POVZETEK UPRAVLJANJE VODA IN RIBIŠTVO
Analiza Operativnega programa – programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 2007 do
2013 (PUN2k) za sektor upravljanja z vodami in sektor ribištvo obsega pregled sektorskega
načrtovanja, institucionalne organiziranosti na področju upravljanja voda ter analizo izvajanja
varstvenih ukrepov. Na podlagi rezultatov analize so bile za oba sektorja pripravljene usmeritve in
priporočila za pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za obdobje od 2014 do
2020 (PUN2000).
Na področju upravljanja voda sta bila v letu 2011 na podlagi Vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES)
sprejeta prvi Načrt upravljanja voda 2009–2015 (NUV, Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni
območji Donave in Jadranskega morja) in Program ukrepov upravljanja voda za obdobje 2011–2015
(PU NUV), za katera so bile pripravljene naravovarstvene smernice. Naravovarstvene smernice so na
podrobnejšem nivoju povzemale vsebine PUN2k, ki so povezane z upravljanjem voda. V pripravi sta
tudi načrta na podlagi Morske direktive (Direktiva 2008/56/ES) in Poplavne direktive (Direktiva
2007/60/ES), ki morata biti skupaj s programoma ukrepov sprejeta do leta 2015.
Pristojnosti upravljanja z vodami so v Sloveniji precej razdrobljene in med seboj nepovezane.
Problematična je predvsem odsotnost dolgoročnega načrta urejanja voda in odsotnost opredelitve
razpoložljivosti površinskih voda za rabo, kar otežuje izvajanje varstvenih ukrepov PUN2k. Kljub temu
pa se med ukrepi PU NUV in PUN2k večkrat pojavljajo sinergije, kar bo treba pri pripravi ukrepov
PUN2000 in načrtov na področju voda v naslednjem obdobju učinkoviteje povezati.
Na področju ribištva so sedaj veljavni RGN 2006–2010 bili sprejeti še pred sprejemom PUN2k, zato
niso bili prilagojeni varstvu kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000. Kljub temu nekateri
ribiški načrti vsebujejo ribiške ukrepe, ki povzemajo nekatere vsebine varstvenih ukrepov PUN2k,
zato pripomorejo k trajnostnemu gospodarjenju. Problematično je zamujanje pri sprejemu
nacionalnega Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS in podrobnejših načrtov ribiškega
upravljanja ter izvajanje ribiških dejavnosti v vodah, ki niso pod upravljanjem ribiške družine ali
Zavoda za ribištvo Slovenije. Glede na nove načrtovane dejavnosti ribiškega upravljanja in ostale
dejavnosti bo za sektor ribištva potrebno pripraviti ustrezne varstvene cilje in ukrepe PUN2000.

