejne vrednosti in ukrepe za zmanjševanje emisij pri
odvajanju odpadnih voda iz posameznih dejavnosti ali posameznih vrst naprav ali mejne
vrednosti in ukrepe za zmanjševanje emisij posameznega onesnaževala:
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07);
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za
pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00,
41/04–ZVO–1);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo
živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni
list RS, št. 45/07);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in
predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano
ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo,
predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07);
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-

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
celuloze in naprav za integrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke
(Uradni list RS, št. 7/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za
proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za kloralkalno
elektrolizo (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 – ZVO–1 in 81/07);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za
proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01 in 109/01, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07);
Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda (Uradni list RS, št.
75/97, 34/04, 41/04–ZVO–1, 117/05);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07 in 51/09);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin
(Uradni list RS, št. 45/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 6/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive
litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo
in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje
dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99, 41/04–
ZVO–1);
Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99,
41/04– ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za
proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list
RS, št. 62/08);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo
vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali
(Uradni list RS, št. 10/99 in 7/00, 41/04–ZVO–1);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih
plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01 in 56/02,
84/02, 41/04– ZVO–1, 46/04);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil
z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna
vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04, 41/04–ZVO–1);
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje
zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 – ZVO–1)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično
čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07 in 51/11);
- Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
(Uradni list RS, št. 64/14).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: industrija.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter tehnologije
za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: Severna in Južna Primorska:
Povodje Soče
- število naprav: 40
- število iztokov: 61
- odvajanje neposredno v vode (brez iztokov v tla): 35
- odvajanje preko javne kanalizacije, ki ni priključeno na KČN: 12
- odvajanje preko javne kanalizacije v KČN: 13
Jadranske reke z morjem
- število naprav: 53
- število iztokov: 54
- odvajanje neposredno v vode (brez iztokov v tla): 44
- odvajanje preko javne kanalizacije, ki ni priključeno na KČN: 1
- odvajanje preko javne kanalizacije v KČN: 41
- Potencialni slovenski prijavitelji: poslovni subjekti (naprave), ki lahko povzročijo onesnaženje
večjega obsega (tč. 4 v Prilogi 1) in subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi
dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi 1).
Utemeljitev projektne teme:
- je inovativna;
- ima dodano vrednost za EU;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države;
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan.

Tabela 29: Projektna tema 36
Navezava predloga projektne teme na Večletni delovni program LIFE:
- prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov: dejavnosti za zagotavljanje varne in
učinkovite rabe vodnih virov, boljše količinsko upravljanje vodnih virov, ohranjanje visoke
kakovosti vode ter izogibanje nepravilni rabi in slabšanju kakovosti vodnih virov.
Navezava predloga projektne teme na nacionalni dokument in ukrep ter opis ukrepa:
Operativni program oskrbe s pitno vodo 2016 – 2020;
Program ukrepov upravljanja voda, 2016:
R4a – Sistem oskrbe s pitno vodo
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Aktivnosti:
Oskrba s pitno vodo je zaradi posebnega pomena opredeljena kot obvezna občinska gospodarska javna
služba, ki je urejena z zakoni in podzakonskimi akti. Za izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo se v
Sloveniji uporablja Operativni program oskrbe s pitno vodo. Operativni program oskrbe s pitno vodo
je eden temeljnih dokumentov za načrtovanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo in doseganje ciljev iz
Nacionalnega programa varstva okolja.
Evropska/mednarodna in nacionalna pravna podlaga ukrepa:
- Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za
prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998);
- Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327,
22.12.2000);
- Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem (UL L št. 372, 27. 12.
2006);
- Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (UL L št. 348, 24. 12. 2008);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO–1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt, 48/12, 57/12, 92/13, 56/159 in 102/15);
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40);
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI–A, 41/04 – ZVO–1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15).
- Ukrep se izvaja.
- Časovnica izvedbe: 2016-2021
- Sektorji, zadolženi za izvedbo ukrepa: javne storitve.
Predlog projektne teme / tematske prednostne naloge:
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi za
zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na redko
poseljenih območjih
- Stopnja prioritetnosti: visoka;
- Območja v Sloveniji: celotno območje Slovenije; in sicer manjši vodooskrbni sistemi (50 1000 prebivalcev) - dve tretjini odvzetih vzorcev je bilo mikrobiološko neskladnih;
- Potencialni slovenski prijavitelji: Subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo oskrbe s pitno vodo (tč.
