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1 SPREMEMBE PROGRAMA IN VPLIV NA VREDNOTENJE IN OCENO VPLIVOV 

Osnova za pripravo okoljskega poročila (Faza: Končno poročilo, 18. 8. 2022) je bil osnutek Programa 

evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, Ljubljana, marec 2022, Različica 1.0 

(Program EKP). Predlog EKP za katerega se pridobiva odločba o sprejemljivosti vplivov programa na 

okolje je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, osnutek, Ljubljana, 

september 2022, Različica 4.0.  

V nadaljevanju v preglednici povzemamo ključne ugotovitve o spremembah programa (razlike med 

različico 1 in 4) ter njihov vpliv na vrednotenje in oceno vplivov na okoljske cilje v Okoljskem poročilu 

(OP), Dodatek za naravo (Priloga 1) in Dodatek za presojo načela DNSH (Priloga 3). 

Preglednica 1: Spremembe Programa EKP, različica 4, glede na presojano različico 1 

Spremembe Programa EKP, različica 4, glede na presojano 

različico 1 

Vpliv na vrednotenje in oceno vplivov v OP 

in na presojo načela DNSH 

Spremenjeno je številčenje specifičnih ciljev (npr. SC 3.1 je 

sedaj SC RSO 2.1) in vrstni red specifičnih ciljev (npr. znotraj 

prednostne naloge PN1).  

Sprememba vsebinsko ne vpliva na 

vrednotenje in oceno vplivov v OP ter v 

Dodatku za naravo in na presojo načela 

DNSH oz. na vsebino omilitvenih ukrepov in 

tehničnih pogojev za izvedbo projektov v 

prilogi DNSH. Sklici na specifične cilje v 

navedbi omilitvenih ukrepov in tehničnih 

meril v prilogah predloga programa se 

uskladijo z novim številčenjem. 

V večini opisov ukrepov so bile izvedene spremembe 

urejanja besedila, ki bistveno ne spreminjajo  vsebine 

ukrepov. 

Sprememba vsebinsko ne vpliva na 

vrednotenje in oceno vplivov v OP ter v 

Dodatku za naravo in na presojo načela 

DNSH. 

V vse relevantne opise je bil dodano besedilo, da bodo pri 

oblikovanju končne vsebine ukrepov ter meril za njihov izbor 

in izvedbo bomo upoštevani relevantni omilitveni ukrepi in v 

največji možni meri tudi relevantna priporočila v skladu s 

Celovito presojo vplivov na okolje, dodan je tudi sklic na 

Prilogo Omilitveni ukrepi in priporočila, v kateri so navedeni 

omilitveni ukrepi iz OP in Dodatka za naravo.  

V vseh relevantnih ukrepih je tudi navedeno, da noben 

izmed predvidenih ukrepov nima bistvenega škodljivega 

vpliva na katerega koli od šestih okoljskih ciljev pod pogojem 

upoštevanja tehničnih meril navedenih v Prilogi: DNSH, ki so 

povzeti po Prilogi 3 OP.  

Gre za ključno spremembo programa s 

katero se šteje, da bodo omilitveni ukrepi in 

tehnična merila za izbor projektov iz OP ter 

Dodatka za naravo in iz presoje načela DNSH 

pri izvedbi programa upoštevani v programu. 

Upoštevana so tudi nekatera priporočila, kar 

predstavlja pozitiven vpliv na okoljske cilje.  

Pri tem opozarjamo, da je prišlo pri prenosu 

posameznih ukrepov do sprememb besedila 

omilitvenih ukrepov: 

• V primeru OU1 je bil spremenjen predlagan 

način upoštevanja OU, tako da je pogoj 

najmanj 70 % skupne mase gradbenih 

odpadkov pripravi za ponovno uporabo, 

reciklira in materialno predela vezan na 

nivo Programa in ne na nivo posameznega 

ukrepa 

• V primeru OU18 se je OU za ukrep SC RSO 

3.2 vezal le na nove ceste dolžine 10 km ali 

več, in je bila podana interpretacija, da 

nobeden izmed projektov gradnje cest v 

verziji 4.0 Programa ne pride v poštev za 

izvedbo omilitvenega ukrepa, saj sta oba 
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cestna odseka planiranih novih cest krajša 

od 10 km.  

