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PRILOGA A: NETEHNIČNI POVZETEK – ZBIRNA PREGLEDNICA 

Legenda: 

Trend: 

 povečanje vrednosti  zmanjšanje vrednosti → ni spremembe / ni podatka 
 

Predvidena smer gibanja kazalcev: 

 povečanje vrednosti  zmanjšanje vrednosti  vrednost bo ostala enaka 

 • izboljšanje stanja • poslabšanje stanja  

 

Strateški cilji (SC): 

• SC 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 

• SC 1.2: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s 

produktivnimi naložbami 

• SC 1.3: Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo 

• SC 1.4: Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe 

• SC 2.1: Izboljšanje digitalne povezljivosti 

• SC 3.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

• SC 3.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001, vključno s trajnostnimi 

merili, določenimi v navedeni direktivi 

• SC 3.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj vseevropskega energetskega 

omrežja (TEN-E) 

• SC 3.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter 

odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov 

• SC 3.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri 

• SC 3.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri 

• SC 3.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v 

mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

• SC 4.1: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno 

stopnjo neto emisij ogljika 

• SC 5.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega na 

podnebne spremembe 

• SC 5.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 

odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno 

mobilnostjo 

• SC 6.1: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, 

predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter 

neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 

• SC 6.2: Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter 

zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na 

trgu dela, prehodih in mobilnosti 

• SC 6.3: Spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov pri udeležbi na trgu dela, enakih delovnih pogojev 

ter boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, tudi z dostopom do cenovno ugodnega 

otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe 

• SC 6.4: Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega 

staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje 

• SC 6.5: Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in relevantnosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi 

podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe 

dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev 

• SC 6.6: Spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega izobraževanja in 

usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer 

od predšolske vzgoje in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, do terciarne ravni ter izobraževanja in učenja odraslih, vključno z olajševanjem učne 

mobilnosti za vse in dostopom za invalide 
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• SC 6.7: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 

za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih 

veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti 

• SC 6.8: Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in vključevanja vanje ter dostopa do kakovostne zaposlitve 

z razvojem socialne infrastrukture in spodbujanjem socialnega gospodarstva 

• SC 6.9: Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju 

izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo 

odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta 

• SC 7.1: Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne 

udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine 

• SC 7.2: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migrantov 

• SC 7.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, kot so Romi 

• SC 7.4: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih 

storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj in storitev oskrbe, usmerjene v 

posameznika, vključno s storitvami zdravstvene oskrbe; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno 

s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; 

izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti sistemov zdravstvene oskrbe in storitev 

dolgotrajne oskrbe 

• SC 7.5: Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, 

vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki 

• SC 7.6: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z 

nizkimi dohodki ter prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s 

stanovanjskimi in socialnimi storitvami 

• SC 7.7: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migrantov, 

s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami 

• SC 7.8: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih 

sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe 

na oskrbo v družini in skupnosti 

• SC 8.1: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in 

socialnih inovacijah 

• SC 9.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, 

naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih 

• SC 9.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega 

razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja 

• SC 10.1: Sklad za pravični prehod 

 

Ocena 

A Ni vpliva oz. je vpliv pozitiven   

B Nebistven vpliv   

C Vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov   

D Bistven vpliv    

E Uničujoč vpliv    

X Ugotavljanje vpliva ni možno    
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

Tla in raba zemljišč 

Trajnostna raba 

naravnih virov 

• površina kmetijskih zemljišč (2022): 

346.999 ha (/) 

• površina gozda (2022): 584.095 ha 

(/) 

 

− izgube kmetijskih in gozdnih 

zemljišč zaradi pozidave tal 

• širitev pozidave (SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 

3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 

8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1) 

B 

• financiranje projektov, ki ne bodo 

dodatno prispevali k pozidanosti oz. 

utrjenosti (zbitosti) tal oz. bo ta 

prispevek minimalen (dograditev 

obstoječih objektov, gradnja na 

razvrednotenih površinah ipd.) (P14) 

• naložbe v prometno infrastrukturo (SC 5.1, SC 5.2, 

SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• površina pozidanih zemljišč (2022): 

47.918 ha (/) 
 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

  

• izvedba protipoplavnih ukrepov (SC 3.4) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Načrta zmanjševanja 

poplavne ogroženosti (OU24) 

• izgradnja vetrnih elektrarn (VE) (SC 3.2, SC 3.3, SC 

10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• umeščanje VE samo na lokacije 

prepoznane kot primerne in okoljsko 

sprejemljive (OU11) 

• izraba lesne in rastlinske biomase v energetske 

namene (SC 3.2) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

+ urbano kmetijstvo  • razvoj zelene infrastrukture v mestih (SC 3.7) A / 

• delež površinskih vzorcev tal s 

preseženimi mejnimi vrednostmi 

anorganskih onesnaževal (1999–

2019): 56 % ( ) 

• delež površinskih vzorcev tal s 

preseženimi mejnimi vrednostmi 

organskih onesnaževal (1999–

2019): 5 % ( ) 

 

+ zmanjšanje onesnaženosti tal • revitalizacija razvrednotenih območij (SC 3.7) A / 

− povečanje onesnaženosti tal 

• spodbujanje gospodarskega razvoja (SC 9.1, SC 9.2 

in SC 10.1), lahko ima potencialno negativen vpliv 

na tla zaradi potencialnega onesnaževanja (razvoj 

gospodarstva), energetska izraba odpadkov). B / 

• energetska izraba odpadkov (SC 3.6) 

• gradnja novih prometnic (SC 51. in SC 5.2) 

Razvrednotene 

površine 

• število funkcionalno 

razvrednotenih območij (FDO) 

1.132 ( ) 

 
+ revitalizacija razvrednotenih 

območij 

• ukrepi za zagotavljanja in izboljšanje zelene 

infrastrukture ter dostopa prebivalcev do zelene 

infrastrukture v urbanih območjih SC 3.7 

A 

• sanacija degradiranih območja starih 

okoljskih bremen in razvrednotenih 

območij s prisotnostjo odpadkov in 

onesnaženja tal (P7) 



Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za  

Program evropske kohezijske politike 2021–2027 – Priloge k okoljskem poročilu 

ZaVita, svetovanje, d.o.o.  4 

Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• površina funkcionalno 

razvrednotenih območij (FDO) 

(2020): 3.695 ha ( )  

• število potencialnih 

nerevitaliziranih urbanih območij v 

mestnih občinah (2016): 746 (/) 

• površina potencialnih 

nerevitaliziranih urbanih območij v 

mestnih občinah (2016): 3.657 ha (/) 

• revitalizacija degradiranih urbanih območij/ 

revitalizacija javnih površin za skupno rabo SC 9.1 

in SC 9.2 

A / 

• postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in 

okoljsko degradiranih območij SC 10.1 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Nacionalne strategije za 

izstop iz premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z načeli 

pravičnega prehoda (OU9) 

Površinske in 

podzemne vode, 

morsko okolje in raba 

voda 

• število VTPV (skupaj 155) z dobrim 

kemijskim stanjem (2014–2019): v 

bioti 0, v vodi: 153 ( ) 

• število VTPV (skupaj 155) z 

dobrim/zelo dobrim ekološkim 

stanjem/ ekološkim potencialom 

(2014–2019): 76 ( ) 

• število VTPodV (skupaj 21) z dobrim 

kemijskim stanjem (2014–2019): 18 

(→) 

• število VTPodV (skupaj 21) z dobrim 

količinskim stanjem (2014–2019): 20 

( ) 

• površina priobalnih zemljišč (2022): 

ni podatka (/) 

• površina vodnih zemljišč (2022): 

62.491 ha (/) 

• površina poplavnih območij (2022): 

karta razredov poplavne nevarnosti 

(KRPN) 64.439 ha ( ), opozorilna 

karta poplav (OKP) izven območja 

KRPN 69.892 ha ( ) 

• število aktov (vodna dovoljenja in 

koncesije) podeljenih vodnih pravic 

(2021): 8.385 ( ) 

• število evidentiranih posebnih rab 

vode (2021): več kot 10.000 v 

postopku evidentiranja v vodno 

knjigo (/) 

• indeks izkoriščanja vode (2019): 

letni indeks WEI+ – okoli 3% ( ); 

obdobni indeks WEI – okoli 3% 

(→) 

 
+ zmanjšanje emisij v vode, 

zmanjšanje lokalnih obremenitev 

voda in trajnostna raba voda 

• izgradnja in obnova infrastrukture odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda v 

aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali 

večjo od 2.000 PE (SC 3.5) 

A / 

• sanacija neustreznih ureditev ter odprava 

škodljivih posledic neustreznega odvajanja 

odpadne vode (SC 3.7) 

A / 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• vključitev možnosti izvedbe katerega 

od preostalih javnih vodovodov, ki 

nimajo zagotovljenega rezervnega 

zajetja (OU22) 

• določitev vodovarstvenega območja, 

ki postavlja robne pogoje za gradnjo 

objektov in izvajanje dejavnosti na 

tem območju, v samem projektu 

(OU23) 

• digitalizacije storitev javne uprave in družbe kot 

celote z namenom zmanjšanja izgub vode (SC 1.4) 
A / 

• revitalizacija okoljsko degradiranih območij v SAŠA 

regiji, ki so posledica premogovne dejavnosti/rabe 

premoga na katerih ni pričakovati nadaljnje 

degradacije (SC 10.1) 

A / 

• revitalizacija razvrednotenih območij (SC 3.7) A 

• sanacija degradiranih območij starih 

okoljskih bremen in razvrednotenih 

območij s prisotnostjo odpadkov in 

onesnaženja tal, ki se spirajo v 

podzemne in površinske vode (P7) 

• revitalizacija degradiranih urbanih območij v 

kolikor bodo vključena območja, ki so okoljsko 

degradirana oz. onesnažena (SC 9.1) 

A / 

 
• sanacija 1. cevi predora Karavanke, ki poteka preko 

2 vodovarstvenih območij (SC 5.1) 
A / 

• površina vodovarstvenih območij 

(VVO) (2021): 3.532 km2 ( ) 
 

− povečanje lokalnih emisij v vode ali 

tveganj za onesnaženje, 

obremenitev voda in rabe voda 

• nadgradnja/obnova/prenova obstoječih ali 

gradnja novih objektov (zgradb) vezana na 

izvajanje gospodarskih (vključno z energetiko in 

turizmom), izobraževalnih, zdravstvenih, 

prometnih (npr. postajališča) dejavnosti in bivanje 

(SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, 

B / 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, 

SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

• odvajanje odpadnih padavinskih voda, in 

potenciali za nastanek nesreč z razlitji nevarnih 

snovi:  

• izgradnja prometne infrastrukture (SC 5.1) 

• izgradnja prometne infrastrukture (SC 5.2) 

• dokončanje projekta tretje razvojne osi v regiji 

SAŠA in izboljšanje cestne infrastrukture v regiji 

Zasavje (SC 10.1) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

• povečanje rabe voda in nastanka odpadnih 

komunalnih in tehnoloških voda zaradi naložb in 

ukrepov namenjenih novogradnjam v 

gospodarstvu in javnem sektorju ter na področju 

bivanja (SC 1.1, SC 3.6, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.8, 

SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

B / 

• izgradnja novih ČN – novi lokalni točkovni viri 

onesnaženja na mestu iztokov iz ČN (SC 3.5) 
B / 

• posegi v priobalna in vodna zemljišča oz. posegi s 

potencialnim vplivom na stanje voda (SC 1.1, SC 

3.4, SC 3.5, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2, SC 

10.1) 

C 

• projekti/investicije morajo zajemati 

oceno vpliva posega na stanje voda, 

izdelano v skladu s Prilogo 3, Prilogo 

5 in Prilogo 6 Splošnih smernic s 

področja upravljanja z vodami (OU27) 

• ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, v 

kolikor ne gre za sonaravne rešitve in se pri izvedbi 

ne upošteva ekološke celovitosti vodotokov (SC 

3.4) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Načrta zmanjševanja 

poplavne ogroženosti (NZPO) (OU24) 