2 v Prilogi 1) in subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi dejavnostmi (tč. 6 v Prilogi
1).
Utemeljitev projektne teme:
- rezultati so dolgoročni – projekt je trajnostno naravnan;
- je inovativna;
- implementira EU in slovensko zakonodajo;
- ima dodano vrednost za EU;
- je ponovljiva na drugih območjih in državah EU;
- je prenosljiva v druge EU države.
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Tabela 30: Projektne teme rangirane po prvem kazalniku – stopnja prioritetnosti
št. teme
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
8
19
20
21
22
30
31

1. kazalnik
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
nizka
nizka
nizka
nizka
nizka
nizka
nizka
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Izbranih 36 projektnih tem (Tabele 1 – 29) je glede na cilje delovnega programa LIFE
potrebno aktivno spodbujati pri krepitvi izvajanja programa LIFE v Sloveniji.
Kot prvi kazalnik, da je neka projektna tema / tematska prednostna naloga za Slovenijo bolj
primerna z vidika reševanja okoljske problematike, smo izbrali stopnjo prioritetnosti teme
(visoka ali nizka), glede na to, kdaj naj bi bil posamezen ukrep, na katerega se navezujejo
izbrane teme, izveden. Teme vezane na ukrepe, ki naj bi bili na podlagi nacionalnih ciljev
izvedeni do leta 2021, smo uvrstili med teme z visoko stopnjo prioritetnosti, ker jih je
potrebno prijaviti na razpise LIFE in projekte izvesti v zdajšnji finančni perspektivi
programa LIFE v obdobju 2014–2020. Teme vezane na ukrepe, ki naj bi bili izvedeni do leta
2023, smo uvrstili med teme z nizko stopnjo prioritetnosti, saj jih bo možno prijaviti na
razpise LIFE in projekte izvesti tudi v novi finančni perspektivi programa LIFE od leta 2021
naprej. Teme vezane na ukrepe, za katere časovnica izvedbe v programih ukrepov ni bila
določena, smo uvrstili med teme z nizko stopnjo prioritetnosti. V skladu s to metodologijo
smo za vsako od predlaganih projektnih tem / tematskih prednostnih nalog navedli njihovo
stopnjo prioritetnosti (Tabele 1 – 29) in jih nato rangirali glede na stopnjo prioritetnosti:
visoka ali nizka (Tabela 30).
Projektne teme z visoko stopnjo prioritetnosti:
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera;
3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter«;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti;
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja;
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja;
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja;
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov;
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata;
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23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov);
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na prvi kazalnik – stopnja prioritetnosti, je
pokazala, da je izmed 36 izbranih projektnih tem, kar 29 tem z visoko stopnjo prioritetnosti,
ki jih je potrebno prijaviti na razpise LIFE in projekte izvesti do leta 2021, tj. v okviru
zdajšnje finančne perspektive programa LIFE v obdobju 2014–2020.
Projektne teme z nizko stopnjo prioritetnosti:
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje;
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem);
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih).
Zgoraj navedenih 7 projektnih tem ima nizko stopnjo prioritetnosti in jih je potrebno prijaviti
na razpise LIFE ter projekte izvesti do leta 2023, kar bo možno tudi v okviru nove finančne
perspektive programa LIFE od leta 2021 naprej.
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Tabela 31: Projektne teme rangirane po drugem kazalniku – število območij
št. teme
1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
36
19
20
21
22
11
12
13
16
32
14
15
17
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18

2. kazalnik
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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V nadaljevanju smo kot drugi kazalnik, da je neka projektna tema / tematska prednostna
naloga za Slovenijo bolj primerna z vidika reševanja okoljske problematike, izbrali število
območij. Za vsako od predlaganih projektnih tem / tematskih prednostnih nalog smo poiskali
območja v Sloveniji (Severna Primorska, Južna Primorska, Notranjska, Gorenjska,
Dolenjska, Štajerska, Koroška in Prekmurje) (Tabele 1 – 29), kjer bi to problematiko lahko
reševali. Nato smo teme rangirali od 1 do 8 glede na število izbranih območij (Tabela 31).
