

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

Številka: 604-4/2015-81
Ljubljana, 26 februar,2018

Program

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 9.30

Uvodni nagovor udeležencem/ Predstavitev postopkov CPVO in PVO
Mag. Vesna Kolar Planinšič (Ministrstvo za okolje in prostor)

9.30 – 9.45

Izkušnje in pričakovanja udeležencev delavnice

9.45 – 11.30
(1uro 45 min)

Ministrstvo za okolje in prostor
Okoljska izhodišča za področje voda, Mag. Nataša Vodopivec
Načrta upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in
navezava na postopke CPVO/PVO, dr. Tanja Mohorko
Načrt upravljanja z morskim okoljem, dr. Barbara Breznik
Vprašanja

11.30 – 11.50

Odmor

11.50 – 13.35
(1 uro 45 min)

Vključevanje vsebin varstva voda v postopke CPVO in PVO
Ministrstvo za okolje in prostor
Izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje
Primer ugotavljanja vplivov na vode za OPN
Primer celovite presoje za »Program ribištva« , Katarina Celič
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Delo po skupinah
Kaj želimo skupaj povedati pripravljavcem okoljskih poročil ?
Agencija Republike Slovenije za okolje
Izvajanje predhodnih postopkov (pridobivanje mnenj, kaj bi želeli videti v mnenju)
Presoja vplivov na okolje, primer
13.35 – 14.15

Kosilo

14.15 – 16.00
(1 uro 45 min)

Vključevanje področja voda v CPVO/PVO
Vloga DRSV v postopku celovite presoje vplivov na okolje za plane in programe
In presoji vplivov na okolje (MOP, ARSO, Direkcija za vode)
Vključevanje stanja voda v splošne smernice s področja upravljanja voda - primeri
ocene vplivov posegov na stanje površinskih voda
Petra Repnik Mah, Direkcija za vode
Presoja projektov za pridobitev evropskih sredstev z vidika vplivov na stanje voda
dr. Mojca Hrovat, Direkcija za vode
Vidik stanja voda v postopkih izdaje vodnega soglasja in podelitve vodne pravice za
posebno rabo vode
Danijela B. Knez, Sonja Papazovski, Direkcija za vode
Vprašanja

16.00 – 16.30

Ovrednotenje delavnice in vprašanja
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