• v okviru podprtih naložb za gradbene 

protipoplavne ukrepe imajo prednost 

na naravi temelječe rešitve (OU25) 

• pomemben del sredstev bo 

namenjen tudi izvajanju 

ekosistemskih in negradbenih 

protipoplavnih ukrepov (renaturacije 

vodotokov, zaščita razlivnih površin s 

prilagajanjem rabe tal) (OU25) 

• v Program EKP se zapiše, da v 

financiranje niso vključeni projekti iz 

NZPO 2017–2021, ki lahko imajo 

pomemben vpliv na stanje 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

površinskih in podzemnih voda in 

niso vključeni v predmetno okoljsko 

poročilo (OU25) 

• izgradnja zadrževalnika, ki je namenjen 

zadrževanju visokih voda Voglajne in njenih 

pritokov (SC 5.2) 

B / 

• podporne dejavnosti gradnje (vsi SC) C 

• uporaba padavinske vode (predvidi 

se sisteme zadrževanja padavinskih 

voda), ter večtočkovno ponikanje 

preostanka iz objektov in utrjenih 

površin preko biološko aktivnih tal 

(kjer je to možno skladno s področno 

zakonodajo) (OU5) 

• uporaba sive vode (OU5) 

• ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje zelene 

infrastrukture (vključno z revitalizacijo 

razvrednotenih območij) (SC 3.7, SC 9.1, SC 10.1) 

C 
• predvidi se sisteme zadrževanja 

padavinskih voda (OU5) 

• spodbujanje proizvodnje električne energije iz 

OVE: 

• naložbe v proizvodnjo električne energije iz 

OVE (SC 3.2) 

• celovita (URE in OVE) energetska prenova stavb 

zasebnega storitvenega sektorja (SC 3.1) 

• spodbujanje nastajanja skupnosti, ki slonijo na 

OVE v lokalnem okolju (SC 3.3) 

• naložbe v dvig proizvodnih zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije iz OVE) (SC 10.1) 

C 

• v izogib nejasnostim se pri vseh 

navedbah »OVE« pripiše katere 

oblike OVE se dejansko spodbuja (VE, 

SE, mHE, HE, toplotne črpalke, 

geotermalna energija) (OU10) 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov:  

• Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega 

načrta Republike Slovenije (NEPN) 

(OU8) 

• Nacionalne strategije za izstop iz 

premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z 

načeli pravičnega prehoda (OU9) 

Zrak 

Emisije (2020): 

• SOx: 4,02 kt (→) 

• NOx: 22,93 kt ( ) 

• NMVOC: 24,24 kt ( ) 

• NH3: 18,17 kt (→) 

• PM2,5: 10,03 kt ( ) 

• PM10: 14,23 kt ( ) 

• TSP: 23,11 kt ( ) 

• BC: 1,62 kt ( ) 

• CO: 87,11 kt ( ) 

• Pb: 3,78 kt ( ) 

• Cd: 0,52 kt ( ) 

• Hg: 0,20 kt (→) 

• As: 0,65 kt ( ) 

• Cr: 1,18 kt ( ) 

• Cu: 4,42 kt ( ) 

• Ni: 1,39 kt ( ) 

 
+ zmanjšanje emisij onesnaževal v 

zrak 

• prehod v nizkoogljično gospodarstvo (SC 1.2, SC 

1.3) 

• izboljšava energetske učinkovitosti, spodbujanje 

pridobivanja energije iz obnovljivih virov, razvoj 

pametnih energetskih sistemov, omrežij in 

hrambe, prehod na krožno gospodarstvo z 

nizkoogljičnimi produkti in procesi (SC 3.1, SC 3.2, 

SC 3.3, SC 3.6) 

• ohranjanje narave in razvoj zelene infrastrukture  

• izboljšanje sistema seznanjanja in opozarjanja 

državljanov o onesnaženosti zunanjega zraka in 

vzpostavitev mobilne postaje za hiter odziv ob 

izrednih okoljskih dogodkih (SC 3.7) 

• Ukrepi in naložbe, predvideni v so namenjeni  

• spodbujanje trajnostne mobilnosti (SC 4.1, SC 5.1, 

SC 5.2) 

• naslavlja  

A / 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• Se: 1,84 kt ( ) 

• Zn: 15,89 kt ( ) 

• PCDD/PCDF: 13,17 kt ( ) 

• PAH: 4,51 kt ( ) 

• HCB: 0,46 kt ( ) 

• PCB: 35,38 kt ( ) 

• prenehanje kopanja premoga in delovanja TEŠ (SC 

10.1) 

• ukrepi za izboljšanje digitalne pismenosti in 

povezljivosti (SC.2.1) 

− povečanje emisij onesnaževal v 

zrak 

• vlaganje v izgradnjo naprav za visoko učinkovito 

soproizvodnjo toplote in električne energije za 

daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami 

v življenjskem ciklu za energetsko izrabo 

preostankov komunalnih odpadkov (SC 3.6) 

C 

• skladnost z zahtevami iz zaključkov o 

BAT za sežiganje odpadkov (OU15) 

• izdelava ustreznih strokovnih podlag 

(evidentiranje vrste in količine 

odpadkov, prostorska umestitev 

objektov, zagotovitev okoljske 

sprejemljivosti) (OU15) 

• izločitev ukrepa iz Programa EKP oz. 

uporaba uplinjanja goriv iz odpadkov 

(P1) 

• število merilnih mest s preseženim 

številom dni s preseženo dnevno 

mejno ravnjo PM10 (2020): 1 ( ) 

• število merilnih mest s preseženo 

mejno letno ravnjo delcev PM10 in 

PM2.5 (2020): 0 ( ) 

• število ur s preseženo mejno 

povprečno urno vrednostjo 

koncentracije SO2 (2016): 0 (→) 

• število dni s preseženo mejno 

povprečno dnevno vrednostjo 

koncentracije SO2 (2016): 0 (→) 

• število ur s preseženo mejno urno 

vrednostjo NO2 (2019): 0 (→) 

• število ur s preseženo opozorilno 

vrednostjo za O3 (2019): 

• mestno ozadje: 1,5 ur 

• podeželsko ozadje: 12,5 ur 

• Nova Gorica: 5 ur 

• Koper: 4 ur 

• Otlica: 25 ur 

(ni opaznega trenda) 

 

• spodbujanje OVE, med drugim tudi biomase (SC 

3.2, SC 10.1) 
C 

• predhodna preveritev vplivov na 

onesnaženost zunanjega zraka 

(OU13) 

• projekti na državnih cestah (SC 5.1, SC 5.2, SC 10.1) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• predvidi se dodatne ukrepe 

trajnostne regionalne mobilnosti 

(OU18) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

• nadaljevanje del na 3. in 3.b razvojni osi (SC 5.2) B / 

• projekti na državnih cestah (SC 5.1, SC 5.2)  • izločitev ukrepa iz Programa EKP (P2) 

• razvoj novih proizvodnih kapacitet in storitev (SC 

10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Nacionalne strategije za 

izstop iz premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z načeli 

pravičnega prehoda (OU9) 

• spodbujanje razvoja gospodarstva, gradnja novih 

objektov in infrastrukture, povečevanje prometnih 

tokov (SC 1.2, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2) 

B / 

• spodbujanje razvoja turizma (SC 1.2, SC 3.7, SC 8.1, 

SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 
C 

• spodbujanje izvedbe projektov na 

področju trajnostnega turizma, ki 

vključujejo rešitve trajnostne 

mobilnosti (OU20) 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• gradnja novih javnih objektov in vlaganja v 

obstoječe javne objekte (SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 

8.1, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• ureditev kolesarnic ali mest za 

parkiranje koles (OU28) 

• predvidi se izgradnja kolesarskega 

omrežja (SC 5.1, SC 5.2, SC 3.4, SC 9.1, 

SC 9.2, SC 10.1) (OU28) 

• podporne dejavnosti poslovanja (vsi SC) C 

• podpora le tistim projektom, ki pri 

svojem delovanju vključujejo rešitve 

za minimaliziranje emisij onesnaževal 

(OU2) 

Biotska raznovrstnost in 

območja z 

naravovarstvenim 

statusom 

Ohranjena narava 

• število Natura 2000 območij (2022): 

355 ( ) 

• površina Natura 2000 območij 

(2022): 7.681 km2 ( ) 

• število zavarovanih območij (2022): 

1271 ( ) 

• površina zavarovanih območij 

(2022): 270.184 ha ( ) 

• število naravnih vrednot (2022): 

17.431 ( ) 

• število ekološko pomembnih 

območij (2022): 305 (→) 

• površina ekološko pomembnih 

območij (2022): 1.355.292 ha (→) 

 

+ uničenje in fragmentacija habitatov 

ter habitatnih tipov, povečana 

smrtnost vrst, zmanjšanja genetske 

pestrosti 

• izgradnja vetrnih elektrarn (VE) (SC 3.2, SC 3.3, SC 

10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• umeščanje VE samo na lokacije 

prepoznane kot primerne in okoljsko 

sprejemljive (OU11) 

• financiranje strokovnih podlag in 

monitoringa okoljskih dejavnikov 

(kvalifikacijskih) vrst in habitatnih 

tipov (OU11) 

• spodbujanje izkoriščanja biogoriv (SC 3.2) B / 

• izvedba protipoplavnih ukrepov (SC 3.4) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Načrta zmanjševanja 

poplavne ogroženosti (NZPO) (OU24) 

• v okviru podprtih naložb za gradbene 

protipoplavne ukrepe imajo prednost 

na naravi temelječe rešitve (OU25) 

• pomemben del sredstev bo 

namenjen tudi izvajanju 

ekosistemskih in negradbenih 

protipoplavnih ukrepov (renaturacije 

vodotokov, zaščita razlivnih površin s 

prilagajanjem rabe tal), pri čemer se 

ti ukrepi prednostno izvajajo na 

območjih Natura 2000 (OU25) 

• na območjih Natura 2000 se 

protipoplavni ukrepi prilagodijo 

ciljem PUN in določilom, ki izhajajo iz 

načrtov upravljanja zavarovanih 

območij oz. določilom iz aktov o 

njihovem zavarovanju (OU25) 

• v Program EKP se zapiše, da v 

financiranje niso vključeni tudi 

projekti iz NZPO 2017–2021, ki lahko 

imajo pomemben vpliv na naravo in 

niso vključeni v predmetno okoljsko 

poročilo (OU25) 

• gibanje populacij ptic (2021): 

• bela štorklja (Ciconia ciconia): 

zmeren porast ( ), Murska 

raven – negativen trend ( ) 

• kosec (Crex crex): Ljubljansko 

barje – populacija upada ( ) 

• veliki skovik (Otus scops): 

Goričko in Kras – v upadu ( ); 

Ljubljansko barje – stabilna 

populacija (→) 

• naraščajoč kratkoročen trend 

velikosti populacij (2018): 

• za 271 vrst ptic: pri 17 % 

populacij ptic 

• za 210 vrst gnezdilk: pri 16 % 

populacij ptic 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• vključitev možnosti izvedbe katerega 

od preostalih javnih vodovodov, ki 

nimajo zagotovljenega rezervnega 

zajetja (OU22) 

• izgradnja naprav za visoko učinkovito 

soproizvodnjo toplote in električne energije za 

daljinsko ogrevanje in hlajenje (SC 3.6) 

C 

• sežig odpadkov ne sme presegati 

nacionalnih potreb (OU15) 

• pri umeščanju naprav za sežiganje 

komunalnih odpadkov morajo izbirni 

kriteriji temeljiti tudi na varstvenih in 

upravljavskih ciljih območij z 

naravovarstvenim statusom (OU15) 

• izgradnja prometne infrastrukture (SC 5.1, SC 5.2, 

SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• zadržan obseg javne razsvetljave z 

okoljsko sprejemljivimi svetili, ki ne 

oddajajo visokega deleža modrega in 

ultravijoličnega dela spektra (OU19) 