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na celotnem območju
Slovenije (vseh 8 območij):
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda) ;
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov) ;
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih);
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih.
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 6 območjih
Slovenije:
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem) ;
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Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 5 območjih
Slovenije:
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na drugi kazalnik – število območij, je pokazala,
da je izmed 36 izbranih projektnih tem, 13 tem, s katerimi bi lahko reševali problematiko
okolja na vseh 8 območjih Slovenije, nadalje so 4 projektne teme, s katerimi bi lahko reševali
problematiko okolja na 6 območjih Slovenije in 3 projektne teme, s katerimi bi lahko reševali
problematiko okolja na 5 območjih Slovenije. Rezultat te analize je presenetljiv, saj bi
lahko kar 20 projektnih tem izmed 36 tem aplicirali na večini območij Slovenije! Teh
20 projektnih tem smo navedli na straneh 61 in 62 zgoraj.
Spodaj pa navajamo 16 projektnih tem, izmed katerih sta 2 temi, s katerima bi lahko reševali
problematiko okolja na 4 območjih Slovenije, 2 temi, s katerima bi lahko reševali
problematiko okolja na 3 območjih Slovenije, 2 temi, s katerima bi lahko reševali
problematiko okolja na 2 območjih Slovenije in 10 tem, s katerimi bi lahko reševali
problematiko okolja le na 1 območju Slovenije.
Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 4 območjih
Slovenije:
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode.
Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 3 območjih
Slovenije:
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov.
Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 2 območjih
Slovenije:
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij.
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja le na 1 območju
Slovenije:
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera;
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3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter« ;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti;
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje;
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja;
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata.
Presek oziroma nabor projektnih tem / tematskih prednostnih nalog na podlagi prvega in
drugega kazalnika smo naredili tako, da smo teme rangirali najprej po drugem kazalniku
(število območij) in nato po prvem kazalniku (stopnja prioritetnosti) (Tabela 32). Teme
smo rangirali najprej po drugem kazalniku zato, ker smatramo, da je aplikabilnost
posamezne teme na čim več območjih Slovenije bolj pomembna kot prioritetnost teme.
Namreč, če neka tema rešuje problematiko okolja na vseh območjih Slovenije, je takšna
tema bolj prenosljiva tudi v druge države Evropske unije, kar spodbuja program LIFE. Če
pa ima neka tema visoko stopnjo prioritetnosti v Sloveniji, še ne pomeni, da ima visoko
stopnjo prioritetnosti tudi v drugih državah Evropske unije.
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na vseh 8 območjih
Slovenije in, ki imajo visoko stopnjo prioritetnosti:
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov) ;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih.
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Tabela 32: Projektne teme rangirane po drugem kazalniku in nato po prvem kazalniku
št. teme
1
23
24
25
26
27
28
29
33
34
36
30
31
19
20
21
22
11
12
13
16
32
14
15
17
35
2
3
4
5
6
7
9
10
18
8

2. kazalnik
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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visoka
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visoka
visoka
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visoka
visoka
nizka
nizka
nizka
nizka
nizka
nizka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
nizka
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Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na vseh 8 območjih
Slovenije in, ki imata nizko stopnjo prioritetnosti:
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih).
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 6 območjih
Slovenije in, ki imajo nizko stopnjo prioritetnosti:
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem).
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 5 območjih
Slovenije in, ki imajo visoko stopnjo prioritetnosti:
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na drugi kazalnik – število območij, in nato glede
na prvi kazalnik – prioritetnost teme je pokazala, da je izmed 36 izbranih projektnih tem, 11
tem, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na vseh 8 območjih Slovenije in imajo
visoko stopnjo prioritetnosti, nadalje sta 2 projektni temi, s katerimi bi lahko reševali
problematiko okolja na vseh 8 območjih Slovenije in imajo nizko stopnjo prioritetnosti, nato
so 4 projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 6 območjih
Slovenije in imajo nizko stopnjo prioritetnosti ter 3 projektne teme, s katerimi bi lahko
reševali problematiko okolja na 5 območjih Slovenije in imajo visoko stopnjo prioritetnosti.