• V okviru SC RSO3.1 se OU ne upošteva, ker 

program v različici 4 ne predvideva več 

gradnje cest. 

• Podobno je navedeno za SC JSO81.1, 

čeprav ta v različici programa 4 vsebuje 

aktivnosti zagotavljanje pogojev za 

izboljšanje povezljivosti regije (SAŠA) in 

razvoj in modernizacijo povezav regije 

(Zasavje), ki še vedno omogočata gradnjo 

novih cest. 

• Pri OU 15 in OU 17 je dodano pojasnilo, da 

so bili ukrepi na katera se OU nanašata 

izločeni iz Programa, zato omilitvena 

ukrepa nista več potrebna in nista več v 

Programu. V okviru SC RSO35.1 in SC 

JSO810.1 v Programu ni več predvidena 

izgradnja novih cest. 

• Pri OU19 je bilo v okviru SC JSO8.1 dodano 

pojasnilo, da je bilo področje regionalne 

povezljivosti in trajnostne mobilnosti 

izločeno iz ukrepa. Ugotavljamo, da 

različica programa 4 vsebuje aktivnosti 

zagotavljanje pogojev za izboljšanje 

povezljivosti regije (SAŠA) in razvoj in 

modernizacijo povezav regije (Zasavje), ki še 

vedno omogočata gradnjo novih cest. 

V samo besedilo nekaterih ukrepov so bili delno vneseni 

omilitveni ukrepi in priporočila iz OP npr.: 

• V SC RSO12.51 je v razdelku »Povezane vrste ukrepov« 

navedeno priporočilo, da se bo pri izvajanju ukrepov 

upoštevalo načelo preventive tako, da bo izpostavljenost 

prebivalstva z EMS, ki jih povzročajo naprave za digitalno 

povezljivost, zmanjšana na najmanjšo možno mero. 

• v SC RSO 2.2 in  SC RSO 2.3je preddvideno upoštevanje 

upoštevana priporočila študije »Facilitating Renewable 

Energy Deployment In Electricity Sector Of Slovenia« 

(Request For Service REFORM/SC2021/091 

• v SC RSO 2.3 je poleg tega vključen OU, ki se nanaša na 

financiranje strokovnih podlag in monitoringa okoljskih 

dejavnikov (kvalifikacijskih) vrst in habitatnih tipov, ocene 

hrupa pri stavbah z varovanimi prostori z modeliranjem 

širjenja hrupa v infrazvočnem in slišnem spektru (vključno 

z nizkimi frekvencami) glede na lokalno razgibanost terena 

in posebnosti meteoroloških dejavnikov). 

• v okviru SC RSO 2.4 je bila vsebina ukrepa dopolnjena v 

duhu omilitvenih ukrepov (npr. večji poudarek na 

negradbenih in ekosistemskih pristopih na področju 

protipoplavnih ukrepov  

• v SC RSO 2.5 ukrep na področju vodnih virov ni več ozko 

vezan na zagotavljanje rezervnega vodnega vira za 

Spremembe ne vplivajo na vrednotenje in 

oceno vplivov v OP ter Dodatka za naravo, 

ker so OU že upoštevani v prilogi, je pa 

neposredno navajanje OU in priporočil v 

samih ukrepih zaradi jasnosti še bolj 

primerno. Sprememba vsebinsko ne vpliva na 

zaključke presoje načela DNSH in na tehnična 

merila za izbor projektov za skladnost z 

načelom DNSH. 
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Slovensko Istro, dodane so aktivnosti za odpravo izgub 

vode in izboljšanja učinkovitosti rabe vode. 

• V SC RSO 2.6 opis ukrepa vsebuje OU: Podprti bodo le 

projekti na področju trajnostnega gospodarstva in 

podjetništva, ki pri svojem delovanju vključujejo rešitve 

krožnega gospodarstva za vzpostavljanje krožnih 

materialnih tokov, minimaliziranje odpadkov, odpadnih 

voda, emisij onesnaževal in toplogrednih plinov, emisij 

hrupa pri proizvodnji/izvajanju storitev v celotni življenjski 

dobi produktov. 