• ugodno stanje ohranjenosti biotske 

raznovrstnosti (2019): 30 %  

• trend je v 3 % naraščajoč ( ), v 

25 % stabilen (→), v 24 % padajoč 

( ) in v 48 % neznan 

 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

• povečanje turističnega obiska, izgradnja turistične 

infrastrukture (SC 9.2) 
B / 

• ugodno stanje ohranjenosti 

kvalifikacijskih HT (2019): 38 %  

• trend je v 1 % naraščajoč ( ), v 61 % 

stabilen (→), v 35 % padajoč ( ) 

in v 3 % neznan) 

 

+ Izboljšanje varstva in ohranjanja 

narave ter biotske raznovrstnosti in 

zelene infrastrukture, tudi v 

mestnem okolju, in zmanjšanje 

vseh oblik onesnaževanja 

• ukrepi za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti, 

za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, 

ureditvi z obiskom ter vlaganjem v zeleno 

infrastrukturo v urbanem okolju (SC 3.7) 

A / 

Kulturna dediščina in 

arheološki potencial 

Celostno ohranjanje 

in izboljšano stanje 

kulturne dediščine, 

njene pristnosti in 

celovitosti ter 

povečanje 

družbenega pomena 

• število enot nepremične kulturne 

dediščine (2021): 29.468 ( ) 

• število nosilcev nesnovne kulturne 

dediščine (2021): 2.466 ( ) 

• število enot nesnovne kulturne 

dediščine (2021): 98 ( ) 

 

+ revitalizacija in obnova/prenova 

enot nepremične kulturne 

dediščine 

• obnova in ohranjanje kulturnih spomenikov ter 

obnova javne kulturne infrastrukture (SC 8.1) 
A / 

• obnova in oživljanje enot kulturne dediščine (SC 

3.7) 
A / 

• celovita obnova objektov kulturne dediščine v 

mestnih območjih v okviru urbane prenove (SC 9.1) 
C  

• vključitev območnih enot ZVKDS pri 

načrtovanju naložb in ukrepov, ki 

zahtevajo posege v enote kulturne 

dediščine (OU26) 

• podpora varovanju kulturne dediščine na 

območjih, ki niso mestna območja (SC 9.2) 

• energetska prenova stavb (SC 3.1) C 

• navedba ali je energetska prenova 

stavb, ki so zaščitene po predpisih o 

varstvu kulturne dediščine, 

predvidena ali ne (OU7) 

• energetska sanacija objektov (SC 10.1) A / 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• število enot kulturne dediščine 

vključenih v projekte obnove in 

oživljanja enot kulturne dediščine 

(2022): 4 (OP EKP 2014–2020) ( ) 

• višina finančnih sredstev 

namenjenih obnovi in oživljanju 

(2022): 7,3 milijona EUR (OP EKP 

2014–2020) ( ) 

 

• zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih 

pomembnega vpliva poplav (OPVP) (SC 3.4) 
A / 

− spreminjanje materije, videza 

objektov, zakrivanje vedut, 

podrejanje dominant, rušitev 

prostorskih razmerij ali 

zgodovinske umeščenosti v 

prostor, prenehanje uporabe enot 

nepremične kulturne dediščine 

• umeščanje objektov v prostor: 

• proizvodnja elektrike iz OVE (SC 3.1, SC 3.2, SC 

3.3, SC 10.1) 

• ceste (SC 5.1, SC 5.2) 

• protipoplavnih ukrepov (SC 3.4) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov:  

• Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega 

načrta Republike Slovenije (NEPN) 

(OU8) 

• Nacionalne strategije za izstop iz 

premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z 

načeli pravičnega prehoda (OU9) 

• Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 

(OU16) 

• Načrta zmanjševanja poplavne 

ogroženosti (OU24) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

+ spoznavanje in doživljanje kulturne 

dediščine in kulture ter 

spodbujanje zaposlitev v kulturi oz. 

kulturno kreativnem sektorju 

• interpretacija kulturne dediščine vezana na 

turistično ponudbo (SC 8.1) 
A / 

• interpretacija kulturne dediščine (SC 1.2, SC 3.7) A / 

• razvoj znanj in spodbujanje zaposlitev in delovanja 

na področju kulture, umetnosti ter kulturno 

kreativnega sektorja (SC 1.1, SC 1.2, SC 1.4, SC 6.1, 

SC 6.5, SC 6.5, SC 6.7, SC 7.1, SC 7.4, SC 7.5) 

A / 

Krajina 
Izboljšano stanje 

krajine 

• število krajinskih podenot (2018): 

247 (/) 
 

+ sanacija degradirane krajine 

• ukrepov za zagotavljanja in izboljšanje zelene 

infrastrukture ter dostopa prebivalcev do zelene 

infrastrukture v urbanih območjih SC 3.7 

A / 

• število funkcionalno 

razvrednotenih območij (FDO) 

1.132 ( ) 

• površina funkcionalno 

razvrednotenih območij (FDO) 

(2020): 3.695 ha ( ) 

 

• revitalizacija razvrednotenih območij: 

• revitalizacija degradiranih urbanih območij (SC 

9.1) 

• revitalizacija javnih površin za skupno rabo (SC 

9.2) 

• postopna sanacija in revitalizacija prostorsko in 

okoljsko degradiranih območij (SC 10.1) 

A / 

• število potencialnih 

nerevitaliziranih urbanih območij v 

mestnih občinah (2016): 746 (/) 

 
− posegi v prostoru, ki spreminjajo 

lastnosti krajin 

• naložb in ukrepov, kjer bo prišlo do fizičnega 

posega v prostoru:  

• naložbe v OVE (SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 10.1) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov:  

• Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• površina potencialnih 

nerevitaliziranih urbanih območij v 

mestnih občinah (2016): 3.657 ha (/) 

• ukrepi in naložbe za zmanjševanje poplavne 

ogroženosti (SC 3.4) 

• nadgradnje cestne in železniške prometne 

infrastrukture ter vzpostavitev državnega 

kolesarskega omrežja (SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 

9.2, SC 10.1) 

• potencialne novogradnje (SC 1.1, SC 3.6, SC 6.9, 

SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

načrta Republike Slovenije (NEPN) 

(OU8) 

• Nacionalne strategije za izstop iz 

premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z 

načeli pravičnega prehoda (OU9) 

• Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 

(OU16) 

• Načrta zmanjševanja poplavne 

ogroženosti (OU24) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

Zdravje in varnost ljudi 

ter kakovost življenja 

Zdravo, varno in 

kakovostno življenjsko 

okolje 

• delež oseb, ki svoje zdravje 

samoocenjuje kot dobro (2019): 

67 % ( ) 

• samoocena splošnega zadovoljstva 

z življenjem (povprečna vrednost) 

(2020): 7,4 na lestvici od 0 (povsem 

nezadovoljen) do 10 (zelo 

zadovoljen) ( ) 

 

+ izboljšanje splošnih kazalnikov 

zdravja in kakovosti življenja z 

izvedbo mehkih ukrepov 

• usposabljanje delodajalcev, podpora podjetjem 

(SC 6.4) 

• krepitev kadrovskega potenciala (SC 7.4) 

• preventiva in varovanje zdravja (SC 9.2) 

A / 

• razvoj gospodarstva (spodbujanje inovativnosti in 

raziskav) (SC 1.1, SC 1.2, SC 1.3, SC 1.4, SC. 6.1, SC 

6.2, SC 6.4, SC 6.5, SC 6.7, SC 6.9, SC 9.2, SC 10.1) 

A / 

• pričakovana življenjska doba ob 

rojstvu/ zdrava leta življenja (2019):  

• moški 78,7 let/60,8 let ( ) 

• ženske 84,5/61,2 ( ) 

 

+ izboljšanje kakovosti zdravja in 

življenja z izboljšanjem bivalnih 

pogojev 

• izboljšanje pogojev bivanja (SC 3.1) 

• izgradnja infrastrukture za trajnostno mobilnost 

(SC.5.2)  

• varna in zdrava delovna mesta (SC 6.4) 

• socialna infrastruktura (SC 7.6) 

• investicije v zdravstvu (SC 7.8),  

• postopna sanacija in revitalizacijo prostorsko in 

okoljsko degradiranih območij (SC 10.1) 

A / 

• stopnja tveganja socialne 

izključenosti (2015): 15 % ( ) 

• število oseb izpostavljenih tveganju 

socialne izključenosti (2015): 

309.000 ( ) 

 

+ zmanjševanje socialne izključenosti 

z izvedbo mehkih ukrepov 

• dostop do zaposlitve, krepitev kompetenc (SC. 6.1, 

SC 6.2, SC 6.4, SC 6.5, SC 6.7, 6.9, SC 10.1) 
A / 

• ozaveščanje socialno ranljivih skupin na področju 

URE (SC 3.1) 

• socialno-ekonomskim vključevanjem na področju 

kulture(SC 7.1) 

• krepitev socialno varstvenih storitev (SC 7.1) 

• programi socialnega vključevanja (SC 7.5) 

• razvoj urbane kulture (SC 9.1) 

• spodbujanje socialne vključenosti (SC 9.2) 

• socialno vključevanje (SC 10.1) 

A 

• vključitev ukrepov za zmanjšanje 

ranljivosti in krepitev odpornosti in 

ozaveščanje prebivalcev z visoko 

stopnjo socialne izključenosti glede 

vplivov iz okolja in na okolje (npr. v 

SC 3.7) (P3) 

• delež anketiranih, ki menijo da je 

zaščita okolja pomembna (2017): 

96 % ( ) 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• zrak 

• delež otrok izpostavljenim 

koncentracijam PM10 nad 30 µg 

(2020): 0 % ( ) 

 

+ zmanjšanje izpostavljenosti 

prebivalcev onesnaženemu zraku 
• glej okoljski vidik »Zrak« / / 

− povečevanje izpostavljenosti 

prebivalcev onesnaženemu zraku 

• glej okoljski vidik »Zrak« / / 

• število primerov prezgodnje smrti 

zaradi onesnaženega zraka (2021) z 

O3:100 (→) 

• število primerov prezgodnje smrti 

zaradi onesnaženega zraka (2021) z 

NO2: 50 (→) 

• število primerov prezgodnje smrti 

zaradi onesnaženega zraka (2021) z 

PM2,5: 1.700 (→) 

 

• naprave za visoko učinkovito soproizvodnjo 

toplote in električne energije za daljinsko 

ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami v 

življenjskem ciklu za energetsko izrabo 

preostankov komunalnih odpadkov (SC 3.6) 

C 

• prepreči se sežig odpadkov, ki 

presega nujne nacionalne potrebe 

(OU15) 

• izbirni kriteriji temeljijo na okoljski 

varnosti, varnosti tehnoloških rešitev 

in primernosti lokacije, pri čemer je 

treba upoštevati vreme, relief, bližino 

kmetijskih zemljišč, vodnih virov, 

obstoječe stanje okolja, poseljenost 

in strukturo prebivalstva (OU15) 

• obnova stavb (SC 3.1, SC 6.9, SC 7.6, SC 8.1, SC 9.1, 

SC 10.1) 
C 

• omogoči se učinkovito prezračevanje 

prostorov (OU6) 

• obremenjenost okolja 

s hrupom in 

vibracijami 

• število prebivalcev izpostavljenih 

vrednostim hrupa nad mejnimi 

vrednostmi (2017): 

• ceste skupaj: 203.848 ( ) 

• železnice skupaj: 34.274 ( ) 

 

+ zmanjšanje izpostavljenosti 

prebivalcev čezmernemu hrupu 

• s spodbujanjem infrastrukture za trajnostno 

mobilnost v urbanih območjih in uporabe 

alternativnih goriv v mestih (SC 4.1) 

• ukrepi trajnostne mobilnosti (SC 5.2) 

• nadgradnja železniškega omrežja (SC 5.1, SC 5.2) 