Rezultat te analize je presenetljiv, saj bi lahko kar 20 projektnih tem izmed 36 tem
aplicirali na večini območij (8, 6 ali 5) Slovenije, od katerih je 14 tem z visoko stopnjo
prioritetnosti in 6 tem z nizko stopnjo prioritetnosti! Teh 20 projektnih tem smo navedli
na straneh 63 in 65.
Na strani 66 pa navajamo 16 projektnih tem, izmed katerih sta 2 temi, s katerima bi lahko
reševali problematiko okolja na 4 območjih Slovenije in imata visoko stopnjo prioritetnosti,
2 temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 3 območjih Slovenije in imata
visoko stopnjo prioritetnosti, 2 temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 2
območjih Slovenije in imata visoko stopnjo prioritetnosti, 9 tem, s katerimi bi lahko reševali
problematiko okolja le na 1 območju Slovenije in imajo visoko stopnjo prioritetnosti ter 1
tema, s katero bi lahko reševali problematiko okolja le na 1 območju Slovenije in ima nizko
stopnjo prioritetnosti.
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Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 4 območjih
Slovenije in, ki imata visoko stopnjo prioritetnosti:
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode.
Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 3 območjih
Slovenije in, ki imata visoko stopnjo prioritetnosti:
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov.
Projektni temi, s katerima bi lahko reševali problematiko okolja na 2 območjih
Slovenije in, ki imata visoko stopnjo prioritetnosti:
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij.
Projektne teme, s katerimi bi lahko reševali problematiko okolja na 1 območju
Slovenije in, ki imajo visoko stopnjo prioritetnosti:
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera;
3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter« ;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti;
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja;
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata.
Projektna tema, s katero bi lahko reševali problematiko okolja na 1 območju Slovenije
in, ki ima nizko stopnjo prioritetnosti:
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje.

66

Strokovne podlage za določitev prioritet RS na področju okolja in učinkovite rabe virov in identifikacija
področij, ki so najbolj primerna za sofinanciranje iz programa LIFE

Rezultat nabora tem poglavja 2.1, ki jih podpira Večletni delovni program LIFE, so tako
projektne teme, ki so rangirane po drugem kazalniku (število območij) in nato po prvem
kazalniku (stopnja prioritetnosti). Rezultat nabora tem je 14 projektnih tem / tematskih
prednostnih nalog, ki jih lahko apliciramo na 8 ali 5 območjih Slovenije (tj. na večini
območij) in imajo visoko stopnjo prioritetnosti, zato so za Slovenijo izjemnega pomena z
vidika reševanja okoljske problematike. Te projektne teme so naslednje:
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov) ;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih;
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja.
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2.2 Pridobitev smernic, katere projektne teme / tematske prednostne naloge iz
Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017 v prednostnem
področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in informacije,
so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne glede na njihovo
strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost
Za vse izbrane projektne teme oziroma tematske prednostne naloge iz točke 2.1 projektne
naloge, ki jih podpira Večletni delovni program LIFE, in ki so za Slovenijo izjemnega
pomena z vidika reševanja okoljske problematike, smo v nadaljevanju pregledali slovenske
potencialne prijavitelje in po posameznih temah predlagali prijavitelje glede na njihovo
strokovno – tehnično usposobljenost in razvojni potencial (naravnanost).
Poiskali in predlagali smo tiste slovenske prijavitelje, ki bi lahko s svojo strokovno –
tehnično usposobljenostjo ponudili inovativne rešitve: npr. nove ali nadgrajene tehnologije
in produkte, metodologije, pristope. V ta namen smo si pomagali z naslednjimi bazami
poslovnih subjektov, ki so javno dostopne preko spleta:
-

Zavezanci za industrijsko odpadno vodo, ki so pripravljeni preprečiti oziroma
zmanjšati emisije odpadne vode v recipiente z uvajanjem novih tehnologij;
Poslovni subjekti za izvajanje javne lokalne gospodarske službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode in oskrbe s pitno vodo;
Poslovni subjekti, ki razvijajo nove tehnologije na področju čiščenja odpadne vode
in obdelave blata iz KČN;
Poslovni subjekti, ki so pripravljeni optimizirati porabo vode, energije in drugih
virov;
Poslovni subjekti oziroma organizacije, ki so se v začetku leta 2017 udeležile
informativnega dneva LIFE v Ljubljani in Mariboru (seznam posredovan od MOP);
Poslovni subjekti, ki so oddali projektne vloge na razpise LIFE od 2007 do 2015
(seznam posredovan od MOP);
Poslovni subjekti iz obstoječih javnih baz podatkov, ki so predlagane v Vodniku za
komuniciranje programa LIFE (MOP, 2016).

