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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 
- ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 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 postopku celovite presoje vplivov 
na okolje za Program evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji, pripravljavcu plana, 
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana, naslednje

M  N  E  N  J  E
o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Okoljsko poročilo za Program evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji (Strokovna in 
tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program evropske kohezijske 
politike 2021-2027, Zavita, svetovanje d.o.o., št. proj. 287/2021, 22. 04. 2022, dopolnjeno 28. 06. 
2022) je ustrezno.

Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa evropske kohezijske politike 2021-
2027 v Sloveniji, bo Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo v postopku, skladno s 46. členom 
ZVO-1, v fazi predloga programa.

O b r a z l o ž i t e v

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem 
besedilu Ministrstvo) je, dne 29. 06. 2022, prispela vloga pripravljavca programa, Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 3032-42/2021/51, z dne 27. 06. 
2022, s katero je zaprosil za mnenje o ustreznosti dopolnjenega Okoljskega poročila za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- 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. 
04. 2022, dopolnitev 28. 06. 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. 04. 2022, dopolnitev 28. 06. 2022);

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027, Priloga A, Priloga B (Zavita, svetovanje d.o.o., št. 
projekta 287/2021, 22. 04. 2022, dopolnitev 28. 06. 2022);



- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027, Kartografski prikazi (Zavita, svetovanje d.o.o., št. 
projekta 287/2021, 22. 04. 2022, dopolnitev 28. 06. 2022).

Pripravljavec programa je zgoraj navedeno gradivo posredoval na podlagi dopisa, št. 35409-
17/2021-2550-39, z dne 07. 06. 2022, v katerem je Ministrstvo zahtevalo dopolnitev okoljskega 
poročila na podlagi pripomb iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-
6, z dne 27. 05. 2022 in mnenja Ministrstva za zdravje, št. 303-5/2019-9, z dne 24. 05. 2022, ter 
priloženega strokovnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-67/2019-5(256), 
z dne 24. 05. 2022. Pripombe na okoljsko poročilo sta podala tudi stranska udeleženca v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, organizacija DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic v Sloveniji, v dopisu z dne 25. 05. 2022 in organizacija UMANOTERA, Slovenska fundacija 
za trajnostni razvoj, v dopisu z dne 30. 05. 2022. 

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 19. členom Uredbe 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 nadaljnjem besedilu: Uredba o okoljskem poročilu) je Ministrstvo z dopisom št. 35409-
17/2021-2550-45, z dne 30. 06. 2022, dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje 
Direkciji Republike Slovenije za vode in Ministrstvu za zdravje ter stranskima udeležencema v 
postopku v postopku celovite presoje vplivov na okolje, organizaciji DOPPS, Društvu za 
opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji in organizaciji UMANOTERA, Slovenski fundaciji za 
trajnostni razvoj.

Ministrstvo je v roku, določenem za posredovanje mnenja, prejelo mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-16, z dne 04. 07. 2022, mnenje Ministrstva za zdravje št. 
303-1/2022-6, z dne 06. 07. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje št. 354-149/2022-2(256), z dne 04. 07. 2022 ter mnenja stranskih udeležencev v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje, organizacije UMANOTERA, Slovenske fundacije za 
trajnostni razvoj, dopis z dne 05. 07. 2022 in organizacije DOPPS, Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, dopis z dne 06. 07. 2022. 

Direkcija Republike Slovenije za vode je v mnenju, št. 35027-10/2022-16, z dne 04. 07. 2022, 
navedla, da na dopolnjeno okoljsko poročilo izdaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za zdravje je v mnenju, št. 303-1/2022-6, z dne 06. 07. 2022, posredovalo strokovno 
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-149/2022-2 (256), z dne 04. 07. 2022, s 
katerim v celoti soglaša. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v mnenju navedel, da je Okoljsko 
poročilo za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, z vidika 
obravnave vplivov na zdravje in počutje ljudi ustrezno in omogoča presojo vplivov na zdravje ljudi.

Organizacija UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v dopisu z dne 05. 07. 
2022, navedla da je okoljsko poročilo z vidika njenega področja obravnave ustrezno, vplivi plana 
na okolje pa sprejemljivi.