• gradnja in nadgradnja cestne infrastrukture (SC 5.1, 

SC 5.2, SC 10.1) 

A / 

• prenehanje obratovanja Premogovnika Velenje in 

bloka 6 TEŠ (SC 10.1) 
A / 

− povečevanje izpostavljenosti 

prebivalcev čezmernemu hrupu 

• nadgradnja železniškega omrežja (SC 5.1, SC 5.2) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• dodatni ukrepi trajnostne mobilnosti 

(OU18) 

• gradnja in nadgradnja cestne infrastrukture (SC 5.1, 

SC 5.2, SC 10.1) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za krepitev 

javnega prometa in trajnostne 

mobilnosti in vse možne negativne 

okoljske vplive in opredeli dodatne 

omilitvene ukrepe, pa podlagi katerih 

bo poseg okoljsko sprejemljiv (OU17) 

• izgradnja vetrnih elektrarn (VE) (SC 3.2, SC 3.3, SC 

10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• umeščanje VE samo na lokacije 

prepoznane kot primerne in okoljsko 

sprejemljive (OU11)  

• financiranje strokovnih podlag in 

monitoringa okoljskih dejavnikov 

(npr. ocene hrupa pri stavbah z 

varovanimi prostori z modeliranjem 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

širjenja hrupa v infrazvočnem in 

slišnem spektru (vključno z nizkimi 

frekvencami) glede na lokalno 

razgibanost terena in posebnosti 

meteoroloških dejavnikov) (OU11) 

• obnova in gradnja objektov – toplotne črpalke in 

prezračevalne naprave (SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, SC 

3.3, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 7.6, SC 

7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1) 

B 

• primerna izbira lokacije toplotnih 

črpalk in prezračevalnih naprav oz. 

ustrezna zvočna izolacija (P11) 

• gospodarski razvoj – industrijski viri (SC 10.1) B / 

• spodbujanje razvoja turizma (SC 1.2, SC 3.7, SC 8.1, 

SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 
C 

• spodbujanje izvedbe projektov na 

področju trajnostnega turizma, ki 

vključujejo rešitve trajnostne 

mobilnosti (OU20) 

• gradnja novih javnih objektov in vlaganja v 

obstoječe javne objekte (SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 

8.1, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• ureditev kolesarnic ali mest za 

parkiranje koles (OU28) 

• predvidi se izgradnja kolesarskega 

omrežja (SC 5.1, SC 5.2, SC 3.4, SC 9.1, 

SC 9.2, SC 10.1) (OU28) 

• podporne dejavnosti poslovanja (vsi SC) C 

• podpora le tistim projektom, ki pri 

svojem delovanju vključujejo rešitve 

za minimaliziranje emisij hrupa (OU2) 

• umeščanje stavb z varovanimi prostori z vidika 

varstva pred hrupom (SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 9.1, 

SC 9.2, SC 10.1) 

B 

• gradnja stavb z varovanimi prostori z 

vidika varstva pred hrupom se ne 

izvaja na hrupno preobremenjenih 

območjih (P12) 

• obremenjenost okolja 

s sevanji 

(elektromagnetno 

sevanje, radon, 

svetlobno 

onesnaženje) 

• obremenitev okolja z EMS (2009): 

ne presega mejnih vrednosti (/) 
 

− povečanje obsega obremenitev z 

neioniziranimi sevanji 

• novi proizvodni in energetski objekti (SC 3.1, SC 

3.2, SC 3.3, SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• trajnostna mobilnost – železnice, polnilna 

infrastruktura (SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2) 
B / 

• ohranitev energetske lokacije tudi po zaprtju TEŠ 

(SC 10.1) 
B / 

• povečanje potreb po krepitvi elektro-omrežja (SC 

1.1. SC 1.2, SC 1.3, SC 1.4, SC 1.4, SC 3.6, SC 10.1) 
B 

• zmanjšanje izpostavljenost 

prebivalstva z EMS na najmanjšo 

možno mero (P4) 

+ zmanjšanje izpostavljenosti 

sevanju radona 

• obnova stavb (SC 3.1, SC 6.9, SC 7.6, SC 8.1, SC 9. 

1, SC 10.1) 
C 

• obnova se izvede na način, da se ne 

povečajo obremenitve prostorov v 

stavbi z radonom (OU6) 

− povečanje obsega obremenitev s 

svetlobnim onesnaženjem 

• gradnja, rekonstrukcija in nadgradnja prometnega 

omrežja (SC 5.1, SC 5.2) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16)  

• zadržan obseg javne razsvetljave z 

okoljsko sprejemljivimi svetili, ki ne 

oddajajo visokega deleža modrega in 

ultravijoličnega dela spektra (OU19) 

• spodbujanje OVE – vetrne elektrarne C 
• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 
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Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• oskrba s pitno vodo 

• delež prebivalcev z javno oskrbo s 

pitno vodo (2019): 93 % ( ) 
  

+ izboljšanje dostopa do 

zdravstveno ustrezne pitne vode 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• vključitev možnosti izvedbe katerega 

od preostalih javnih vodovodov, ki 

nimajo zagotovljenega rezervnega 

zajetja (OU22) 

• določitev vodovarstvenega območja, 

ki postavlja robne pogoje za gradnjo 

objektov in izvajanje dejavnosti na 

tem območju, v samem projektu 

(OU23) 

• delež neskladnih vzorcev (2019) pri 

rednih mikrobioloških preskusih: 

11 % ( ) 

• delež neskladnih vzorcev (2019) pri 

rednih kemijskih preskusih: 1 % ( ) 

 

• urejanje odvajanja in čiščenja odpadne voda (SC 

3.5) 
A 

• analiza in zagotovitev zdravstveno 

ustrezne pitne vode na območjih, kjer 

se ugotavlja vsebnost živega srebra v 

pitni vodi blizu mejnim vrednosti (P5) 

− povečanje tveganj za onesnaženje 

pitne vode 

• spodbujanje proizvodnje električne energije iz 

OVE (SC 3.2, SC 3.1, SC 3.3, SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• število hidričnih izbruhov (2020): 1–

3 ( ) 
 

• naložbe v prometno infrastrukturo (SC 5.1, SC 5.2, 

SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• površina VVO zavarovanih z aktom 

na državni ravni (2021): 3.532 km2 

( ) 

 

• umeščanje novih objektov (SC 1.1, SC 3.1, SC 3.2, 

SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, 

SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• izvede se ukrepe za zaščito črpališč 

pitne vode s podeljenimi vodnimi 

dovoljenji in predlaganimi 

vodovarstvenimi območji, ki niso 

zaščitena z vodovarstvenimi območji 

(OU4) 

• dostopnost kopalnih 

voda 

• delež kopalnih voda skladnih z 

obvezujočimi zahtevami (2020): 

100 % ( ) 

• delež kopalnih voda skladnih s 

priporočenimi zahtevami (2020): 

76,9 % ( ) 

 

+ izboljšanje kakovosti kopalnih voda 
• urejanje odvajanja in čiščenja odpadne voda (SC 

3.5) 
A / 

− povečanje tveganj za dostopnost 

in kakovost kopalnih voda 

• posegi v območja kopalnih voda (SC 1.1, SC 3.4, SC 

3.5, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 
B / 

• razpoložljivost 

zelenih površin 
/ / 

+ povečevanje razpoložljivosti in 

dostopnosti zelenih površin 

• izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti (SC 3.7) 

• zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture 

ter dostopa prebivalcev do zelene infrastrukture v 

urbanih območjih (SC 3.7) 

• ureditev javnih površin, vzpostavitev zunanjih 

večfunkcionalnih rekreativnih površin (SC 9.1) 

• varovanje naravne in kulturne dediščine, 

revitalizacija javnih površin za skupno uporabo (SC 

9.2) 

A / 

− zmanjšanje razpoložljivosti in 

dostopnosti zelenih površin 

• povečevanje potreb po površinah za druge 

dejavnosti (SC 3.1, SC 6.9, SC 7.6, SC 8.1, SC 9. 1) 
B / 

• naravne in druge 

nesreče 
 

• zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih 

pomembnega vpliva poplav (SC 3.4) 
A / 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• število občin z zelo veliko 

ogroženostjo (5. razred) in število 

prebivalcev, ki živi teh občinah: 

• poplave (2016): 22 občin, 

537.049 ljudi (/) 

• potres (2018): 29 občin, 623.221 

ljudi (/) 

• požar (2015): 8 občin, 108.069 

ljudi (/) 

• žled (2018): 4 občine, 44.797 

ljudi (/) 

• nesreče z nevarnimi snovmi 

(2021): 24 občin, 746.660 ljudi 

(/) 

+ zmanjševanje ogroženosti ljudi in 

premoženja pred naravnimi in 

drugimi nesrečami 

• nadgradnje sistema za opozarjanje in osveščanje 

na vremensko pogojene izredne razmere (SC 3.4) 

• odziv na podnebno pogojene nesreče (SC 3.4)  

• vzpostavitev mobilne postaje za meritve kakovosti 

zraka (SC 3.7) 
A / 

• izboljšanja požarne in potresne varnosti 

energetsko prenovljenih objektov (SC 3.1) 
A 

• okrepitev požarne in potresne 

varnosti se upošteva tudi v drugih 

ukrepih, kjer je predvidena obnova 

objektov (SC 3.1, SC 6.9, SC 7.6, SC 8.1, 

SC 9. 1, SC 10.1) (P15) 

− povečevanje ogroženosti ljudi in 

premoženja pred naravnimi in 

drugimi nesrečami 

• gradnja novih objektov (SC 1.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 

3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 6.9, SC 

9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

B / 

• delež prebivalcev, ki živijo na 

območjih pomembnega vpliva 

poplav (2022): 14,7 % ( ) 

 
• spodbujanje proizvodnje električne energije iz 

OVE (SC 3.2, SC 3.1, SC 3.3, SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

  

• naložbe v prometno infrastrukturo (SC 5.1, SC 5.2, 

SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 

(OU16) 

• novi viri tveganja za nesreče iz energetike in 

gospodarstva (SC 3.2, SC 3.3, SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov 

• Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega 

načrta Republike Slovenije (NEPN) 

(OU8) 

• Nacionalne strategije za izstop iz 

premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z načeli 

pravičnega prehoda (OU9) 

• novi viri tveganja za nesreče iz energetike in 

gospodarstva (SC 3.6, SC 4.1, SC 5.2) 
B  

Raba virov in ravnanje z 

odpadki 

Učinkovito ravnanje z 

viri 

• neposredni vnos snovi (2019): 47 

milijonov ton ( ) 

• domača poraba snovi(2019): 29 

milijonov ton ( ) 

 
+ izboljšanje učinkovitosti ravnanja z 

viri 

• prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo (SC 

1.2, SC 1.3, SC 3.6, SC 10.1) 
A / 

• zmanjšanje rabe fosilnih goriv  

• URE in OVE (SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 10.1)  

• trajnostna mobilnost (SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 

10.1) 

A / 

• snovna produktivnost (2018): 1,4 

EUR SKM/kg ( ) 
 

• spodbujanje obnov objektov (SC 3.1, SC 6.9, SC 7.6, 

SC 8.1, SC 9. 1, SC 10.1) 
A / 

• ekološki odtis (2017): 4,9 gha (→)  
+ zmanjševanje količin nastalih 

odpadkov 
• podporne dejavnosti poslovanja (vsi SC) C 

• vključevanje rešitev krožnega 

gospodarstva za vzpostavljanje 

krožnih materialnih tokov ter 

minimaliziranje odpadkov (OU2) 

• količina nastalih odpadkov (2020): 

7.670.000 ton ( ) 
 

− poslabšanje učinkovitosti ravnanja 

z viri  

• odpadki iz energetike (SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 

10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• količina nastalih komunalnih 

odpadkov (2020): 1.000.000 ton ( ) 

− povečevanje količin nastalih 

odpadkov 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• količina odpadkov (2020): 

• uvoz: 991.757 t ( )  

• izvoz: 1.125.798 t ( ) 