Za vsako predlagano projektno temo (Tabele 1 – 29) smo identificirali dejavnosti možnih
prijaviteljev in nato za vsako dejavnost predlagali potencialne prijavitelje, ki smo jih, v
primeru, da jih je bilo za posamezno dejavnost več kot pet, zbrali v Prilogi 1. Dejavnosti, v
katerih je bilo prijaviteljev več kot pet so naslednje:
1. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem odvajanja odpadne vode;
2. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo oskrbe s pitno vodo;
3. Upravljalci komunalnih čistilnih naprav;
4. Poslovni subjekti (naprave), ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega;
5. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z okoljsko ekološkim inženiringom;
6. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalnimi dejavnostmi;
7. Nevladne organizacije s področja varovanja okolja;
8. Poslovni subjekti s področja računalniškega programiranja ter dejavnosti s področja
informacijskih tehnologij in računalniških storitev;
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9. Poslovni subjekti s področja ribištva in marikulture – gojenje morskih organizmov;
10. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s pomorskim prometom;
11. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo plastičnih mas in plastičnih izdelkov;
12. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadkov;
13. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s trajnostnim načrtovanjem;
14. Poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z gradbeništvom (za potrebe renaturacije);
15. Poslovni subjekti s področja urejanja in zasaditve zelenih površin (drevesnice);
16. Ribiške družine;
17. Kmetijske zadruge;
18. Občine;
19. Mestne občine;
20. Občine na območjih zelo velike in velike poplavne ogroženosti.
V nadaljevanju smo kot tretji kazalnik, da je neka projektna tema / tematska prednostna
naloga za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerna glede na njihovo strokovno –
tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost, izbrali število potencialnih prijaviteljev.
Na podlagi zbranih potencialnih prijaviteljev (Tabele 1 – 29 in Priloga 1) za posamezne
izbrane projektne teme oziroma tematske prednostne naloge iz točke 2.1 projektne naloge
smo projektne teme rangirali glede na število potencialnih prijaviteljev (Tabela 33).
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Tabela 33: Projektne teme rangirane po tretjem kazalniku – število potencialnih
prijaviteljev
št. teme
11
12
13
16
23
25
30
31
26
27
28
24
17
14
15
5
35
34
32
29
36
19
20
21
22
18
3
4
6
1
33
7
8
9
10
2

3. kazalnik
369
369
312
300
277
277
272
272
260
260
260
255
236
202
202
189
189
179
171
146
121
113
113
113
113
106
86
86
86
57
54
51
41
41
41
34
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Projektne teme, za katere smo zbrali več kot 300 potencialnih prijaviteljev si sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja.
Projektne teme, za katere smo zbrali več kot 200 potencialnih prijaviteljev si sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih);
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov.
Projektne teme, za katere smo zbrali več kot 100 potencialnih prijaviteljev si sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov) ;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih;
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
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22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem) ;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata.
Projektne teme, za katere smo zbrali več kot 50 potencialnih prijaviteljev si sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter« ;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti.
Projektne teme, za katere smo zbrali manj kot 50 potencialnih prijaviteljev si sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje;
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja;
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja;
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na tretji kazalnik – število potencialnih
prijaviteljev je pokazala, da so izmed 36 izbranih projektnih tem, 3 teme, s katerimi bi se
prijavilo več kot 300 potencialnih prijaviteljev, 12 tem, s katerimi bi se prijavilo več kot 200
potencialnih prijaviteljev, 11 tem, s katerimi bi se prijavilo več kot 100 potencialnih
prijaviteljev in 6 tem, s katerimi bi se prijavilo več kot 50 potencialnih prijaviteljev.