V nekaterih ukrepih je prišlo do podrobnejših opisov 

ukrepov in do sprememb v opisu ukrepov in aktivnosti, npr.: 

• V okviru SC RSO 2.4 je prišlo do sprememb in specificiranja 

ukrepa nadgradnje sistema za opozarjanje in osveščanje 

na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje 

nanje v spremenjenem podnebju in ukrepov za odziv na 

podnebno pogojene nesreče. 

• V SC RSO 2.6 se nekoliko spremeni naslov in opis ukrepa 

v povezavi s prehodom na krožno gospodarstvo. 

• V SC RSO 2.7 se spreminja opis ukrepa povezanega s 

spodbujanjem zelene infrastrukture, tako da se namesto v 

revitalizacijo razvrednotenih površin, sredstva usmerja v 

ozelenjevanje grajenih površin v mestih, kot na primer 

ozelenjevanje javnih odprtih prostorov, zelene strehe, 

zelene vertikalne površine, idr.;  

• V SC RSO 3.1 se na področju investicij v posodobitev in 

nadgradnjo železniškega omrežja TEN-T navaja druge 

konkretne investicije. Namesto nadgradnje železniške 

proge Ljubljana-Divača je v program uvrščen projekt 

železniške progre d.m. Dobova-Zidani most-– 1. faza: 

odsek d.m.-Dobova-Sevnica. Namesto nadgradnje proge 

Kranj-Jesenice, se kot rezervni projekt v program uvršča 

nadgradnjo železniške proge na odseku Ljubljana-Kranj 

ter železniških postaj Kranj, Podnart, Lesce-Bled, Žirovnica 

in Slovenski Javornik. Na področju neinfrastrukturnih 

ukrepov se sredstva dodatno usmerja v izdelavo 

regionalnih celostnih prometnih strategij in posodobitev 

celostnih prometnih strategij na lokalni ravni ter sistema 

certificiranje mobilnostno trajnostno naravnanih 

zaposlovalcev. 

• V SC RSO 3.2 se na področju investicij v razvoj in krepitev 

trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 

regionalne in lokalne mobilnosti, navaja druge konkretne 

investicije. Namesto nadgradnje železniške proge 

Maribor-Prevalje-d.m. je v program uvrščen projekt 

nadgradnje železniške proge Maribor-Ruše. V sklopu 

investicije v 3. r.o. -jug Novo mesto-Maline  se v programu 

ohranja le I etapa – etapa 1 in 2. 

• V SC RSO 4.7 je bila dodana aktivnost strokovne in 

razvojne naloge na področju: informativne in svetovalne 

dejavnosti za odrasle. V sklopu aktivnosti Krepitev 

usposobljenosti izobraževalcev odraslih je bil dodan 

Izvzem aktivnosti na področju revitalizacije 

razvrednotenih površin (2.7) in istočasno 

spodbujanje ozelenjevanje grajenih površin v 

mestih pomeni spremembe pozitivnih vplivov 

na okoljske cilje trajnostna raba naravnih 

virov (zmanjšanje pozitivnih vplivov), 

izboljšano stanje krajine (sprememba) in 

blaženje podnebnih sprememb (sprememba) 

ter prilagoditev nanje.  

V SC 4.5 je specificiran ukrep investicije v 

zdravstvu – sredstva se usmerja v gradnjo in 

obnovo javnih zdravstvenih ustanov, zato je 

treba za ta ukrep dodatno upoštevati tehnični 

kriteriji za Prenovo obstoječih stavb in 

gradnjo novih stavb iz Dodatka za presojo 

načela DNSH. 

Spremembe sicer ne vplivajo na oceno 

vplivov v OP, v Dodatku za naravo in na 

zaključke presoje načela DNSH. 
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poudarek na zagotavljanju novih kompetencs poudarkom 

na trajnostnem razvoju.  