• recikliranje: 3.193.220 t ( )  

• sežig – uporaba odpadkov kot 

gorivo: 191.399 t ( ) 

• druga predelava: 3.374.025 t ( ) 

• odlaganje odpadkov: 177.024 t; 

( ) 

• sežig odpadkov z namenom 

odstranitve: 38.243 t (→) 

• drugo odstranjevanje 

odpadkov: 170.953 t ( ) 

Izvoz:  

Recikliranje: 
 

Druga 

predelava: 
 

Sežig – 

uporaba 

odpadkov kot 

gorivo:  

• izkoriščanje lesne biomase (SC 3.2, SC 10.1) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• za energetske namene se uporabi le 

les, ki ni primeren za industrijsko 

predelavo v polproizvode ali končne 

proizvode, in odsluženi les (OU13) 

• uporaba biogoriv (SC 3.2) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 

• gradnja novih objektov in infrastrukture (SC 1.1, SC 

3.2, SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 

5.2, SC 6.9, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• izvede se ukrepe za izboljšanje 

snovne učinkovitosti stavb (OU1) 

• gradbeni odpadki se v čim večji meri 

reciklirajo in ponovno uporabijo 

(OU1) 

• ločeno zbrani komunalni odpadki 

2020): 72,2 % (→)  
 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• spodbujanje ukrepov za učinkovito 

rabo vode (OU22) 

• prednost projektom na območju 

Slovenske Istre, ki ne povečujejo 

nastanitvenih kapacitet (SC 8.1, SC 9.1, 

SC9.2) (OU22) 

• stopnja recikliranja odpadkov – 

brez mineralnih odpadkov (2020): 

82,9 % ( ) 

 

 povečevanje deleža obdelanih 

odpadkov 

• vlaganje v izgradnjo naprav za visoko učinkovito 

soproizvodnjo toplote in električne energije za 

daljinsko ogrevanje in hlajenje z nizkimi emisijami 

v življenjskem ciklu za energetsko izrabo 

preostankov komunalnih odpadkov (SC 3.6) 

C 

• preusmeritev sredstev v ukrepe za 

spodbujanje preprečevanja nastanka 

odpadkov in recikliranja odpadkov 

(P1) 

• spodbuja se naprave za energetsko 

obdelavo na način uplinjanja goriv iz 

odpadkov (P1) 

• izdelava ustreznih strokovnih podlag 

(OU15) 

• skladno z zahtevami iz zaključkov o 

BAT (OU15) 

• stopnja odlaganja odpadkov – brez 

mineralnih odpadkov 2020): 5,2 % 

( ) 

 

Podnebne spremembe: 

• blaženje podnebnih 

sprememb 

Blaženje podnebnih 

sprememb in 

prilagoditev nanje 

• izpusti toplogrednih plinov (2019): 

10.812 kt CO2 ekv ( ) 
 

+ prispevek k blaženju vplivov 

podnebnih sprememb zaradi 

zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov 

• izboljšave energetske učinkovitosti, razvoja 

pametnih energetskih sistemov, omrežij in 

hrambe, prehoda na krožno gospodarstvo z 

nizkoogljičnimi produkti in procesi (SC 3.1, SC 3.2, 

SC 3.3, SC 3.6) 

A / 

• delež obnovljivih virov v bruto 

končni rabi energije (2019): 22 %( ) 
 

• spodbujanje pridobivanja energije iz obnovljivih 

virov, razvoja pametnih energetskih sistemov, 

omrežij in hrambe, prehoda na krožno 

gospodarstvo z nizkoogljičnimi produkti in procesi 

(SC 3.1, SC 3.2, SC 3.3, SC 3.10) 

C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta 

Republike Slovenije (NEPN) (OU8) 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• raba končne energije (2019): 56,8 

TWh ( ) 

• raba končne energije po sektorjih 

(2019): 

• industrija: 15,3 TWh ( ) 

• promet: 22,7 TWh ( ) 

• gospodinjstva: 12,3 TWh ( ) 

• ostala raba: 6,5 TWh ( ) 

 
• proizvodnje električne energije iz OVE (SC 3.2, SC 

3.3, SC 10.1) 
C 

• umeščanje VE/SE samo na lokacije 

prepoznane kot primerne in okoljsko 

sprejemljive (OU11, OU12)  

• časovno usklajevanje ukrepov razvoja 

distribucijskega omrežja, prednostno 

usmerjanje na območja, kjer omrežje 

ne dopušča postavitev naprav za 

samooskrbo oz. operater ne izda 

soglasja zaradi preobremenitve 

omrežja (OU14) 

• razvoj na lokacijah, ki so sprejemljive 

z vidika varstva okolja in tehničnih 

zmožnosti energetskega omrežja 

(OU10) 

• pri vseh navedbah »OVE« se pripiše 

katere oblike OVE se dejansko 

spodbuja (OU10)  

• spodbujanje raziskav v učinkovite in 

cenovno dostopne hranilnike 

energije (SC 1.1) (P8) 

  

• prenehanje kopanja premoga in delovanja TEŠ (SC 

10.1) 
A / 

• uporaba geotermalne energije (poglavje 

Programa EKP 1.1 Utemeljitev za izbrane cilje 

politike, ustrezne prednostne naloge, specifične cilje 

in oblike podpore) 

C 

• pri vseh navedbah »OVE« se pripiše 

katere oblike OVE se dejansko 

spodbuja (OU10) 

• doda se projekte namenjene razvoju, 

optimizaciji in umeščanju virov plitve 

in globoke geotermalne energije (P6) 

• zmanjšanje porabe fosilnih goriv za ogrevanje in 

proizvodnjo električne energije (SC 3.6) 

• zmanjšanje obsega prevozov odpadkov v tujino 

(SC 3.6) 

A / 

• spodbujanje trajnostne mobilnosti (SC 4.1, SC 5.1, 

SC 5.2, SC 10.1) 

• zmanjšanje potreb po mobilnosti (SC.2.1). 

A / 

• prehod v nizkoogljično gospodarstvo (SC 1.2, SC 

1.3, SC 10.1) 
A 

• v PN 6 se naslovi potrebo po 

prilagajanju trga dela za potrebe 

zelenega prehoda (P13) 

• odvajanje in čiščenje odpadnih voda (SC 3.5) A / 

• ponori TGP (SC 3.1) A / 

− prispevek h krepitvi vplivov 

podnebnih sprememb zaradi 

povečanja emisij toplogrednih 

plinov 

• ukrepi in investicije s pomembnimi vplivi na 

izpuste toplogrednih plinov (SC 1.1, SC 3.1 SC 3.2, 

SC 3.3, SC 3.4, SC 3.5, SC 3.6, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, 

SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• podpre se rešitve z nizkimi emisijami 

toplogrednih plinov v življenjskem 

ciklu (OU3) 

• podporne dejavnosti gradnje (vsi SC) C 
• izkoriščanje potenciala za SE na 

strehah objektov (OU5) 

• energetska izraba odpadkov (SC 3.6) C 
• preusmeritev sredstev v ukrepe za 

spodbujanje preprečevanja nastanka 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

odpadkov in recikliranja odpadkov 

(P1) 

• spodbuja se naprave za energetsko 

obdelavo na način uplinjanja goriv iz 

odpadkov (P1) 

• izdelava ustreznih strokovnih podlag 

(OU15) 

• skladno z zahtevami iz zaključkov o 

BAT (OU15) 

• gradnja nove cestne infrastrukture (SC 5.1, SC 5.2, 

SC 10.1) 
C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• izgradnja spremljajoče infrastrukture 

za polnjenje vozil na alternativna 

goriva (OU18) 

• dodatni ukrepi trajnostne mobilnosti 

v sklopu SC 4.1, ki bodo namenjeni 

tudi trajnostni regionalni mobilnosti 

(OU18) 

• preusmeritev sredstev v razvoj 

železniškega prometa in drugih 

ukrepov trajnostne mobilnosti (P2 

vezano na SC 5.1, SC 5.2) 

• rekonstrukcija in nadgradnja v šestpasovnico 

odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 

priključkom Dragomer (SC 5.1) 

C 

• zagotovi se izvedba ukrepov, ki so 

predpogoj za nadgradnjo ceste 

(OU17) 

• projekt se utemelji s posebno študijo 

sprejemljivosti, v okviru katere se 

ovrednoti potrebe po nadgradnji 

odseka po izvedbi ukrepov za 

krepitev javnega prometa in 

trajnostne mobilnosti in vse možne 

negativne okoljske vplive in opredeli 

dodatne omilitvene ukrepe, pa 

podlagi katerih bo poseg okoljsko 

sprejemljiv (OU17) 

• gospodarski razvoj (SC 10.1) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Nacionalne strategije za 

izstop iz premoga in prestrukturiranje 

premogovnih regij v skladu z načeli 

pravičnega prehoda (OU9) 

• gospodarski razvoj (SC 10.1) C 

• projekti vključujejo rešitve 

minimaliziranje emisij toplogrednih 

plinov (OU2) 

• povečanje prometnih tokov zaradi spodbujanja 

turizma (SC 1.2, SC 3.7, SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2, SC 

10.1) 

C 
• vključevanje trajnostne mobilnosti 

(OU20) 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

• povečanje prometnih tokov zaradi spodbujanja 

gradnje novih javnih objektov in vlaganj v 

obstoječe javne objekte (SC 6.9, SC 7.6, SC 7.8, SC 

8.1, SC 4.1, SC 5.1, SC 5.2, SC 9.1, SC 9.2, SC 10.1) 

C 

• ureditev kolesarnic ali mest za 

parkiranje koles (OU28) 

• predvidi se izgradnja kolesarskega 

omrežja (SC 5.1, SC 5.2, SC 3.4, SC 9.1, 

SC 9.2, SC 10.1) (OU28) 

• prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

• ekonomska škoda zaradi 

podnebnih sprememb v obdobju 

1980–2019 (2021): 1.819 milijonov 

EUR ( ) 

 

+ zmanjševanje ranljivosti in 

povečevanje odpornosti na 

podnebne spremembe z ukrepi 

prilagajanja 

• ukrepi energetske prenove stavb (SC 3.1, SC 10.1) A / 

• povečanja energetske samooskrbnosti in večje 

razpršenosti virov energije (SC 3.2, SC 3.3) 
A / 

• nadgradnje sistema za opozarjanje in osveščanje 

na vremensko pogojene izredne razmere ter 

prilagajanja nanje v spremenjenem podnebju (SC 

3.4) 

A / 

• število statističnih regij s 1. stopnjo 

ranljivosti (zelo velika ranljivost)na 

podnebne spremembe (2014): 2 

(Pomurska in Podravska) (/) 

 

• naložbe v ukrepe zmanjšanja poplavne 

ogroženosti na območjih pomembnega vpliva 

poplav, ki izkazujejo najvišjo stopnjo 

pripravljenosti za izvedbo (SC 3.4) 

C 

• prednost se daje na naravi 

temelječim rešitvam (OU25) 

• pomemben del sredstev se nameni 

izvajanju ekosistemskih in 

negradbenih protipoplavnih ukrepov 

(renaturacije vodotokov, zaščita 

razlivnih površin s prilagajanjem rabe 

tal) (OU25) 

  

• ukrepi za odziv na podnebno pogojene nesreče 

(SC 3.4) 
A / 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• vključitev možnosti izvedbe katerega 

od preostalih javnih vodovodov, ki 

nimajo zagotovljenega rezervnega 

zajetja (OU22) 

• določitev vodovarstvenega območja, 

ki postavlja robne pogoje za gradnjo 

objektov in izvajanje dejavnosti na 

tem območju, v samem projektu 

(OU23) 

• ukrep reševanja problematike oskrbe s pitno vodo 

na območju Slovenske Istre z izgradnjo novega 

regionalnega vodnega vira (SC 3.5) 

C 

• vključitev možnosti izvedbe katerega 

od preostalih javnih vodovodov, ki 

nimajo zagotovljenega rezervnega 

zajetja (OU22) 