Rezultat analize v poglavju 2.2 so rangirane projektne teme / tematske prednostne
naloge glede na število zbranih potencialnih prijaviteljev. Rezultat nabora tem je kar 32
projektnih tem / tematskih prednostnih nalog izmed 36 tem, za katere smo našli več kot
50 potencialnih prijaviteljev, zato so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne
glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost. Te
projektne teme so naslednje:
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja;
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16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih);
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov;
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov) ;
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih;
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem) ;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata;
3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter« ;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
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7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti.
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2.3 Končni presek oziroma nabor projektnih tem / tematskih prednostnih nalog iz
točke 2.1 in. 2.2 na podlagi vseh treh kazalnikov (stopnja prioritetnosti, število
območij in število prijaviteljev)

Končni presek oziroma nabor projektnih tem / tematskih prednostnih nalog iz poglavja 2.1
– »Prednostne teme, ki so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika reševanja okoljske
problematike« in poglavja 2.2 – »Prednostne teme, ki so za slovenske potencialne
prijavitelje bolj primerne glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno
usmerjenost«, smo naredili tako, da smo izbrali tiste projektne teme / tematske prednostne
naloge, ki so bile najvišje rangirane, če smo teme rangirali po drugem kazalniku (število
območij) in nato po tretjem kazalniku (število potencialnih prijaviteljev) in nazadnje
po prvem kazalniku (stopnja prioritetnosti) (Tabela 34).
Teme smo rangirali najprej po drugem kazalniku (število območij) zato, ker smatramo,
da je aplikabilnost posamezne teme na čim več območjih Slovenije bolj pomembna, kot pa
število prijaviteljev in stopnja prioritetnosti. Namreč, če neka tema rešuje problematiko
okolja na vseh območjih Slovenije, je takšna tema bolj prenosljiva tudi v druge države
Evropske unije, kar spodbuja program LIFE.
Nato smo teme rangirali po tretjem kazalniku (število potencialnih prijaviteljev) ter
nazadnje po prvem kazalniku (stopnja prioritetnosti teme). Tretji kazalnik smo izbrali pred
prvim zato, ker smatramo, da je bolj pomembno, da je za neko temo čim več možnih
potencialnih prijaviteljev, ki bi lahko reševali problematiko okolja, v okviru posameznega
ukrepa. Če ima neka tema visoko stopnjo prioritetnosti v Sloveniji, še ne pomeni, da ima
visoko stopnjo prioritetnosti tudi v drugih državah Evropske unije.
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Tabela 34: Projektne teme rangirane po drugem kazalniku, nato po tretjem kazalniku
in nato po prvem kazalniku
št. teme
23
25
30
31
26
27
28
24
34
29
36
1
33
19
20
21
22
11
12
13
16
32
14
15
17
35
5
18
3
4
6
7
9
10
8
2

2. kazalnik
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. kazalnik
277
277
272
272
260
260
260
255
179
146
121
57
54
113
113
113
113
369
369
312
300
171
202
202
236
189
189
106
86
86
86
51
41
41
41
34
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1. kazalnik
visoka
visoka
nizka
nizka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
nizka
nizka
nizka
nizka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
visoka
nizka
visoka
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Projektne teme rangirane po drugem kazalniku, nato po tretjem kazalniku in nato po
prvem kazalniku si sledijo v naslednjem vrstnem redu:
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda) ;
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
30 – Inovativni koncepti za (alternativne) načine čiščenja odpadnih voda, ponovno uporabo
in predelavo virov;
31 – Inovacijska središča za čiščenje voda v regijah, v katerih še ni ustreznih kanalizacijskih
sistemov, čistilnih naprav in sanitarne infrastrukture, ki uporabljajo pametne tehnologije in
decentralizirane sisteme (poudarek je na alternativnih vodnih virih);
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov);
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih;