• V SC RSO 4.11  je bila v sklopu ukrepa krepitev socialno 

varstvenih (SV) storitev dodana aktivnost ukrepi za 

digitalizacijo sistema shranjevanja in uporabe podatkov v 

SV zavodih. Ukrep strokovna podpora ter krepitev 

kadrovskega potenciala pri obvladovanju ključnih izzivov 

na področju dolgotrajne oskrbe in zdravstva se je razdelil 

na več različnih ukrepov. Dodan je bil ukrep socialnega 

vključevanja invalidov. 

• V SC 4.5 je specificiran ukrep investicije v zdravstvu – 

sredstva se usmerja v gradnjo in obnovo javnih 

zdravstvenih ustanov, predvsem v satelitske urgentne 

centre in drago medicinsko opremo, mrežo centrov za 

duševno zdravje in centre za repitev zdravja. 

Prišlo je tudi do dodajanja novih ukrepov: 

• V SC RSO 4.1 se dodaja ukrep dveh pilotnih projektov 

zaposlovanja mladih, ki niso zaposleni in se ne 

izobražujejo, v turizmu ter podoben pristop pri 

spodbujanju žen. podjetništva. 

• V SC RSO 4.2 se dodaja ukrep Modernizacija storitev in 

povezovanje institucij trga dela. 

Sprememba vsebinsko ne vpliva na 

vrednotenje in oceno vplivov v OP, Dodatku 

za naravo in na presojo načela DNSH. 

Iz programa so bile izvzeti nekateri ukrepi ali posamezne 

aktivnosti ukrepov: 

• Iz SC RSO 2.6 je bil izključen ukrep spodbujanje investicij 

za izboljšanje sistema ravnanja z odpadki, za krepitev 

podpornega okolja na tem področju celotne države in s 

tem izboljšanje samozadostnosti države, skladno s 

hierarhijo ravnanja z odpadki 

• V SC RSO 3.2 se na področju investicij v razvoj in krepitev 

trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 

regionalne in lokalne mobilnosti, se v sklopu investicije v 

3. r.o. -jug Novo mesto-Maline  izloča etapa I, 3.in 4.etapa. 

Izločena je tudi 3. r.os. -sever Velenje – Slovenj Gradec. 

• V SC RSO 4.1 se izloča izvajanje različnih programov na 

področju kulture s ciljem razvoja kompetenc. 

• V SC RSO 4.2. se izloča aktivnost aktivacije upokojenih 

zdravstvenih tehnikov 

• V SC JD 08.1 se v SAŠA regiji izloča aktivnosti izboljšanja 

energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, investicije OVE 

se usmerjajo v rabo biomase, ukrepe vzpostavitvi OVE 

skupnosti z namenom zmanjšanja energetske revščine in 

revitalizacije prostorsko in okoljsko degradiranih območij 

(v skladu z načelom onesnaževalec plača), digitalizacije in 

vzpostavitve pametne energetske infrastrukture v 

kombinaciji z mobilnostjo in porabniki, naložbe v  

kapacitete za shranjevanje viškov energije iz OVE ter 

pilotne projektom za proizvodnjo energije iz OVE oziroma 

razvoj rešitev na področju shranjevanja električne energije 

tudi v povezavi s spodbujanjem e-mobilnosti, pilotnih 

projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika, 

ukrepe za krepitev kompetenc  za vse starostne skupine, 

ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti ter ukrepe za 

Izključitev projekta spodbujanje investicij za 

izboljšanje sistema ravnanja z odpadki, za 

krepitev podpornega okolja na tem področju 

celotne države in s tem izboljšanje 

samozadostnosti države, skladno s hierarhijo 

ravnanja z odpadki (SC RSO 2.6) iz Programa 

EKP pomeni, da omilitven ukrep OU15 ni 

potreben. 

Izključitev projekta rekonstrukcije in 

nadgradnje v šestpasovnico odsekov A1 od 

razcepa Kozarje do Vrhnike s priključkom 

Dragomer iz Programa pomeni, da omilitven 

ukrep OU17 ni potreben. 

