
DOLGOROČNI NAČRT IZGRADNJE 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

HRVAŠKEM V LUČI PRILAGODITVE 

EVROPSKIM DIREKTIVAM 

VESNA GRIZELJ ŠIMIĆ, HRVATSKE VODE  



Na Hrvaškem že nekaj let potekajo 
aktivnosti za implementacijo vodno-
komunalnih direktiv EU, ob njih pa 
poteka izdelava Programa, s katerim se 
oblikuje okvir za vlaganja v izgradnjo 
komunalne infrastrukture.  

Načrtovanje upravljanja voda je 
postalo pomembno z zadnjim Zakonom o 
vodah, ki določa izdelavo medsebojno 
povezanih planskih dokumentov različnih 
ravni kompleksnosti. 

 

 

IZHODIŠČA 



IMPLEMENTACIJA 

PROGRAMA UKREPOV 

Strategija 
upravljanja voda 

Načrti vodnih 
območij 

Dolgoročni program 
izgradnje 

komunalne 
infrastrukture 

Dolgoročni program 
gradnje regulacijskih in 

zaščitnih vodnih objektov 
in objektov za melioracije 

Dolgoročni program 
uskladitve monitoringa 

Letni programi 
vzdrževalnih del na 

področju zaščite pred 
škodljivim delovanjem 

voda  

Načrt upravljanja z 
vodnimi območji–
Program ukrepov 

Načrt upravljanja 
tveganj zaradi 

poplav– Program 
ukrepov 

Strateška ocena vplivov na okolje 

Pogoji, ukrepi in 

priporočila za 

zaščito narave 

Strateška ocena  

vplivov na okolje 

Obveščanje in sodelovanje 

zainteresirane javnosti pri pripravi in 

novelaciji načrtov in programa se 

izvaja preko javnih razprav na osnovi 

zahtev: 

• Okvirne direktive o vodah 

• Poplavne direktive 

• SEA direktive 

Program med planskimi dokumenti za upravljanje voda 
 



Program izdelujejo Hrvatske vode. 

Program sprejme Vlada Republike 
Hrvaške po izdelavi strateške ocene 
vplivov na okolje. 

Strateško oceno naroča in izvaja 
pristojno ministrstvo. 

DOLGOROČNI 

PROGRAMI 

IZGRADNJE 

PLANSKI 

DOKUMENTI 

UPRAVLJANJA 

VODA (ZOV) 



DOLGOROČNI PROGRAM IZGRADNJE 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PROGRAM) 

Temelji na Načrtu izvajanja 
vodno-komunalnih direktiv, 
katerega so izdelale Hrvatske 
vode in sprejela Vlada RH 
novembra 2010. 

Hkrati predstavlja obvezen del 
programa ukrepov v okviru 
Načrta upravljanja z vodnimi 
območji. 

Izhodišča Programa so sprejete 
in dogovorjene aktivnosti in roki, 
vezani na izvajanje vodno-
komunalnih direktiv EU, ki so 
sestavni del Pristopne pogodbe. 



Program upošteva dogovorjene aktivnosti in roke, 
podrobneje pa opredeljuje tehnična, izvedbena in 
organizacijska vprašanja.  

S Programom se določi: 

 okvirni program vlaganj v javno oskrbo s pitno vodo in javno odvajanje, ter 

 operacionalizira sistem za izvedbo projektov,  

na način, ki bo pripomogel k učinkovitejšemu izkoriščanju 
finančnih, kadrovskih in informacijsko-dokumentacijskih 
virov, s katerimi razpolaga Republika Hrvaška.  

Načrt Programa bo kmalu zaključen, načrtovana je 
njegova skorajšnja objava na spletnih straneh Hrvatskih 
vod. 

