
PRILOGA 1: Vsebina opisnega in kartografskega dela začasnega načrta  
 
 
1 Vsebina opisnega dela začasnega načrta 
 

Poglavje I Podatki o pripravljavcu načrta in zemljepisni opredelitvi vodnih 
območij 

Poglavje II Opis značilnosti vodnih teles površinskih in podzemnih voda 

Poglavje III Povzetek pomembnejših obremenitev in vplivov človekovih 
dejavnosti na stanje vodnih teles površinskih in podzemnih voda 

Poglavje IV Prikaz območij s posebnimi zahtevami 

Poglavje V Prikaz mreže in rezultatov monitoringa stanja voda 

Poglavje VI Ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter 
urejanja voda 

Poglavje VII Povzetek obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami, ki se 
nanašajo na upravljanje voda 

Priloge PRILOGA 1: Seznam strokovnih podlag, strokovnih navodil, 
metodologij in poročil ter virov podatkov, na podlagi katerih je bil 
izdelan načrt 

PRILOGA 2: Seznam naslovov za stike 
 
 
 
2 Vsebina kartografskega dela začasnega načrta 
 

Karta I.1 Meja med vodnim območjem Donave in vodnim območjem (v 
nadaljnjem besedilu: VO) Jadranskega morja 

Karta I.2 Meje porečij Mura, Drava, Sava, povodja Soče in povodja 
jadranskih rek 

Karta I.3 Podzemne vode, ki pripadajo VO Donave in VO Jadranskega 
morja 

Karta II.1 Lokacije in meje vodnih teles površinskih voda  

Karta II.2 Umetna vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna 
telesa 

Karta II.3 Meje hidroekoregij  

Karta II.4 Referenčni odseki vodotokov  

Karta II.5 Lokacije in meje vodnih teles podzemnih voda 

Karta III.1 Pregled pomembnih točkovnih obremenitev  

Karta III.2 Pregled pomembnih razpršenih obremenitev z dušikom iz 
kmetijstva 

Karta III.3 Pregled pomembnih razpršenih obremenitev s fosforjem iz 
kmetijstva 

Karta III.4 Pregled pomembnih hidroloških obremenitev 

Karta III.5 Pregled pomembnih morfoloških obremenitev 



 

 

 

 

Karta III.6 Pregled bioloških obremenitev 

Karta III.7 Ocena vplivov na kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda 

Karta III.8 Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda 
glede na splošne fizikalno-kemijske parametre  

Karta III.9 Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda 
glede na sintetična in nesintetična onesnaževala  

Karta III.10 Ocena vplivov na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda 
glede na biološke parametre 

Karta III.11 Modelirane vrednosti obremenitev podzemnih voda z dušikom 

Karta III.12 Karta ranljivosti podzemne vode glede na zadrževalno sposobnost 
vodonosnikov 

Karta III.13 Ocenjene vrednosti nitratov v podzemni vodi 

Karta III.14 Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode 

Karta IV.1 Prikaz vodovarstvenih območij  

Karta IV.2 Prikaz območij kopalnih voda in območij naravnih kopališč 

Karta IV.3 Opozorilna karta poplav 

Karta IV.4 Prikaz delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in 
rast morskih školjk in morskih polžev 

Karta IV.5A Prikaz občutljivih območij zaradi evtrofikacije v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja 

Karta IV.5B Prikaz občutljivih območij zaradi kopalnih voda v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja 

Karta IV.6 Prikaz ranljivih območij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 

Karta IV.7 Prikaz zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave 

Karta IV.8 Prikaz odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje 
sladkovodnih vrst rib 

Karta V.1 Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti površinskih 
vodotokov 

Karta V.2 Ocena kemijskega stanja površinskih vodotokov  

Karta V.3 Ocena saprobiološke kakovosti površinskih vodotokov  

Karta V.4 Mreža merilnih mest na jezerih, zadrževalnikih in akumulacijah, 
vključenih v program spremljanja kakovosti jezer  

Karta V.5 Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti morja  

Karta V.6 Ocena trofičnega stanja morja glede na TRIX indeks  

Karta V.7 Ocena kemijskega stanja morja 

Karta V.8 Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti vode za življenje in 
rast morskih školjk in morskih polžev  

Karta V.9 Ocena kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih 
polžev  

Karta V.10 Mreža merilnih mest za spremljanje kakovosti vode za življenje 
sladkovodnih vrst rib  

Karta V.11 Ocena kakovosti vode za življenje sladkovodnih vrst rib  



 

 

 

 

Karta V.12 Mreža merilnih mest po programu monitoringa kakovosti 
površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo  

Karta V.13 Ocena kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s 
pitno vodo  

Karta V.14a Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih 
kopalnih voda – morje 

Karta V.14b Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih 
kopalnih voda – Soča, Nadiža, Bled, Bohinj 

Karta V.14c Mreža merilnih mest na naravnih kopališčih in na območjih 
kopalnih voda – Cerkniško jezero, Kolpa, Krka 

Karta V.15a Ocena kakovosti kopalnih voda – morje 

Karta V.15b Ocena kakovosti kopalnih voda – Soča, Nadiža, Bled, Bohinj 

Karta V.15c Ocena kakovosti kopalnih voda – Cerkniško jezero, Kolpa, Krka 

Karta V.16 Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja vodnih teles 
podzemnih voda  

Karta V.17 Ocena kemijskega stanja podzemnih voda  

Karta V.18 Mreža merilnih mest za spremljanje količin podzemnih voda  

Karta V.19 Ocena trendov količinskih razmer na referenčnih merilnih mestih 
do leta 2005 

Karta V.20 Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega 
stanja površinskih vodotokov 

Karta V.21 Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega 
stanja jezer 

Karta V.22 Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega in ekološkega 
stanja morja 

Karta V.23 Mreža merilnih mest za spremljanje kemijskega stanja podzemnih 
voda 

Karta V.24a Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na 
vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo – Savska kotlina in 
Ljubljansko barje 

Karta V.24b Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na 
vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo – Savinjska in Krška kotlina 

Karta V.24c Merilna mreža za spremljanje globine do podzemne vode na 
vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo – Murska in Dravska kotlina 

Karta V.25 Merilna mreža za spremljanje vodostaja izvirov na vodonosnikih s 
kraško, razpoklinsko in mešano poroznostjo 

Karta V.26 Merilna mreža za spremljanje vodostaja vodotokov na 
vodonosnikih s kraško, razpoklinsko in mešano poroznostjo 

 