Spremembe ukrepov v SC JD 08.1 pomenijo 

zmanjšanje pozitivnega vpliva na blaženje 

podnebnih sprememb zaradi izločitve 

aktivnosti na področjih energetske 

učinkovitosti v gospodinjstvih za obe regiji ter 

spodbujanja rabe OVE le na področju 

biomase ter izločitve ostalih aktivnosti na 

področju OVE v SAŠA regiji. V regiji Zasavje 

se izloča aktivnost izgradnje kapacitet za 

proizvodnjo energije iz OVE. Na novo se 

predvideva proizvodnja različnih tehnologij 

OVE. V zvezi s tem se predvidi dodatne 

tehnične pogoje za izvedbo projektov za 

zagotavljanje skladnosti z načelom DNSH 

Zaradi izločitve aktivnosti sanacije prostorsko 

in okoljsko degradiranih območij in sanacije 

pregrade oz. nasipa med Velenjskim in 

Družmirskim jezerom (SAŠA regija) se 
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socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin. Namesto 

tega se predvideva obogateno izvajanje kakovostnega in 

dostopnega učenja; vseživljenjska karierna orientacija in 

usposabljanje brezposelnih ter iskalcev zaposlitve in 

uvajanje krožnih vsebin v vzgojno izobraževalni sistem. 

Izloča se tudi naložbe v MSP, sanacijo prostorsko in 

okoljsko degradiranih območij in sanacijo pregrade oz. 

nasipa med Velenjskim in Družmirskim jezerom. 

Predvideva se aktivnosti za  zagotavljanje trajnostne 

lokalne mobilnosti s poudarkom na javnem potniškem 

prometu ter zagotavljanje pogojev za izboljšanje 

povezljivosti regije. 

• V regiji Zasavje se izloča aktivnosti izboljšanja energetske 

učinkovitosti v gospodinjstvih, namesto izgradnje 

kapacitet za proizvodnjo energije iz OVE se predvideva 

proizvodnja različnih tehnologij OVE. Namesto izvajanja 

ukrepov za krepitev kompetenc za vse starostne skupine v 

formalnem in neformalnem okolju vključno s poklicnim 

usmerjanjem za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in trgom dela, ukrepov  za večanje 

zaposljivosti v regiji in vzpostavitve podpornega okolja in 

partnerstva za kadre za ustvarjanje novih delovnih mest in 

ukrepov a socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin 

ter preprečevane zdrsa v socialno izključenost in revščino 

se predvideva obogateno izvajanje kakovostnega in 

dostopnega učenja; vseživljenjska karierna orientacija in 

uvajanje krožnih vsebin v vzgojno izobraževalne zavode. 

zmanjšujejo tudi pozitivni vplivi programa na 

trajnostno rabo naravnih virov, izboljšano 

stanje krajine, zdravo, varno in kakovostno 

življenjsko okolje.  

Zaradi izločitve aktivnosti za socialno 

vključevanje ranljivih družbenih skupin v 

obeh regijah se prav tako zmanjšujejo 

pozitivni vplivi programa na zdravo, varno in 

kakovostno življenjsko okolje.   

Opozarjamo, da se s tem ne izvaja vseh 

predvidenih ukrepov iz Strategije za izstop iz 

premoga in bo treba te aktivnosti izvesti 

bodisi ob pomoči drugih virov financiranja, 

bodisi v naslednji finančni perspektivi. 

Ostale spremembe ne vplivajo na oceno 

vplivov v OP, v Dodatku za naravo in na 

zaključke presoje načela DNSH. 

Iz programa so bili izvzeti tudi celotni specifični cilji (staro 

številčenje), ki niso imeli podrobneje definiranih ukrepov in 

aktivnosti: SC 6.3, SC 6.6, SC 6.8, SC 7.2, SC 7.3, SC 7.7 

Sprememba vsebinsko ne vpliva na 

vrednotenje in oceno vplivov v OP, Dodatku 

za naravo in na presojo načela DNSH. 
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2 SKLEPNA OCENA  

Sklepna ocena iz okoljskega poročila OP in Dodatka za naravo (18. 8. 2022) se za PEKP, različica 4, ne 

spreminja.  
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3 SPREMEMBE OMILITVENIH UKREPOV IN TEHNIČNIH MERIL ZA IZBOR 

PROJEKTOV ZA SKLADNOST Z NAČELOM DNSH 

3.1 OMILITVENI UKREPI 

Omilitveni ukrepi iz OP (18. 8. 2022) se za Programa EKP, verzija 4, ne spreminjajo. Izjema so: OU15 

in OU17, ki nista več relevantna zaradi izločitve ukrepov, na katere se nanašata. OU18 ni več relevanten 

za SC RSO3.1 

3.2 TEHNIČNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV ZA SKLADNOST Z NAČELOM DNSH 

Tehnična merila za izbor projektov iz Dodatka za presojo načela, da se ne škoduje bistveno (18. 8. 

