
1. CELOVITOST NAČRTOVANJA IN ODLOČANJA

Kateri so glavni 
cilji prakse?

Kateri cilji so še 
upoštevani v praksi?

DOBRO EKOLOŠKO STANJE VODA

Izboljšanje ekološkega stanja

Obnova in renaturacija

Izboljšanje hidromorfologije  

Zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka

Habitat in biotska raznovrstnost

Drugo

RABA VODA IN VODNEGA PROSTORA

Oskrba z vodo

Hidroenergija

Namakanje

Ribogojstvo in ribištvo

Športno rekreacijske aktivnosti

Tehnološki odvzemi vode

Plovba

Drugo

ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VODA

Poplave

Erozija

Suša

Drugo

Strokovnjaki / Znanstveniki 
Raziskovalci 

Nevladne organizacije

 Splošna javnost / Državljani

2. SODELOVANJE DELEŽNIKOV IN JAVNOSTI

Katere skupine udeležencev so vključene v proces participacije z namenom aktivnega sodelovanja pri načrtovanju rešitev?

Načrtovalci politik in strategij  
na nacionalni,  
regionalni ali lokalni ravni

Interesne skupine  
(gospodarstvo, kmetijstvo,  
turizem, naravovarstveniki)

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE



Kakšen je pretok informacij in vpliv javnosti na končne odločitve v procesu participacije? 

OBVEŠČANJE
Javnosti so zagotovljene uravnotežene in objektivne informacije,  
ki jim pomagajo pri razumevanju problema, možnih rešitev, priložnosti in/ali rešitev.

POSVETOVANJE
Pridobivanje povratnih informacij s strani javnosti o uporabljanih analizah,  
izbranih scenarijih rešitev in / ali končnih odločitvah. 

VKLJUČEVANJE
Neposredno delo z javnostjo skozi celoten odločevalski proces,  ki zagotavlja,  
da so morebitni pomisleki  javnosti obravnavani in upoštevani.

SODELOVANJE
Partnerstvo z javnostjo, ki pomeni sodelovanje skozi vse faze odločevalskega procesa,  
vključno s sodelovanjem pri razvoju scenarijev rešitev in izborom končne rešitve.

POOBLASTITEV Sprejemanje končnih odločitev je popolnoma v rokah splošne javnosti oz. državljanov. 

3.   SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU IN ORODJA

Ali so uporabljeni podatki in metode v praksi javno dostopni, ustrezno predstavljani in opisani?

Ali je na voljo kontakt oz. kontaktna oseba za dodatne informacije o praksi?

Ali praksa v delu načrtovanja ukrepov predvideva pripravo 
in ocenitev več scenarijev možnih ukrepov in rešitev za doseganje zastavljenega cilja?

Ali so pri analizi in ocenjevanju scenarijev ukrepov uporabljena analitska orodja za preveritev njihove 
učinkovitosti (npr. analiza stroškovne učinkovitosti (CEA), analiza stroškov in koristi (CBA),  
večkriterijska analiza (MCA))?

Ali je v  faze analize in ocenjevanja scenarijev  vključen tudi koncept ekosistemskih storitev  
(npr. zelena infrastruktura)?

4.  FINANČNA CELOVITOST

Ali je praksa financirana iz vseh treh stebrov 
upravljanja z vodami (doseganje dobrega 
ekološkega stanja, raba voda in vodnega 
prostora, zmanjševanje škodljivega  
delovanja voda)?

Ali so dogovorjeni nadaljnji ukrepi, ki so 
prepoznani kot učinkoviti za doseganje 
zastavljenih ciljev?

Ali je pripravljen je načrt financiranja 
načrtovanih in potrjenih ukrepov?

Ali so zagotovljeni finančni viri za izvedbo že 
dogovorjenih  in potrjenih ukrepov?

5. MONITORING IN IZBOLJŠAVE  

Ali je pripravljen plan monitoringa za spremljanje 
in oceno procesov odločanja, participacije, 
preglednosti, … v času prakse? 

Ali so bile zaradi monitoringa v času izvajanja 
prakse sprejete in potrjene morebitne pobude  
za spremembe, kot posledica ustreznega in 
uspešnega monitoringa? (za že izvedene prakse)

Ali je monitoring omogočil učinkovitejše izvajanje 
prakse in boljšo sprejetost le-te?  
(za že izvedene prakse)