• določitev vodovarstvenega območja, 

ki postavlja robne pogoje za gradnjo 

objektov in izvajanje dejavnosti na 

tem območju, v samem projektu 

(OU23) 

• krepitev zelene infrastrukture (SC 3.7) A 

• izvajanje pilotnih projektov 

povezovanja različnih ukrepov, ki 

prispevajo k blaženju in prilagajanju 

na podnebne spremembe (P10) 

− povečevanje ranljivosti na 

podnebne spremembe 
• prometna infrastruktura (SC 5.1, SC 5.2, SC 10.1) C 

• obveznost upoštevanja omilitvenih 

ukrepov Strategije razvoja prometa v 

Republiki Sloveniji do leta 2030 (OU16) 

• upoštevanje Tehničnih smernic za 

krepitev podnebne odpornosti 
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Okoljski vidik Okoljski cilj 

Stanje okolja Vrednotenje pomembnih vplivov Programa EKP 

Kazalci 

(trend) 

Predvidena 

smer gibanja 

kazalcev 

Pomembni vplivi plana 

(+ pozitivni/- negativni) 

Ukrepi/naložbe/investicije 

(SC) 
Ocena 

Omilitveni ukrepi/priporočila 

(OU/P) 

infrastrukture v obdobju 2021–2027 

(OU3) 

• podporne dejavnosti gradnje (vsi SC) C 

• izkoriščanje potenciala za SE in 

zelene strehe na strehah objektov 

(OU5) 

• uporaba padavinske vode (predvidi 

se sisteme zadrževanja padavinskih 

voda), ter večtočkovno ponikanje 

preostanka iz objektov in utrjenih 

površin preko biološko aktivnih tal 

(kjer je to možno skladno s področno 

zakonodajo) (OU5) 

• uporaba sive vode (OU5)  

• zagotavljanje primernega obseg 

zelenih površin ter zasaditve dreves 

(OU5) 

• druge ukrepe skladne z iniciativo 

Novi evropski Bauhaus (OU5) 

• razvoj turizma (SC 8.1, SC 9.1, SC 9.2 in SC 10.1)  C 

• brez investicij v nova smučišča ali 

druge projekte, ki povečujejo 

ranljivost turizma na podnebne 

spremembe (OU21) 
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PRILOGA B: MNENJA O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (številka: 35409-17/2019-2550-39, datum: 

07. 06. 2022) 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (številka: 35409-17/2019-2550-50, datum: 

12. 07. 2022) 

• Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota (številka: 3031/2022-4, datum: 07. 06. 2022) 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (DRSV) (številka: 35027-10/2022-6, 

datum: 27. 5. 2022) 

• Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (DRSV) (številka: 35027-10/2022-6, 

datum: 04. 07. 2022) 

• Zavod RS za varstvo narave (številka: 3562-0049/2022-3, datum 24. 05. 2022) 

• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje (številka: 303-5/2019-9, datum: 24. 05. 

2022) s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

(številka: 354-67/2019-5 (256), datum: 24. 05. 2022) 

• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje (številka: 303-1/2022-6, datum: 06. 07. 

2022) s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 

(številka: 354-149/2022-5 (256), datum: 04. 07. 2022) 

• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (datum: 25. 05. 2022)  

• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (datum: 06. 07. 2022)  

• UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (datum: 30. 05. 2022) 

• UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (datum: 05. 07. 2022) 
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Republika Slovenija
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
gp.svrk@gov.si

Številka: 35409-17/2019-2550-39
Datum: 07. 06. 2022 

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 

mailto:gp.svrk@gov.si


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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Številka: 35409-17/2019-2550-50
Datum: 12. 07. 2022 

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);
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- 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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Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska c. 48

1000 LJUBLJANA

Številka: 35027-10/2022-6
Datum: 27. 5. 2022

Zadeva: Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na 
okolje za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji
s področja upravljanja z vodami

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje je z vlogo št. 
35409-17/2019-2550-25 z dne 4. 5. 2022 pozval naslovni organ, da s stališča svoje pristojnosti
poda mnenje glede sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje oziroma sporoči, da Okoljsko 
poročilo za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (v 
nadaljevanju: okoljsko poročilo) ne omogoča presoje vplivov izvedbe plana na okolje in ga je 
zato treba dopolniti.

Okoljsko poročilo z vidika vplivov na upravljanje z vodami je potrebno popraviti oziroma 
dopolniti, kot je ugotovljeno v nadaljevanju (Priloga). Glede sprejemljivosti vplivov plana na 
okolje za področje upravljanja z vodami, se bo naslovni organ končno opredelil po pregledu 
dopolnitev okoljskega poročila in Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v 
Sloveniji (v nadaljevanju: program).

Okoljsko poročilo mora upoštevati zakonske podlage s področja upravljanja z vodami in iz tega 
izhajajoče usmeritve, podane v Splošnih smernicah s področja upravljanja z vodami (dostopnih 
na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/). Ocena 
vplivov na vode pa mora obsegati oceno vplivov na vsa varstvenih in ogrožena območja po ZV-
1 ob upoštevanju prepovedi in omejitev izhajajoč iz področnih predpisov.

Merila vrednotenja in metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov naj bodo izbrana na način, da 
bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni vsi pomembni vplivi izvedbe programa na doseganje 
okoljskih ciljev s področja upravljanja z vodami. Ugotovljeni vplivi morajo biti posledično 
ustrezno ovrednoteni ob upoštevanju kumulativnih in sinergijskih vplivov, omilitveni ukrepi za 
preprečitev bistvenih vplivov izvedbe programa pa ustrezno utemeljeni z verjetnostjo uspešnosti 
izbranega omilitvenega ukrepa in oceno izvedljivosti.
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Pripravila: 
mag. Tina Kirn
Blažo Đurović

                                                                                                        Roman KRAMER
                                                                                                                Direktor

Priloga:
- Komentarji na Okoljsko poročilo za Program evropske kohezijske politike v obdobju 

2021-2027 v Sloveniji z Dodatkom za presojo vplivov na varovana območja in 
Kartografskimi prikazi (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)

Poslati (s prilogami):
- Ministrstvo za okolje in prostor (po e-pošti): gp.mop@gov.si
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PRILOGA: Komentarji na Okoljsko poročilo za Program evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v Sloveniji z Dodatkom za presojo vplivov na varovana območja in 
Kartografskimi prikazi (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)

Komentarji glede poplavne problematike

Del poplavne problematike (ogroženost prebivalstva) je vsebovan v okoljskem cilju Zdravo, 
varno in kakovostno življenjsko okolje. Poleg varstva in rabe voda, ki sta obravnavani v 
okoljskem cilju Trajnostna raba naravnih virov, bi bilo smiselno obravnavati tudi urejanje voda 
po ZV-1. Gre predvsem za poplavna območja (83. člen ZV-1), v katera je mogoče posegati le 
pod določenimi pogoji in omejitvami, s čimer se omejuje povečevanje škodnega potenciala 
znotraj dosega poplav in s tem poplavna ogroženost, obenem pa zagotavlja prostor za poplave 
(razlivanje visokih voda) in druge naravne procese (erozija in sedimentacija vzdolž vodotokov). 
Zato bi bilo omilitvene ukrepe pri umeščanju posegov v prostor (str. XIII) smiselno dopolniti z 
zavezo k izogibanju poplavnim območjem.

Na str. 2 nista navedena Zakon o vodah v povezavi z okoljskim vidikom v alineji št. 3 in Zakon o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v povezavi z okoljskim vidikom v alineji št. 8.

Na str. 3 v okviru Trajnostne rabe naravnih virov dodati okoljski podcilj Trajnostno urejanje voda 
(preprečevanje vnosa škodnega potenciala na poplavna območja in ohranitev poplavnih 
območij za naravne procese, npr. razlivanje visokih voda, erozijo, sedimentacijo).

Na str. 22 dodati resoluciji ReNPVO20–30 in ReDPS50 ter načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti in državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (glej SC 3.4 – protipoplavni 
ukrepi, napoved in opozarjanje, odziv).

Na str. 24 navesti tudi vodna in priobalna zemljišča.

Str. 28: V poglavju 4.2 Vode bi moralo biti poleg rabe voda obravnavano tudi urejanje voda (glej 
člen 1(2) ZV-1) in stanje ogroženih območij v Sloveniji (dodati poglavje in npr. za poplavna 
območja obravnavati podatke integralnih kart nevarnosti in navesti režim na podlagi uredbe o 
pogojih in omejitvah). 

Na str. 70 navesti tudi primerjavo karakteristik območij pomembnega vpliva poplav 1 in 2 
(NZPO); na str. 129 podatki kazalca okolja ZD24 niso posodobljeni od leta 2012 (glej aktualne 
podatke vodnega katastra: ovojnica podatkov opozorilne in integralne karte poplav, območja 
pomembnega vpliva poplav; število prebivalcev).

Str. 92: V preglednici 23 poglavja 5.1.1 bi se po analogiji s prvim kazalcem (kmetijska in gozdna 
zemljišča) lahko upoštevala tudi pozidanost poplavnih območij, saj ukrepi programa lahko 
povzročijo gradbene pritiske na dele poplavnih območij (npr. izvedbo ukrepov v območjih 
dosegov Q100-Q500 (preostala poplavna nevarnost), kjer so omejene le nekatere dejavnosti, 
ne pa tudi posegi v prostor).

Str. 174: Poudarjen je pomen negradbenih ukrepov NZPO, ki imajo lahko večji in dolgotrajen 
učinek, kar bi bilo smiselno upoštevati tudi v poglavju pri priporočilih (str. XIV). 
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Komentarji glede stanja in rabe voda na posamezna poglavja poročila

Poglavje 2.1 VSEBINJENJE (SCOPING)
Predlagamo naslednje popravke podciljev: 
Namesto »Doseženo dobro kemijsko in ekološko stanje površinske vode« se navede 
»Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda«.
Namesto »Doseženo dobro kemijsko in količinsko stanje podzemne vode« se navede 
»Doseganje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda«.
Namesto »Trajnostna raba voda« se navede »Spodbujanje trajnostne rabe voda«.
Namesto »Doseženo dobro stanje morskih voda« se navede »Doseganje dobrega okoljskega 
stanja morskih voda«. 

Poglavje 3.4.1 DRŽAVNI PROGRAMSKI DOKUMENTI
V poglavju so navedeni državni programski in strateški dokumenti, na podlagi katerih je bil 
pripravljen program. Naveden je tudi NUV II. Ali je bil upoštevan tudi Načrt upravljanja z 
morskim okoljem 2017-2021 (NUMO)? Okoljsko poročilo je bilo pripravljeno tudi na podlagi 
podatkov o stanju voda iz osnutka NUV III in Posodobitve začetne presoje stanja morskih voda 
v pristojnosti Republike Slovenije (MOP, 2019). 

Poglavje 4.2.2.2 KOLIČINSKO STANJE
V zadnjem odstavku na str. 34 je navedeno, da se letni indeks izkoriščanja podzemne vode 
zadnja leta giblje okoli 3 %, kar je med nižjimi v Evropi. Ali je mišljen letni indeks WEI+, ki ga 
opisuje [VD01] Indeks izkoriščanja vode? Ta indeks ima v imenu »vode« in ne le podzemne 
vode. Za omenjeni odstavek naj se citira vir. V nadaljevanju tega odstavka je navedeno, da je v 
letu 2019 povprečno odstopanje povprečnega indeksa izkoriščanja vode za območje celotne 
Slovenije znašalo -21 %, pri čemer je citiran kazalec [VD15] Količinsko obnavljanje podzemne 
vode. Iz besedila tega kazalca je razbrati, da je omenjeno negativno odstopanje mišljeno za
skupno obnovljivo količino podzemne vode v plitvih vodonosnikih Slovenije, kar naj se preveri. 