PROGRAM 



AKTIVNOSTI, KI SO SPREMLJALE 

IZDELAVO PROGRAMA 

Inventarizacija stanja oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja: 

• infrastruktura - premoženje 

•stopnja priključenosti 

•raven kakovosti storitve 

•poslovanje 

Metodologija in podatki za finančno pripravo 
projektov: 

•za različne ravni združevanja (projekt aglomeracij, 
cona, komunalno podjetje, oskrbovalno območje, 
županija, NUTS regija, Republika Hrvaška) 

•po deležnikih v procesu (ministrstva, komunalna 
podjetja, projektanti, izvajalci,..) 

Vzpostavitev sistema ocene učinkovitosti in 
sprejemljivosti projekta: 

• izbor metod za oceno učinkovitosti na različnih ravneh 
združevanja 

• izbor metod za oceno učinkovitosti glede na deležnike 
(EU, država, enota lokalne samouprave, komunalno 
podjetje, ...) 

• izbor metod za oceno učinkovitosti za potrebe 
obveščanja javnosti 

Vzpostavitev sistema obveščanja in 
spremljanja 

 



DIREKTIVA SVETA O  

ČIŠČENJU KOMUNALNE 

ODPADNE VODE  

DIREKTIVA SVETA O 

KAKOVOSTI VODE, 

NAMENJENE ZA 

PREHRANO LJUDI  

Pomemben vpliv na izvajanje vodno-
komunalnih direktiv EU ima vsekakor tudi 
Okvirna direktiva o vodah, ki določa vodenje 
cenovne politike po načelu polnega kritja 
stroškov vodnih stotitev. 

Predpogoj za odgovorno in učinkovito rabo 
vode sta varčna raba vode in zbiranje sredstev 
za vzdrževanje in obnovo infrastrukture. 

Glede na visoko ocenjene investicijske stroške 
in zaradi potrebe oblikovanja cene vode po 
načelu kritja stroškov (ki vključujejo stroške 
investiranja, dela in vzdrževanja, 
amortizacije...), analiza dostopnosti predstavlja 
najzahtevnejši in hkrati najvplivnejši del 
organiziranja izvajanja vodno-komunalnih 
direktiv EU. 

Ekonomski inštitut je leta 2011 izdelal študijo 
Ekonomsko-finančni vidiki izvajanja vodno-
komunalnih direktiv, katera podaja pregled 
vplivov in smernice za nadaljne analize. 

PROGRAM IN 

DIREKTIVE 
EU: 



ZAČETNE  ANALIZE  STROŠKOV, KI SPREMLJAJO 

IZVAJANJE VODNO-KOMUNALNIH DIREKTIV (2010) 
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Aktivnosti so usmerjene na  

(i) preko 280 aglomeracij z več kot 
2.000 PE na katerih je načrtovana 
posodobitev sistema javnega 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda do 2023 z vmesnimi obdobji 
do 2018 in 2020, in  

(ii) 70 območij oskrbe s pitno vodo, na 
katerih se načrtujejo vlaganja v 
vodno infrastrukturo, s katerimi se 
izboljšuje neustrezna zdravstvena 
kakovost vode za pitje do 2018, 
oziroma 2020, ter ostala vlaganja v 
razvoj sistemov oskrbe s pitno vodo 
do 2023.  

 Pregled vodno-komunalnega 
sektorja v okviru Načrta 
izvajanja vodno-komunalnih 
direktiv (2010) je pomembno 
prispeval k vodno-
gospodarskemu načrtovanju in 
pregledu izvajanja na državni 
ravni.  

 Oblikovana in povezana baza 
podatkov se je uporabila za 
določitev mej storitvenih 
območij, predstavlja pa tudi 
osnovo za nadaljnji razvoj 
Programa. 

TEHNIČNI 

VIDIKI 



 Določitev območij še v času pogajanj 
z EU, na katerih bi bilo treba izvesti 
prednostna vlaganja, je omogočila 
izvedbo projektov, med 
pomembnejšimi pa so projekti, ki 
porabljajo sredstva kreditov 
mednarodnih razvojnih bank in 
sredstva predpristopnih skladov EU. 