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
19 – Inovativne rešitve in orodja za preprečevanje izrednih dogodkov;
20 – Trajnostno prostorsko načrtovanje zelenih površin kot retenzijskih površin v mestnih
in podeželskih območjih;
21 – Določitev in vzpostavitev razlivnih površin;
22 – Celovit pristop ocenjevanja in obvladovanja tveganja zaradi poplav z družbenega
stališča (vključno z ozaveščanjem) ;
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja
vodotoka;
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja;
16 – Informiranje in ozaveščanje o aktivnostih zmanjšanja onesnaževanja s hranili v
kmetijstvu ter pozitivnih učinkih na stanje voda;
32 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja odpadne vode;
14 – Inovativne rešitve za okolju bolj primeren osuševalni sistem (nature-based), ki bi
omogočal dobro stanje voda;
15 – Posegi za hitrejšo rehabilitacijo opuščenih osuševalnih sistemov;
17 – Program informiranja in izobraževanja kmetijsko svetovalnih služb in prebivalstva;
35 – Inovativne rešitve oziroma tehnologije za zmanjšanje emisij v vodo, zrak, tla ter
tehnologije za učinkovito rabo virov znotraj procesnih linij;
5 – Vzpostavitev celovitega sistema čiščenja plaž in morja;
18 – Inovativne rešitve za reševanje problemov v kakovosti vode zaradi povišanih
koncentracij sulfata;
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3 – Vzpostavitev celovitega sistema zbiranja naključno ujetih odpadkov v ribiških mrežah
in zbiranje odpadne ribiške opreme »Fishing For Litter« ;
4 – Nova tehnologija reciklaže plastičnih odpadkov iz morja in plaž;
6 – Nova inovativna tehnologija reciklaže odpadnih mrežic iz dejavnosti gojenja školjk in
ribogojnic;
7 – Katalog omilitvenih ukrepov za zmanjšanje emisij impulznega podvodnega hrupa iz
občasnih dejavnosti;
9 – Trajnostno pomorsko prostorsko načrtovanje in doseganje dobrega stanja okolja;
10 – Inovativna merila in metodologije na področju dobrega okoljskega stanja morskega
okolja;
8 – Vzpostavljanje povezav med prostorskim načrtovanjem in upravljanjem z vodami v
obalnem pasu in trajnostno prostorsko načrtovanje;
2 – Nov pristop k integrirani TBT detoksikaciji izkopanega materiala z izvedbo pilotnega
primera.
V končnem preseku so projektne teme / tematske prednostne naloge, ki so rangirane najprej
po drugem kazalniku (število območij) in nato po tretjem kazalniku (število potencialnih
prijaviteljev) ter nazadnje po prvem kazalniku (stopnja prioritetnosti).
Končni rezultat nabora tem v poglavju 2.3 je 14 projektnih tem / tematskih
prednostnih nalog izmed 36 tem, ki bi jih lahko aplicirali na večini (8 ali 5) območij
Slovenije, s katerimi bi se lahko na razpise LIFE prijavilo več kot 50 potencialnih slovenskih
prijaviteljev in za katere velja visoka stopnja prioritetnosti, zato so za Slovenijo izjemnega
pomena z vidika reševanja okoljske problematike in so za slovenske potencialne
prijavitelje bolj primerne glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in
razvojno usmerjenost. Te projektne teme so naslednje:
23 – Celovit pristop oziroma sistem za prostorsko urejanje in umeščanje urbanih in
kmetijskih površin skladno z naravnimi rešitvami (ohranjanjem dobrega stanja voda);
25 – Informiranje in ozaveščanje o vsebini okvirne direktive o vodah in upravljanju voda;
26 – Učinkovit sistem za obvladovanje izrednih razmer zaradi suš;
27 – Inovativne rešitve za vračanje vode v geotermalne vodonosnike v skladu z okoljskimi
cilji;
28 – Celovit pristop za ustavljanje zniževanja gladine termalne vode;
24 – Sistem za celovito obravnavo povezanosti rečnega sedimenta z okoljskimi cilji;
34 – Inovativne rešitve odlaganja oziroma ponovne uporabe blata iz KČN;
29 – Inovativne, izboljšane tehnologije čiščenja za čistilne sisteme za komunalno odpadno
vodo (recikliranje odpadne vode, učinkovita raba virov);
36 – Inovativni koncepti za alternativne načine oskrbe s pitno vodo in sistematični pristopi
za zmanjšanje izgub, zagotavljanje storitev za rabo vode v skladu z direktivo o pitni vodi na
redko poseljenih območjih;
1 – Vzpostavitev informacijskega sistema za celovito spremljanje učinkovitosti izvajanja
temeljnih in dopolnilnih ukrepov;
33 – Inovativne oziroma izboljšane tehnologije čiščenja, zmanjševanje odtoka padavinske
vode;
11 – Rehabilitacija obvodnega prostora z zasaditvijo in vzpostavitvijo obrežnega pasu;
12 – Inovativne rešitve (nature-based) za odstranjevanje onesnaževalcev iz zaledja vodotoka
13 – Renaturacija ali rehabilitacija vodotoka, jezera ali obalnega morja.