2022) se za PEKP, verzija 4, spremenijo tako, da se doda tehnična merila za tip ukrepa Proizvodnja 

tehnologij za energijo iz obnovljivih virov, ki se na novo predvideva v okviru Območnega načrta za 

pravični prehod Zasavske regije (SC JSO8.1) (glej preglednico 2). 

Tehnični kriteriji za Prenovo obstoječih stavb in gradnjo novih stavb se v okviru S RSO4.5, predvidijo 

tudi za investicije v objekte s področja zdravstva. 

Tehnični kriteriji za Proizvodnjo energije z uporabo fotovoltaične tehnologije in  vetrne energije niso 

več relevantni za SC JSO81.1, saj tovrstne aktivnosti niso več predvidene. 

Tehnični kriteriji za Proizvodnjo bioplina in biogoriva za uporabo v prometu ter proizvodnja tekočega 

biogoriva, ker te aktivnosti več niso predvidene v okviru programa  
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Preglednica 2: Pregled tehničnih meril za izbor projektov Programa EKP za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje bistveno 

Tip ukrepa1 

Ukrepi programa 

EKP za katere se 

uporabljajo 

tehnična merila 

za izbor 

projektov 

Tehnična merila za izbor projektov 

Blažitev podnebnih 

sprememb – bistven 

prispevek/nebistveno 

škodovanje  

Prilagajanje 

na podnebne 

spremembe – 

bistven 

prispevek 

Trajnostna raba 

ter varstvo 

vodnih in 

morskih virov – 

nebistveno 

škodovanje 

Prehod na krožno gospodarstvo – 

nebistveno škodovanje 

Preprečevanje 

in 

nadzorovanje 

onesnaževanja 

– nebistveno 

škodovanje 

Varstvo in 

obnova 

biotske 

raznovrstnosti 

in 

ekosistemov 

Proizvodnja 

tehnologij za 

energijo iz 

obnovljivih 

virov 

• Območni načrt 

za pravični 

prehod 

Zasavske regije 

(SC JSO8.1) 

Bistven prispevek 

S to gospodarsko 

dejavnostjo se 

proizvajajo 

tehnologije za 

energijo iz 

obnovljivih virov. 

Dejavnost 

izpolnjuje 

merila iz 

Dodatka A k 

tej prilogi. 

Dejavnost 

izpolnjuje merila 

iz Dodatka B k 

tej prilogi. 

Z dejavnostjo se ocenjuje 

razpoložljivost in, če je izvedljivo, 

sprejmejo tehnike, ki podpirajo: 

• ponovno uporabo in uporabo 

sekundarnih surovin ter ponovno 

uporabljenih sestavnih delov v 

proizvedenih izdelkih; 

• zasnovo za visoko trpežnost, 

možnost recikliranja, enostavno 

razgradnjo in prilagodljivost 

proizvedenih izdelkov; 

• ravnanje z odpadki v proizvodnem 

procesu, pri katerem ima recikli 

ranje prednost pred odlaganjem; 

• informacije o problematičnih 

snoveh in njihovo sledljivost v 

celotnem življenjskem ciklu 

proizvedenih izdelkov. 

Dejavnost 

izpolnjuje 

merila iz 

Dodatka C k 

tej prilogi. 

Dejavnost 

izpolnjuje 

merila iz 

Dodatka D k 

tej prilogi. 

 

 

1  Glede na klasifikacijo gospodarskih dejavnosti iz Prilog I in II Delegirane uredbe komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in 

Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju 

podnebnim spremembam ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev.  