 Že več let se sredstva in napori 
vlagajo v pripravo projektov za 
financiranje s sredstvi iz skladov EU, 
ki so od leta 2014 na voljo Republiki 
Hrvaški. 

PREDNOSTI ZGODNJEGA NAČRTOVANJA 

(1) 



 Z izvedbo projektov so se ocenjena 

vlaganja (2010) v višini okoli 33.000 

milijonov kun oziroma 4.400 

milijonov evrov zmanjšala  za okoli 

5.000 milijonov kuna oziroma 700 

milijonov evrov.  

 Želi se preprečiti probleme/izkušnje 

drugih držav, ki se kažejo v 

zmanjšani možnosti pridobivanja 

sredstev EU zaradi neustrezno 

pripravljenih projektov.  

 

PREDNOSTI ZGODNJEGA NAČRTOVANJA 

(2) 



 Povezani sistemi oskrbe s 
pitno vodo in odvajanja 
komunalnih odpadnih vod z 
medsebojno odvisnim 
izračunom količin izvedenih 
storitev usmerjajo v skupno 
analizo izvajanja dejavnosti. 

 Izvajanje vodno-komunalnih 
direktiv ima največji vpliv na 
ceno vodnih storitev, katere 
znesek, ki ga plačajo 
prebivalci, pa mora biti 
socialno sprejemljiv. 

 

OSKRBA S PITNO VODO & 

ODVAJANJE 



FINANČNI VIDIKI 

Program je finančno zahteven, zato je 

posebna pozornost posvečena modelom 

financiranja.  

Vsi viri financiranja se usmerjajo na 

Program: ustrezni skladi EU, krediti 

mednarodnih finančnih institucij, skladi RH 

(državni proračun, proračuni lokalnih 

skupnosti in drugi). 

Izziv pri oblikovanju projektov je 

optimizacija obremenitve prebivalcev z 

novimi stroški ob želenem čim večjem 

izkoriščanju nepovratnih sredstev EU. 

Stroški izgradnje oskrbe s pitno vodo in 

odvajanja prinašajo tudi druge stroške kot 

so amortizacija, stroški obratovanja in 

vzdrževanja za novozgrajeno komunalno 

infrastrukturo, DDV, stroške financiranja ipd.  

Analiza stroškov izgradnje in ostalih 

stroškov je pokazala, da v skupni strukturi 

stroškov izvajanja vodno-komunalnih 

direktiv stroški izgradnje predstavljajo samo 

25 % do 50 % skupnih stroškov (odvisno od 

leta izvedbe).  

S tem želimo poudariti, da morajo biti 

stroški, ki spremljajo investicijska vlaganja v 

izgradnjo komunalne infrastrukture, 

upoštevani pri finančnih analizah projektov.  



Organizacija izvedbe je zelo zapletena 
zaradi razdrobljenosti komunalnih 
podjetij in omejene dostopnosti cene 
vode po izvedbi načrtovanih investicij.  

Za rešitev težave se načrtuje reforma 
komunalnega sektorja ali združevanje 
izvajalcev vodnih storitev. 

Sprejem Uredbe o mejah storitvenih 
območij je prvi korak k 
reorganizaciji/reformi in/ali 
združevanju komunalnega sektorja. 

 

 Izpolnjevanje zahtev 
izvedbe povzroča 
težave mnogim enotam 
lokalne samouprave 
(obveza izvajanja 
vodno-komunalnih 
direktiv „VS”  finančna 
sposobnost).  

 Prostorska razpršenost 
prebivalstva in različne 
stopnje splošne 
gospodarske razvitosti 
povzročajo dodatne 
težave. 