Organizacija DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, je v dopisu z dne 06. 
07. 2022, navedla, da je dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno, vplivi plana na okolje pa, z vidika 
njenih pristojnosti, sprejemljivi.

Ministrstvo po pregledu celotnega gradiva in na podlagi mnenj ministrstev in organizacij iz 42. 
člena ZVO-1 ugotavlja naslednje:
- da je na podlagi vloge pripravljavca plana, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, št. 3032-42/2021/44, z dne 25. 04. 2022, skladno z 42. členom 



ZVO-1, zaprosil ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje za mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, in sicer: Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije in 
Zavod za ribištvo Slovenije. V postopku ugotavljanja ustreznosti okoljskega poročila in 
sprejemljivosti vplivov plana na okolje je Ministrstvo prejelo 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 in 
mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 3031/2022-4, z dne 07. 06. 2022. 
Negativno mnenje na okoljsko poročilo sta podala Direkcija Republike Slovenije za vode in 
Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Zavod za ribištvo Slovenije, mnenja na okoljsko poročilo, v zakonsko določenem 
roku niso podali. Ministrstvo, skladno z drugim odstavkom 42. člena ZVO-1 ugotavlja, da 
navedena ministrstva na predmetno okoljsko poročilo nimajo pripomb in da je okoljsko 
poročilo, s stališča njihovih pristojnosti, ustrezno. V postopku celovite presoje vplivov na 
okolje za Program evropske kohezijske politike 2021-2027, kot stranska udeleženca 
sodelujeta organizacija UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in 
organizacija DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Stranska 
udeleženca v postopku, organizacija UMANOTERA in organizacija DOPPS, sta podala 
pripombe in predloge za dopolnitev okoljskega poročila.

- da je pripravljavec programa, dne 29. 06. 2022, posredoval gradivo dopolnjeno na podlagi 
pripomb podanih v dopisu Ministrstva, št. 35409-17/2019-2550-39, z dne 07. 06. 2022, ter 
pripomb podanih v mnenjih Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-6, z 
dne 27. 05. 2022 in Ministrstva za 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 ter pripomb podanih v mnenjih stranskih udeležencev, organizacije DOPPS, 
Društva za opazovanje ptic, z dne 25. 05. 2022 in organizacije UMANOTERA, Slovenske 
fundacije za trajnostni razvoj, z dne 30. 05. 2022. V postopku je Ministrstvo prejelo mnenje 
Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-16, z dne 04. 07. 2022, mnenje 
Ministrstva za zdravje št. 303-1/2022-6, z dne 06. 07. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 354-149/2022-2(256), z dne 04. 07. 2022 ter 
mnenje stranskih udeležencev v postopku celovite presoje vplivov na okolje, organizacije 
UMANOTERA, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, dopis z dne 05. 07. 2022 in 
organizacije DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, dopis z dne 06. 
07. 2022. Vsa zgoraj navedena ministrstva in organizacije ter stranski udeleženci v postopku 
so podali pozitivno mnenje na dopolnjeno okoljsko poročilo.

- da je dopolnjeno okoljsko poročilo pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu. 
Okoljsko poročilo ustrezno ugotovi, opiše in ovrednoti vplive izvedbe Programa evropske 
kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji na okolje ter poda omilitvene ukrepe.

- da je dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno in se lahko razgrne.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno Ministrstvo 
podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja 
ministrstev in organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo 
naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine.

Ker se v mnenjih vsa ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v tem postopku niso opredelili do 
izvedbe Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji, bo pristojno Ministrstvo o 
sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje odločilo v fazi predloga, kot to določa 46. člen 



ZVO-1. Pripravljavec mora predlog programa uskladiti z izsledki in omilitvenimi ukrepi iz 
okoljskega poročila.

S spoštovanjem, 

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Priloge:
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-16, z dne 04. 07. 2022
- mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, št. 303-1/2022-6, z dne 06. 07. 

2022
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-149/2022-2(256), z dne 04. 07. 2022
- mnenje UMANOTERE, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, z dne 05. 07. 2022
- mnenje DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, z dne 06. 07. 2022

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

politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, gp.svrk@gov.si 

V vednost (elektronsko):
- 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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