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3. Zaključek
Na podlagi analize prioritet iz Večletnega delovnega programa LIFE za obdobje 2014-2017
v prednostnem področju Okolje in učinkovita raba virov ter Okoljsko upravljanje in
informacije in analize prioritet iz nacionalnih strateških ter drugih dokumentov smo izbrali
36 projektnih tem / tematskih prednostnih nalog, ki rešujejo okoljsko problematiko.
Za potrebe analize, katere projektne teme so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika
reševanja okoljske problematike in katere projektne teme so za slovenske potencialne
prijavitelje bolj primerne glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno
usmerjenost, smo izbrali tri kazalnike: stopnja prioritetnosti teme, število območij, na katerih
bi lahko reševali problematiko okolja in število potencialnih slovenskih prijaviteljev.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na prvi kazalnik – stopnja prioritetnosti, je
pokazala, da je izmed 36 izbranih projektnih tem, kar 29 tem z visoko prioritetnostjo, ki jih
je potrebno prijaviti na razpise LIFE in projekte izvesti do leta 2021, tj. v okviru zdajšnje
finančne perspektive programa LIFE v obdobju 2014–2020. Preostalih 7 projektnih tem ima
nizko stopnjo prioritetnosti in jih je potrebno prijaviti na razpise LIFE ter projekte izvesti do
leta 2023, kar bo možno tudi v okviru nove finančne perspektive programa LIFE od leta
2021 naprej.
Analiza projektnih tem po rangiranju glede na drugi kazalnik – število območij, je pokazala,
da bi lahko kar 20 projektnih tem izmed 36 tem aplicirali na večini (8, 6 ali 5) območij
Slovenije!
Rezultat nabora tem poglavja 2.1, ki jih podpira Večletni delovni program LIFE, so
projektne teme, ki so rangirane po drugem kazalniku (število območij) in nato po prvem
kazalniku (stopnja prioritetnosti). Rezultat nabora tem je 14 projektnih tem / tematskih
prednostnih nalog, ki jih lahko apliciramo na 8 ali 5 območjih Slovenije (tj. na večini
območij) in imajo visoko stopnjo prioritetnosti, zato so za Slovenijo izjemnega pomena z
vidika reševanja okoljske problematike.
Rezultat analize v poglavju 2.2 so rangirane projektne teme / tematske prednostne
naloge glede na število zbranih potencialnih prijaviteljev. Rezultat nabora tem je kar 32
projektnih tem / tematskih prednostnih nalog izmed 36 tem, za katere smo našli več kot
50 potencialnih prijaviteljev, zato so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne
glede na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost.
V končnem preseku so projektne teme / tematske prednostne naloge, ki so rangirane najprej
po drugem kazalniku (število območij) in nato po tretjem kazalniku (število potencialnih
prijaviteljev) ter nazadnje po prvem kazalniku (stopnja prioritetnosti). Končni rezultat
nabora tem v poglavju 2.3 je 14 projektnih tem / tematskih prednostnih nalog izmed
36 tem, ki bi jih lahko aplicirali na večini (8 ali 5) območij Slovenije, s katerimi bi se lahko
na razpise LIFE prijavilo več kot 50 potencialnih slovenskih prijaviteljev in za katere velja
visoka stopnja prioritetnosti, zato so za Slovenijo izjemnega pomena z vidika reševanja
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okoljske problematike in so za slovenske potencialne prijavitelje bolj primerne glede
na njihovo strokovno – tehnično usposobljenost in razvojno usmerjenost.
Rezultati naše Projektne naloge so podlaga za usmeritev, na katerih področjih v Sloveniji je
potrebno spodbuditi pripravo projektov za reševanje okoljskih problemov, ki so upravičeni
do pridobitve nepovratnih sredstev programa LIFE in istočasno naslavljajo nacionalne
prioritete.
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