IZVEDBENI 

VIDIKI 



KRITERIJI DOLOČITVE MEJ OSKRBOVALNIH OBMOČIJ 

Tehnično-tehnološka 
enotnost 

• oskrba s pitno vodo (od 
zajema do porabnika), in 

• odvajanje (zbiranje, čiščenje, 
izpust), izvaja en izvajalec 
vodnih storitev 

3 mio. m3/leto 

• „ekonomija obsega”, kar vodi 
do 

• dostopnosti cene vode po 
izvedbi načrtovanih investicij, 
in omogoča 

• izvedbo EU projektov 

• zviševanje ravni kakovosti 
storitev 

Geografsko 
združevanje 

• izhodišče gravitirajoča mesta 



DOSTOPNOST 

 Način financiranja izvajanja vodno-

komunalnih direktiv se dodatno zapleta 

zaradi odvisnosti deleža nepovratnih 

sredstev EU od izvedljivosti (in s tem 

dostopnosti) projekta.  

 Zato je eno od največjih tveganj izvedbe 

ravno povišanje cene vode zaradi nujnih 

novih stroškov obratovanja, vzdrževanja in 

amortizacije, ki se zaračunavajo na območju 

izvedbe projekta.  

 Prav dostopnost cene je eden od glavnih 

razlogov reforme/prestrukturiranja izvajalcev 

vodnih storitev, ki ima cilj: 
 povečanje ravni storitve (vključno s kakovostjo 

dobavljene vode),  

 znižanje stroškov in s tem deleža cene vode v 

neto razpoložljivem dohodku prebivalstva.  

 Takšen pristop optimizira obremenitev 

prebivalstva z novimi stroški ob zaželenem 

večjem izkoriščanju nepovratnih sredstev. 

 Dostopnost se lahko preverja na različnih  

ravneh združevanja. Dostopnost se meri z 

razmerjem med bodočo skupno ceno vode 

(vključuje stroške nove amortizacije ter 

obratovanja in vzdrževanja komunalne 

infrastrukture, ki je nujno potrebna za 

izvajanje vodno-komunalnih direktiv) in neto 

razpoložljivim dohodkom. 

 Pregled razporeditve potrebnih vlaganj je 

pokazal, da obstoječa raven združevanja 

(komunalno podjetje) vodi k izključitvi 

določenega števila projektov iz 

sofinanciranja s sredstvi EU zaradi 

znatnega odstopanja od meje dostopnosti.  

 Pri večjih združitvah so nekoliko boljši 

rezultati. 

 

(eng. affordability) 



Začetne analize 

komunalnega sektorja so 

pokazale, kako sedanje in 

načrtovano združevanje 

izvajalcev vodnih storitev 

vpliva na cenovno 

dostopnost vode.  

Zato pregled izvajanja na 

ravni oskrbovalnih območij 

zagotavlja dosledni nadzor 

izvedljivosti oskrbe s pitno 

vodo in odvajanja ter 

določitev upravičenega 

zneska v bodoči ceni vode. 

PREGLED IZVAJANJA NA RAVNI 

OSKRBOVALNIH OBMOČIJ 

Udio buduće cijene vode bez troškova lokalnog sufinanciranja u NRD-u
(jedinstvena cijena vode na uslužnom području)

do 2,5%

2,5-3,0%

preko 3,0%



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA 

(2014-2023) 

 Izvajanje Programa z možnostjo prilagajanja 

poteka več let ob jasno določenih ciljih in 

prednostih ter nadzoru aktivnosti.  

 Sistemsko spremljanje in primerjava rezultatov 

izvajanja Programa in doseganja ciljev 

zagotavlja informacije o stanju izvedbe in 

omogoča prenos izkušenj na naslednje faze 

Programa in/ali druge projekte.  

 Vzpostavlja se učinkovit sistem zaključevanja 

pripravljalnih aktivnosti za vse projekte, ki bo v 

vsakem trenutku zagotovil ustrezno število 

projektov, pripravljenih za izgradnjo. 

 S tem se poizkuša doseči optimalna izraba 

finančnih sredstev iz namenskih skladov 

vodnega gospodarstva in drugih dostopnih 

virov, kot so državni proračun, skladi Evropske 

unije, različni domači in tuji krediti, posojila in 

donacije. 