Poglavje 4.2.3 MORSKO OKOLJE
Pri citiranju vira »Posodobitev začetne presoje stanja morskih voda v pristojnosti Republike 
Slovenije« je navedeno leto 2017 (MOP, 2017) namesto leta 2019, kar naj se ustrezno popravi 
tudi v poglavju 7 VIRI IN LITERATURA. 
Predlagamo, da se primerjavo med prvim in drugim ciklom izvajanja Morske direktive navede pri 
vseh deskriptorjih.
Pri D1 je navedeno, da za element meril stanje bentoških habitatnih tipov ne bi bilo dobro. Kaj je 
mišljeno z »element meril«?
Pri D9 je navedeno, da je »ocenjeno, da je dobro stanje morskega okolja doseženo tudi glede 
na začetno presojo ohranjeno«. Predlagamo, da se iz tega zapisa naredi dva stavka ali pa se 
pred »tudi« doda besedo »in«. 
Pri deskriptorju D8 je naveden vir [3], ki ni citiran.

Poglavje 4.2.4 RABA VODA
V poglavju je citiran vir IzVRS, 2022, ki ga ni navedenega v poglavju 7 VIRI IN LITERATURA. 
Ta vir naj se doda. 

Poglavje 5.1.1 OKOLJSKI CILJ: TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV
Predlagamo, da se v preglednico 23 doda okoljske podcilje in kazalce grupira glede na te 
podcilje. 
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Pod kazalcem »Indeks izkoriščanja vode [VD01]« je v preglednici 23 citiran kazalec VD15, ki 
označuje količinsko obnavljanje podzemne vode. Navedena je vrednost letnega indeksa
izkoriščanja podzemne vode za leto 2019, ki znaša 3,01 %. Prosimo za pojasnilo, zakaj je 
citiran kazalec VD15. Iz opisa kazalca [VD01] Indeks izkoriščanja vode je razbrati, da se 
omenjena vrednost nanaša na letni indeks izkoriščanja vode.  
V imenu kazalca »Vodne pravice [VD14]: Število vodnih dovoljenj, koncesij in posebnih rab 
vode« naj se namesto »posebnih rab vode« navede izraz »evidentiranih posebnih rab vode«.
To naj se ustrezno popravi tudi pri stanju kazalca (pod stolpcem »Zadnji podatek in trend«). 
Za kazalec Vodne pravice [VD14] je bil v preglednici 23 ocenjen trend: ni spremembe. Prosimo, 
da se pojasni, na podlagi katerih podatkov je bil ocenjen takšen trend. V poglavju 4.2.4 RABA 
VODA, iz katerega je povzet opis tega kazalca, opis trenda ni razviden.  
V preglednici 23 je za kazalce, vezane na upravljanje z vodami, pod predvideno smerjo gibanja
navedeno, da do spremembe števila VT z dobrim kemijskim in dobrim/zelo dobrim ekološkim 
stanjem ob upoštevanju področne zakonodaje zaradi izvedbe programa ne bo prišlo. Prosimo, 
da se pojasni, na podlagi česa lahko tako sklepate. 

V preglednici 24, ki opredeljuje lastnosti pomembnih vplivov izvedbe plana, je za 4 –
zmanjšanje emisij v vode, zmanjšanje lokalnih obremenitev voda in trajnostna raba voda 
prepoznan negativen vpliv, pri 5 – povečanje lokalnih emisij v vode ali tveganj za onesnaženje, 
obremenitev voda in rabe voda pa je bil prepoznan pozitiven vpliv. Prosimo za pojasnilo, ali 
nima program na stanje voda pozitiven vpliv preko zmanjšanja emisij… (točka 4) in negativen 
vpliv preko povečanja emisij… (točka 5)?
Sinergijski vplivi so določeni pri točki 4. Prosimo za pojasnilo, zakaj so bili prepoznani le pri tej 
točki. 

Pod podpoglavjema »Zmanjšanje emisij v vode, lokalnih obremenitev voda in trajnostna raba 
voda« in »Povečanje obremenitev voda, lokalnih emisij v vode, tveganj za onesnaženje in rabe 
voda« bi se morda lahko naredilo sklic na poglavje 5.4.1 OMILITVENI UKREPI, kjer so 
omilitveni ukrepi podrobneje opredeljeni.  

V četrtem odstavku na str. 100 je navedeno, da mora investitor v primeru neposredne rabe 
vode pridobiti tudi vodno dovoljenje. Namesto neposredne rabe vode predlagamo izraz 
posebna raba vode. Poleg vodnega dovoljenja naj se navede »koncesijo ali evidentirano 
posebno rabo vode«.  

Poglavje 5.4.1 OMILITVENI UKREPI
Predlagamo, da se ponovno prouči, ali se v okviru programa opredeli možnost izvedbe katerega 
od preostalih javnih vodovodov, ki nimajo zagotovljenega rezervnega zajetja (omilitveni ukrep 
UO22), ker postopek CPVO za projekt reševanja problematike oskrbe s pitno vodo na območju 
Slovenske Istre z izgradnjo novega regionalnega vodnega vira še ni zaključen in vplivi na okolje
še niso ocenjeni kot sprejemljivi. 

Omilitveni ukrep UO26 predvideva, da se v okviru SC 9.1 in SC 9.2 za zmanjšanje vplivov na 
kulturno dediščino, stanje voda in ohranjanje narave navede: »Pri načrtovanju naložb in 
ukrepov, ki zahtevajo: posege v vode ali vodovarstvena območja, se upošteva varstvene režime 
in v skladu z njimi pridobi vodno soglasje«. 
V poglavju 5.1.1 je na str. 100 v četrtem odstavku navedeno: Dodaten mehanizem varstva voda 
in nadzorovanega umeščanja objektov/posegov v prostor pa predstavlja tudi postopek 
pridobitve vodnega soglasja, ki ga mora investitor pridobiti, če gre za poseg oz. gradnjo, ki bi 
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lahko vplivala na vodni režim in stanje voda, v primeru neposredne rabe vode pa tudi vodno 
dovoljenje.
Prosimo za pojasnilo, ali se UO26 nanaša na zgornji zapis in ali bi ta omilitveni ukrep lahko 
zajemal tudi druge specifične cilje, kjer je potrebno pridobiti vodno soglasje. V tem primeru 
predlagamo zapis: »Pri načrtovanju naložb in ukrepov, ki zahtevajo: posege, ki bi lahko vplivali
na vodni režim in stanje voda, se pridobi vodno soglasje, v primeru posebne rabe vode pa tudi 
vodno dovoljenje, koncesijo ali evidentirano posebno rabo vode«.   

Komentarji na »Dodatek za presojo vplivov na varovana območja« in »Kartografske 
prikaze«

V »Dodatku za presojo vplivov na varovana območja« so v poglavjih 3.2.4.4 in 3.2.4.5 na str. 19 
imena prilog napačno navedena. Po zgledu na območja Natura 2000 v poglavju 3.3 navesti tudi 
režim na poplavnih območjih (podzakonski akt), na drugih ogroženih območjih pa omejitve na 
podlagi določb ZV-1. Na str. 26 je treba trditev o naraščanju pretokov podkrepiti z navedbo vira 
in navesti za katero vrsto pretokov gre.

Splošne smernice s področja upravljanja z vodami (dostopne na: 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/) na str. 9
navajajo ogrožena območja (poplavna območja, erozijska območja, plazljiva območja, plazovita 
območja), varstvena območja (vodovarstvena območja in kopalne vode) ter občutljiva območja 
in referenčne odseke. Predlagamo, da »Dodatek za presojo vplivov na varovana območja«, 
poglavje 3.2.4 Druga območja s posebnim varstvenim režimom vključuje vsa omenjena 
območja, ki se jih tudi prikaže v »Kartografskih prikazih«. 

V »Kartografskih prikazih« je pod virom za karti z erozijskimi in plazljivimi območji (prilogi R in 
S) navedena ARSO, kar naj se popravi v DRSV, v kolikor so bili sloji vzeti iz eVode. Sloj 
plazljivih območij na eVode ima šest razredov verjetnosti pojavljanja plazov, medtem ko so na 
karti (priloga S) prikazani trije razredi. Prosimo, da se to preveri.

Glede na navedeno ugotavljamo, da bo v okviru priprave okoljskega poročila potrebno pridobiti 
ustrezne manjkajoče podatke, ki bodo omogočili celovito presojo vplivov programa na okolje z 
vidika vpliva na vode.
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Številka: 35027-10/2022-16
Datum: 4. 7. 2022

Zadeva: Mnenje o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti 
vplivov plana na okolje za plan - Program evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v Sloveniji s področja upravljanja z vodami

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje je z vlogo št. 
35409-17/2019-2550-45 z dne 30. 6. 2022 pozval naslovni organ, da s stališča svoje pristojnosti
poda mnenje o dopolnjenem okoljskem poročilu za Program evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v Sloveniji in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Izdajamo pozitivno mnenje z določenimi tehničnimi pripombami, ki se ne nanašajo na ocene in 
omilitvene ukrepe in ne spreminjajo ocen vplivov programa na okolje. Pripombe bodo 
posredovane pripravljavcu okoljskega poročila. Vse pripombe morajo biti ustrezno upoštevane.

Pripravila: 
mag. Tina Kirn
Blažo Đurović

                                                                                                        Roman KRAMER
                                                                                                               Direktor

Poslati:
- Ministrstvo za okolje in prostor (po e-pošti): gp.mop@gov.si
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Številka: 3562-0049/2022-3
Datum: 24. 5. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Sektor za okoljske presoje
Dunajska cesta 48
1000  Ljubljana

Zadeva: Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji

A. Mnenje o ustreznosti in skladnosti okoljskega poročila
B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja

Spoštovani,

z vlogo št. 35409-17/2019-2550-25 z dne 4.5.2022, prejeto dne 5.5.2022 po elektronski pošti, ste zaprosili 
naslovni zavod za mnenje o tem, ali okoljsko poročilo omogoča presojo vplivov izvedbe plana na okolje s 
stališča naše pristojnosti oziroma ali je za izvedbo presoje sprejemljivosti okoljsko poročilo treba dopolniti z 
dodatnimi informacijami. 

Mnenje podajamo na podlagi določb 101.a in 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 
3/22 – ZDeb), skladno z 42. in 46. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 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 in 158/20) ter 17. in 18. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11).

Vlogi je bilo priloženo:
- 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).

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji v svojem končnem osnutku naslavlja 
naslednje cilje politik (CP) in prednostne naloge (PN):
▪ CP 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske 

preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT
PN 1: Inovacijska družba znanja
PN 2: Digitalna povezljivost
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▪ CP 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim 
odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

PN 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost
PN 4: Trajnostna urbana mobilnost

▪ CP 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti
PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti

▪ CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic
PN 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela
PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost
PN 8: Trajnostni turizem in kultura

▪ CP 5: Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanje trajnostnega in celostnega razvoja vseh 
vrst območij ter lokalnih pobud

PN 9: Trajnostni razvoj lokalnih območij
▪ CP 6: Evropa za pravični prehod

PN 10: Prestrukturiranje premogovnih regij
▪ CP 7: Tehnična pomoč

Znotraj ciljev politik (CP) in prednostnih nalog (PN) Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027, čigar priprava izhaja iz Strategije razvoja Slovenije 2030, je bilo oblikovanih 36 specifičnih ciljev. S 
stališča naše pristojnosti je pomemben specifični cilj 3.7 Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja, ki 
naslavlja ukrepe za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 ter drugih prednostnih 
območjih varstva narave, ukrepe za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture ter dostopa 
prebivalcev do zelene infrastrukture v urbanih območjih. Pripravljavec okoljskega poročila na 117. strani 
ugotavlja, da vsebuje tozadevni osnutek programa več sklopov naložb in ukrepov s potencialnimi 
negativnimi vplivi na naravo, zlasti v okviru spodbujanja energije iz obnovljivih virov, spodbujanja 
prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti; ter spodbujanja 
dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri. Hkrati so pričakovani pozitivni vplivi na 
naravo zaradi specifičnega cilja, ki naslavlja izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. 

