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Zadeva: Dopolnitev Okoljskega poročila za Program evropske kohezijske politike 
2021-2027

Spoštovani,

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem 
besedilu Ministrstvo) je, dne 25. 04. 2022, prispela vloga Službe vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko št. 3032-42/2021/44, z dne 25. 04. 2022, za podajo mnenja 
o ustreznosti okoljskega poročila za Program evropske kohezijske politike 2021-2027. 

Vlogi je bilo priloženo gradivo, okoljsko poročilo in osnutek programa:
- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 

evropske kohezijske politike 2021-2027 (Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, 22. 
4. 2022);

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027 – Dodatek za presojo vplivov na varovana območja 
(Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, 22. 4. 2022);

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, Osnutek, Različica 
1.0 (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ljubljana, 
marec 2022).

Ministrstvo je skladno z 42. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – ZVO-
1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22 
– ZVO-2; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – 
ZVO-2; v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu) preverilo ustreznost okoljskega poročila za 
Program evropske kohezijske politike 2021-2027. V postopku je za mnenje zaprosilo ministrstva 
in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje in sicer: Direkcijo RS 
za vode, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za 
kmetijstvo ter Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za zdravje, Zavod RS za varstvo 
narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije. 

Ministrstvo je gradivo posredovalo tudi stranskima udeležencema v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, 
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organizaciji DOPPS, Društvu za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji in organizaciji 
UMANOTERA, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj.

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje:
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-0049/2022-3, z dne 24. 05. 

2022,
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 303-5/2019-9, z dne 24. 05. 

2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-
67/2019-5(256), z dne 24. 05. 2022,

- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35027-10/2022-6, z dne 27. 05. 2022,
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 3031/2022-4, z dne 07. 06. 2022.

Ministrstvo je v roku za mnenja prejelo tudi mnenji stranskih udeležencev, in sicer:
- mnenje DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, z dne 25. 05. 2022 in 
- mnenje UMANOTERE, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, z dne 30. 05. 2022.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo ter Direktorat za 
gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za kulturo in Zavod za ribištvo Slovenije, mnenja na okoljsko 
poročilo, v zakonsko določenem roku, niso podali. Skladno z drugim odstavkom 42. člena ZVO-
1 Ministrstvo ugotavlja, da navedena ministrstva in organizacije na predmetno okoljsko poročilo 
nimajo pripomb in da je okoljsko poročilo s stališča njihovih pristojnosti ustrezno.

Na podlagi gradiva in prejetih mnenj Ministrstvo ugotavlja, da okoljsko poročilo še ni ustrezno in 
ga je treba dopolniti skladno z zgoraj navedenimi pripombami in priloženimi mnenji. Ministrstvo 
bo dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje resorjem, ki so podali pripombe. Mnenje 
o ustreznosti okoljskega poročila bo Ministrstvo podalo na podlagi dopolnjenega gradiva.

Pri odgovoru se sklicujete na številko dokumenta: 35409-17/2019-2550-39

S spoštovanjem, 

mag. Alenka Cof
Podsekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Priloge:
- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-0049/2022-3, z dne 24. 05. 

2022
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 303-5/2019-9, z dne 24. 05. 

2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-
67/2019-5(256), z dne 24. 05. 2022

- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35027-10/2022-6, z dne 27. 05. 2022
- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 3031/2022-4, z dne 07. 06. 2022
- mnenje DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, z dne 25. 05. 2022 
- mnenje UMANOTERE, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, z dne 30. 05. 2022

Vročiti (elektronsko):
- Republika Slovenija, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, gp.svrk@gov.si 
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V vednost (elektronsko):
- Zavita, svetovanje d.o.o., ga. Sabina Cepuš, sabina.cepus@zavita.si 
- Direkcija Republike Slovenije za vode, gp.drsv@gov.si 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, 

gp.mkgp@gov.si 
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si 
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, zrsvn.oe@zrsvn.si 
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si 
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 
- DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji, Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana, dopps@dopps.si 
- Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Trubarjeva cesta 50, 1000 Ljubljana, 

info@umanotera.org 
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