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Zadeva: Mnenje Umanotere na ustreznost Okoljskega poročila v 
postopku CPVO za Program Evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 v Sloveniji 
 
 

Spoštovani 
 
Glede na vaš dopis z dne 16.5.2022 (št. 35409-17/2019-2550-32), v katerem nas pozivate, da 
se opredelimo do vplivov izvedbe Programa EKP na okolje in ohranjanje narave in na podlagi 
priznanje statusa Umanotere, kot stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje, vam v spodnjem besedilu podajamo naše mnenje.  
 

1. Uvodne opombe 

Okoljsko poročilo v šestem poglavju pravilno opozarja, da je nivo presoje ukrepov in naložb 
prilagojen nivoju podrobnosti, ki so opisane v Programu EKP. Posledice te nejasnosti 
programa EKP, se jasno kažejo v vrednotenju vplivov, kjer poročilo ugotavlja, da bodo vplivi 
lahko pozitivni in/ali negativni ter odvisni tudi od same izvedbe ukrepov oz. projektov. 
 
Da bi kar najbolje izkoristili pozitiven doprinos Programa EKP k blaženju podnebnih 
sprememb, prilagajanju nanje in varstvu okolja ter narave, predlagamo da se Program EKP 



dopolni na način, ki bo omogočil ustrezno vrednotenje vplivov in na tej podlagi pripravo 
ustreznih omilitvenih ukrepov in priporočil. Le tako bomo uspeli tudi koristno počrpati 
razpoložljiva sredstva.  

 

2. Sprejemljivost vplivov in ustreznost okoljskega poročila Programa EKP 

2021-2027 

Navkljub zgornji pobudi, da se Program EKP ustrezno dopolni, že v tej fazi predlagamo spodaj 

navedene dopolnitve okoljskega poročila. Besedila, za katere predlagamo, da se izbrišejo, 

smo črtali in v okrepljenem predlagali novo, nadomestno besedilo.  

 

OU 1: »Pri načrtovanju in izvedbi gradbenih del se spodbuja tudi izvede ukrepe za 

izboljšanje snovne učinkovitosti...« 

 

OU 2: »Spodbujali bomo izvedbo Podprti bodo le projektiov na področju 

trajnostnega gospodarstva in podjetništva, ki...« 

 

OU 3: »Pri načrtovanju naložb/projektov/investicij z energetsko/emisijsko 

intenzivnimi procesi/izdelki bo bodo imele prednost pri izbiri alternative s čim 

manjšimi bomo podprli rešitve z najnižjimi emisijami toplogrednih plinov v 

življenjskem ciklu, kar bo zagotovljeno z razpisnimi pogoji za ponudnike storitev in 

produktov 

 

OU 4 »Pri umeščanju novih objektov se preveri njihov potencialen vpliv tudi na 

črpališča pitne vode s podeljenimi vodnimi dovoljenji in na predlagana 

vodovarstvena območja, ki niso zaščitena z 

vodovarstvenimi območji, in zagotoviti potrebne izvede ukrepe za zaščito teh 

virov.« 

 

OU 5: »V primeru gradenj objektov bomo spodbujali bo pogoj za pridobitev 

spodbude:«... 

 

OU 8: »Spodbujali Izvedli bomo ukrepe, ki upoštevajo omilitvene ukrepe 

OU 10: »Jasna prednost za razvoj OVE se daje lokacijam, OVE bomo razvijali na 

lokacijah, ki so sprejemljive z vidika varstva okolja in tehničnih zmožnosti 

energetskega 



 

OU 14: »Zagotovljeno bo časovno usklajevanje ukrepov Programa EKP in NOO, na 

način da ne bo prihajalo do upočasnjevanja naložb v OVE zaradi ozkih grl v 

distribucijskem omrežju in tranformatorskih postajah. Razvoj distribucijskega 

omrežja se prednostno usmerja na območja s pripravljenim projekti za razvoj 

OVE.«, kjer omrežje ne dopušča postavitev naprav za samooskrbo, oz operater 

ne izda soglasja zaradi preobremenitve omrežja.« 

 

OU 15: se črta v celoti in program EKP se dopolni v skladu s priporočilom 1 (P1). 

OU 15 tako ni več smiselen.  

 

OU 16: »Ob izvedbi ukrepov bodo upoštevani izvedene usmeritve in omilitveni 

ukrepi...« 

 

OU 17 in OU 18: se črtata v celoti in program EKP se dopolni skladno s 

priporočilom 2 (P2). OU 17 in 18 tako nista več smiselna.  

 

 

Lep pozdrav. 
 
Za Umanotero, Andrej Gnezda 

 