A. Mnenje o ustreznosti in skladnosti okoljskega poročila
Ugotavljamo, da je okoljsko poročilo pripravljeno skladno s slovenskimi predpisi s področja presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana območja, saj je bila presoja sprejemljivosti 
izvedena skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). Naslovni zavod meni, da je okoljsko 
poročilo vsebinsko ustrezno in omogoča presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja in 
druge elemente narave.

B. Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja
Po pregledu predloženega gradiva ugotavljamo, da osnutek Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v Sloveniji ne vsebuje natančneje opredeljenih projektov, dejavnosti ali posegov, za 
katere bi bilo na tej stopnji načrtovanja možno opredeliti vplive na varovana območja in druge elemente 
ohranjanja narave. Kljub temu da so bili v okoljskem poročilu prepoznani pozitivni vplivi izvedbe plana, so 
možni bistveni negativni učinki vplivov slednjega na lastnosti varovanih območij v Sloveniji. Negativni učinki 
bodo s predvidenimi omilitvenimi ukrepi (OU11, OU15, OU16, OU25) zmanjšani do te mere, da vplivi plana 
ne bodo imeli bistvenih negativnih učinkov na varovane subjekte narave. Ugotavljamo, da omilitveni ukrepi, 
ki so del predmetnega okoljskega poročila, niso vključeni v osnutek Programa evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021-2027 v Sloveniji, kar je najverjetneje posledica kasnejše izdelave okoljskega poročila (Zavita, 
svetovanje, d.o.o., 22. april 2022) kot Programa (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Različica 1.0, marec 2022) in posledično njegove neposodobljenosti. Da bi lahko naslovni zavod podal 
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pozitivno mnenje o sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja je potrebno predložiti ažuriran 
osnutek Programa z upoštevanimi omilitvenimi ukrepi. 

Ker obstaja dvom o neobstoju škodljivih posledic, je treba predpostaviti, da slednje obstajajo, zato mora 
interes ohranjanja varstvenih ciljev območij Natura 2000 prevladati nad drugimi interesi, pri čemer 
nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti 
zadevnega območja, kot to določata 6. člen Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7) ter 8. člen 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 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).

Menimo, da je okoljsko poročilo sicer vsebinsko ustrezno in omogoča presojo sprejemljivosti vplivov plana 
na varovana območja, a hkrati ocenjujemo, da dokler omilitveni ukrepi, navedeni v okoljskem poročilu 
(Zavita, svetovanje, d.o.o., 22. april 2022), ne bodo vključeni v osnutek Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027 (Različica 1.0, marec 2022), načrtovani plan ni sprejemljiv.

Lep pozdrav!

Pripravil:
Aljoša Šafran, mag. biol. in ekol. z naravovar.
naravovarstveni svetovalec

                  

mag. Teo Hrvoje Oršanič, univ. dipl. inž. gozd.
direktor

                  

Poslano:
- naslovniku
- arhivu

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE

Podpisnik: HRVOJE TEO ORŠANIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 3D654A5C00000000572174C6
Veljavnost: 01.03.2023
Datum in ura: 24.05.2022 21:03   Dokument je elektronsko podpisan.
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Številka: 303-5/2019-9
Datum: 24. 5. 2022

Zadeva: Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027 v Sloveniji

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Program evropske kohezijske politike 
v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                              
Breda Kralj                                                            dr. Katja Povhe Jemec, sekretarka
višja svetovalka I                                                  po pooblastilu št. 020-3/2020/138 
                                                                                         z dne 14. 12. 2020                                                          

Priloge: 
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-67/2019-5 (256) z dne 24. 5.
2022.

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

E-pošta: gp.mop@gov.si
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Številka: 303-1/2022-6
Datum: 6. 7. 2022

Zadeva: Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje za Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-
2027 (po dopolnitvah dokumentacije)

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Program evropske kohezijske politike 
v obdobju 2021-2027 (po dopolnitvah dokumentacije), s stališča pristojnosti varovanja 
zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                               dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                               vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka I                                                                         

Priloge: 
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-149/2022-2 (256) z dne 4. 7.
2022.

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

E-pošta: gp.mop@gov.si
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Zadeva: Mnenje DOPPS 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 DOPPS, kot stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje, vam v spodnjem besedilu podajamo naše mnenje. 
 
1. Sprejemljivost vplivov in ustreznost okoljskega poročila Programa EKP 2021-2027 
 
Ugotavljamo, da so nekateri vplivi v poglavju 5.1.1. neustrezno vrednoteni in iz tega vidika 
pomanjkljivi. V nadaljevanju podajamo obrazložitev. 
 
V Preglednici 23: Vrednost izbranih kazalcev in predvidena smer gibanja je za kazalce, ki se 
nanašajo na kemijsko in ekološko stanje voda ter druge relevantne parametre na področju 
voda, predvidena smer gibanja ovrednotena kot »vrednost bo ostala enaka«, z obrazložitvijo: 
»Zaradi izvedbe ukrepov in naložb Programa EKP bo prišlo do lokalnega izboljšanja ali 
poslabšanja stanja voda, do spremembe števila VT z dobrim kemijskim in dobrim/zelo dobrim 
ekološkim stanjem pa ob upoštevanju področne zakonodaje zaradi izvedbe programa ne bo 
prišlo.« 
 
S predvideno smerjo gibanja vplivov se ne strinjamo. Raziskave kažejo, da imajo posegi v 
obrežni pas in širše prispevno območje lahko bistven kumulativen vpliv na funkcionalno 
celovitost rek, čeprav v strukturo struge ne posegajo1. Pri posegih v reke in obrečni prostor je 

                                                           
1 Palmer, M. A., Hondula, K. L., & Koch, B. J. (2014). Ecological Restoration of Streams and Rivers: Shifting Strategies and Shifting Goals. 
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 45, 247-269. doi:10.1146/annurev-ecolsys-120213-091935 



 

 

 

 

 

 Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije 
Tržaška cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana 
Slovenija 
T +386 1 426 58 75 
F +386 1 425 11 81 
dopps@dopps.si 
www.ptice.si 
 
ID za DDV: SI68956029 
TRR: SI56 0430 2000 3155 297 

namreč ključno upoštevati, da so vplivi na fizično strukturo na eni strani in na 
rečne procese na drugi strani, zelo različni, vendar sinergijsko povezani. V Sloveniji 
je 80% poplavnih ravnic, del katerih so tudi obrežni pasovi (priobalna zemljišča), z 
vidika ekoloških značilnosti, bistveno degradiranih. Vsakršna nova gradnja na 
priobalnih in vodnih zemljiščih bi lahko kumulativno in dolgoročno prispevala k 
bistvenemu poslabšanju ekološkega stanja voda, pričakovati pa gre tudi 
poslabšanje poplavne varnosti. 
 
Glede na zapisano predlagamo, da se smer gibanja vplivov za navedene kazalce spremeni v 
predvideno smer: poslabšanje stanja in zmanjšanje vrednosti (puščica rdeča (dol)) in v smer 
izboljšanje stanja povečanje vrednosti (puščica zelena (gor)). Predlagamo tudi, da se 
obrazložitev kazalca zapiše na sledeči način: »Zaradi izvedbe ukrepov na področju čiščenja 
komunalnih vod bo predvidoma prišlo do zmanjšanja obremenitve in s tem izboljšanja 
kemijskega stanja v relevantnih vodnih telesih. Sočasno bo zaradi gradnje na priobalnih in 
vodnih zemljiščih, gradnje in obnove transportnih poti ter zagotavljanja poplavne varnosti z 
gradbenimi ukrepi prišlo do bistvenega poslabšanja tako ekološkega kot hidro-morfološkega 
stanja na večjem številu vodnih teles po vsej Sloveniji.« 
 
S podano oceno vpliva (vpliv A – ni vpliva oziroma vpliv je pozitiven) se ne strinjamo. Z vidika 
kumulativnih in sinergijskih vplivov menimo, da izvedba posegov ni mogoča brez omilitvenih 
ukrepov. V nadaljevanju zato predlagamo, da zaradi zgoraj navedenih vplivov predvidenih 
posegov, pripravljalec za poglavje vplivov »Povečanje obremenitev voda, lokalnih emisij v 
vode, tveganj za onesnaženje in rabe voda« na strani 100 do 102, vključi sledeči omilitven 
ukrep: 
»Program EKP mora za predvidene posege v priobalni prostor preveriti in ovrednotiti tudi 
alternativne rešitve, in sicer: 

 za načrtovano gradnjo na priobalnih in vodnih zemljiščih je treba identificirati in 
ovrednotiti vsaj 2 alternativni lokaciji, ki ne bosta posegali na na priobalna in/ali vodna 
zemljišča 

 pri gradnji in obnovi transportnih poti se pripravi in ovrednoti vsaj ena alternativa, ki 
bo v najmanjši možni meri posegala v priobalna in vodna zemljišča 

 za zagotavljanje poplavne varnosti z gradbenimi ukrepi se pripravi vsaj ena alternativa 
z uporabo na naravi temelječih rešitev. 

Vse alternative se morajo ovrednotiti na podlagi ekosistemskih uslug za obdobje 100 let, ob 
upoštevanju klimatskih sprememb. V vrednotenje naj bodo vključene tako investicije kot 
vzdrževanje predvidenih posegov.« 
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Glede na navedeno ugotavljamo, da so nekateri predvideni vplivi obrazloženi 
parcialno, pri čemer se ne upošteva kumulativnih vplivov. Nekatere ocene 
vplivov niso pravilno vrednotene. Podani omilitveni ukrepi v tej fazi zato tudi 
niso zadostni. Pripravljalec naj okoljsko poročilo dopolni skladno s podanimi 
pripombami na vsebino, oziroma omilitvenimi ukrepi. 
 
 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Mnenje pripravila: 
 
Pia Höfferle, 
varstvena ornitologinja 

doc. dr. Damijan Denac, direktor 
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RS, Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za okolje 
Sektor za okoljske presoje 
Dunajska cesta 48 
1000 Ljubljana 
e-naslov: gp.mop@gov.si  
 
 
Ljubljana, 6. 7. 2022 

 
Zadeva: Mnenje DOPPS na ustreznost dopolnjenega Okoljskega poročila v postopku CPVO 
za Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji 
 
Spoštovani! 
 
V vašem dopisu z dne 30.6.2022 (št. 35409-17/2019-2550-45) nas pozivate, da se opredelimo 
do dopolnitev okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje Programa EKP 
2021-2027. 
 
Ugotavljamo, da so bile naše pripombe smiselno upoštevane. Glede na dopolnitve 
okoljskega poročila menimo, da je bilo ustrezno dopolnjeno, zato so z našega vidika vplivi 
plana na okolje sprejemljivi.  
 
 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Mnenje pripravila: 
 
Pia Höfferle, 
varstvena ornitologinja 

doc. dr. Damijan Denac, direktor 

 
 
 



 

 
 
RS, Ministrstvo za okolje in prostor 

Direktorat za okolje 

Sektor za okoljske presoje 

Dunajska cesta 48 

1000 Ljubljana 

e-naslov: gp.mop@gov.si 
 
Ljubljana, 30. 5. 2022 
 
 
 
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 

 



 

 
 
RS, Ministrstvo za okolje in prostor 

Direktorat za okolje 

Sektor za okoljske presoje 

Dunajska cesta 48 

1000 Ljubljana 

e-naslov: gp.mop@gov.si 
 
Ljubljana, 5. 7. 2022 
 
 
 
Zadeva: mnenje o dopolnjenem okoljskem poročilu in o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje 
 
 
 

Spoštovani 
 
Skladno z dopisom z dne 30.6.2022 (35409-17/2019-2550-45), v katerem nas pozivate, da se 
opredelimo do dopolnjenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, 
ugotavljamo, da so bile pripombe, ki smo jih podali upoštevane. Okoljsko poročilo 
ocenjujemo kot ustrezno, vplive plana na okolje pa kot sprejemljive.  
 

 

Lep pozdrav. 
 
Za Umanotero, Andrej Gnezda 
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