KAZALNIKI IZVAJANJA - DOSEGANJE CILJEV IN STANJE  

IZVEDBE, PRENOS IZKUŠENJ NA NASLEDNJE FAZE IN/ALI DRUGE 

PROGRAME 

•  Povečanje stopnje oskrbe prebivalstva  

•  Zmanjšanje vodnih izgub iz sistemov za oskrbo s pitno vodo 

• Povečanje stopnje priključenosti na sisteme odvajanja 

• Povečanje števila sistemov odvajanja v skladu s standardi  

 

Kazalniki rezultatov Programa 

• Zmanjšanje števila prebivalcev priključenih na male sisteme oskrbe s pitno vodo izven sistema nadzora 
(monitoringa), zmanjšanje števila  prebivalcev priključenih na sisteme oskrbe s pitno vodo, na katerih oskrba 
ne izpolnjuje mikrobioloških in/ali kemijskih zahtev, priključevanje na javne sisteme oskrbe s pitno vodo, 

•  povečanje števila vodnih teles v dobrem ali zelo dobrem stanju glede na kazalnike organske obremenitve 
(BPK5), zmanjšanje skupne letne obremenitve z dušikom. 

Kazalniki rezultatov Projekta 

•število projektov z določenim obsegom (projektna naloga) 

•število projektov, pripravljenih za izgradnjo 

•število gradbenih pogodb 

•število zgrajenih sistemov 

• in drugo 

Kazalniki vmesnih/letnih rezultatov 



ZAKLJUČEK  

(IZVAJANJE EU DIREKTIV) 

 Izvajanje vodno-komunalnih direktiv je institucionalna 
obveza, vendar tudi spodbuda, ne samo za institucionalno 
prilagajanje, temveč tudi za tehnološko-tehničko, 
organizacijsko, kadrovsko in finančno prestrukturiranje 
hrvaškega vodno-komunalnega gospodarstva. 

 Združevanje izvajalcev vodnih storitev (komunalnih 
podjetij) je strateška odločitev Republike Hrvaške, 
pričakovani učinki pa so povečanje ravni storitev (pokritost 
prebivalstva s storitvijo in kakovost storitev oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja), racionalizacija stroškov dela in 
vzdrževanja javnih sistemov (trajnost in razvoj) ter s tem 
povezana tudi racionalizacija cene vode, ki jo plačajo 
uporabniki.  



ZAKLJUČEK  

(PROGRAM) 

 Sprejemljivost in izvedljivost takšnih dolgoročnih 
programskih dokumentov, ki so po svoji vsebini in obsegu 
zahtevni, sta odvisni od usklajenega dela institucij vodnega 
sektorja  (nacionalna, regionalna in lokalna raven) in 
pravočasnega in aktivnega vključevanja deležnikov in 
javnosti.  

 Poleg tega, da se s takimi dokumenti izvaja nacionalna 
politika upravljanja voda, morajo hkrati spremljati tematske 
cilje in prednosti pri investiranju, povezane z varstvom 
okolja in/ali upravljanjem voda na ravni Evropske unije, s 
čimer se zagotavlja finančna podpora za njihovo izvedbo.  

 



ZAKLJUČEK  

(VPLIV PRILAGODITVE DIREKTIVAM EU) 

 „Izvajanje vodno-komunalnih direktiv je poslovni in razvojni 
podvig strateškega, družbeno-ekonomskega značaja. 
Načrtovanje vlaganj v sisteme oskrbe s pitno vodo in 
odvajanja odpadnih voda daje izvajanju vodno-komunalnih 
direktiv  značilnosti novega investicijskega cikla, ki lahko 
ustvari pomembne multiplikativne učinke na hrvaško 
gospodarstvo.” 

 Ekonomsko-finančni vidiki izvajanja vodno-komunalnih 
direktiv, Študija (Ekonomski inštitut Zagreb, 2011.) 

 



HVALA ZA POZORNOST 


