
Številka: 35409-17/2019-2550-73
Datum: 19. 10. 2022 

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21), 46. člena 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) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-
ZDeb) v upravni zadevi odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana/programa na okolje za 
Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, pripravljavcu plana/programa, 
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

1. Vplivi plana/programa na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje in 
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, za Program evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021-2027 (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, različica 4.0, september 2022) so sprejemljivi ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov in izvedbi monitoringa, ki so navedeni v okoljskem poročilu 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, Ljubljana, 18. 
08. 2022). 

2. Pripravljavec plana/programa, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, o rezultatih monitoringa seznani ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 
petih letih po sprejemu plana/programa.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

I

Pripravljavec programa, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je z vlogo št. 3032-42/2021/76, z dne 27. 09. 2022, 
prejeto 28. 09. 2022, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske 
presoje (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) pozval za izdajo odločitve o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 na okolje. 

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji (Služba Vlade 

Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, različica 4.0, september 2022);
- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 

evropske kohezijske politike 2021-2027, končno poročilo (Zavita, svetovanje d.o.o., št. 
projekta 287/2021, Ljubljana, 18. 08. 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, 
končno poročilo (Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, Ljubljana, 18. 08. 2022);

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027, Dodatek za presojo načela, da se ne škoduje 
bistveno, končno poročilo (Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, Ljubljana, 18. 08. 
2022);

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za PEKP, 
različica 4, končno poročilo (Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, Ljubljana, 26. 
09. 2022);

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program 
evropske kohezijske politike 2021-2027, Kartografski prikazi, končno poročilo (Zavita, 
svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, Ljubljana, 18. 08. 2022);

- Priloga: Omilitveni ukrepi in priporočila;
- Priloga: DNSH – Tehnična merila za izbor projektov za izpolnjevanje načela, da se ne škoduje 

bistveno.

Ministrstvo je prejelo naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje:
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-24, z dne 06. 10. 2022, 

prejeto 10. 10. 2022; 
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja kmetijstva, št. 303-

6/2022/27, z dne 18. 10. 2022, prejeto 18. 10. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 303-5/2022-3340-10, z dne 18. 10. 2022, prejeto 18. 10. 

2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 303-5/2019-21, z dne 06. 10. 2022, prejeto 07. 10. 2022, s 

priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-67/2019-
8(256), z dne 06. 10. 2022;

- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 303-1/2022, z dne 17. 10. 2022, 
prejeto 17. 10. 2022;

- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3563-0012/2022-
2, z dne 14. 10. 2022, prejeto 17. 10. 2022;

- mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 4202-77/2022-9, z dne 13. 10. 2022, prejeto 13. 10. 
2022.

Dne 06. 10. 2022, je Ministrstvo prejelo tudi mnenje stranskega udeleženca v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje za Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, 
organizacije UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki je poslala mnenje z dne 
06. 10. 2022.

II

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, je z odločbo št. 35409-17/2019/12, z dne 19. 04. 2019, 
odločilo, da je za Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na 
varovana območja narave.

Pripravljavec programa, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, je dne 25. 04. 2022, z vlogo št. 3032-42/2021/44, z dne 25. 04. 2022, Ministrstvo pozval 
za mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021-2027 na okolje. Ministrstvo je za mnenje o ustreznosti 
predmetnega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov programa na okolje zaprosilo 



ministrstva in organizacije, ki so glede na vsebino programa pristojne za posamezne zadeve 
varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne 
dediščine in jih pozvalo, da v 21 dneh pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
programa na okolje s stališča njihovih pristojnosti oziroma pisno sporočijo, da okoljsko poročilo 
ne omogoča presoje vplivov izvedbe programa na okolje in ga je zato treba dopolniti. Ministrstvo 
je gradivo poslalo tudi stranskima udeležencema v postopku, organizacijama DOPPS, Društvu 
za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj. Ministrstvo je v roku za posredovanje mnenj prejelo mnenje Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave, Ministrstva za zdravje, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, Direkcije Republike Slovenije za vode in Zavoda za gozdove Slovenije 
ter mnenja stranskih udeležencev DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
in UMANOTERA, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Okoljsko poročilo je bilo dopolnjeno 
skladno s posredovanimi pripombami in mnenji. Na podlagi dopolnjenega okoljskega poročila, 
mnenj ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje ter 
mnenj stranskih udeležencev, je Ministrstvo izdalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila št. 
35409-17/2019-2550-50, z dne 12. 07. 2022.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-
2027, okoljskega poročila z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
varovana območja narave in dodatkom za presojo načela, da se ne škoduje bistveno (DNSH) je 
potekala od 14. 07. 2022 do 13. 08. 2022. Razgrnjeno gradivo je bilo v času javne razgrnitve, v 
digitalni obliki, objavljeno v svetovnem spletu, na povezavi:
https://evropskasredstva.si/postopek-cpvo-javna-razgrnitev-osnutka-okoljskega-porocila-
posvetovanje-z-javnostjo-in-dopolnitev-osnutka-okoljskega-porocila/?nowprocket=1
Zainteresirana javnost je pripombe na razgrnjeno gradivo lahko podala preko elektronskega 
obrazca za pripombe, na naslov gp.svrk@gov.si. V času javne razgrnitve na objavljeno gradivo 
ni bilo pripomb.

III

Predlog Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 naslavlja naslednje cilje 
politik (v nadaljnjem besedilu: CP), prednostne naloge (v nadaljnjem besedilu: PN) in specifične 
cilje (v nadaljnjem besedilu: SC):
- CP 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne 

gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT)
• PN 1: Inovacijska družba znanja
- SC 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje 

naprednih tehnologij
- SC 1.2: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) 

ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami
- SC 1.3: Razvoj znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tradicijo in 

podjetništvo
- SC 1.4: Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne 

organizacije in javne organe
• PN 2: Digitalna povezljivost
- SC 2.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti

- 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

https://evropskasredstva.si/postopek-cpvo-javna-razgrnitev-osnutka-okoljskega-porocila-posvetovanje-z-javnostjo-in-dopolnitev-osnutka-okoljskega-porocila/?nowprocket=1
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- 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 gospodarsko, 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
• PN 4: Trajnostna urbana mobilnost
- SC 4.1: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na 

gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika
- CP 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti

• PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti
- 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

- CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic
- PN 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela
- 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 vzdrževanje 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 otrok 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

- 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 marginalnih 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

• PN 8: Trajnostna turizem in kultura
- SC 8.1: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni 

vključenosti in socialnih inovacijah
- CP 5: Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega 

razvoja vseh vrst območij ter lokalnih pobud
• PN 9: Trajnostni razvoj lokalnih območij
- 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

- CP 6: Evropa za pravični prehod
• PN 10: Prestrukturiranje premogovnih regij

SC 10.1: Sklad za pravični prehod
- CP 7: Tehnična pomoč

IV

13. 04. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-
2), ki v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 40. 



člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Ministrstvo v zvezi z navedenim pojasnjuje, da se iz 
razloga, ker se je postopek začel pred uveljavitvijo ZVO-2, postopek nadaljuje in se bo končal v 
skladu z določili ZVO-1.

Po 46. členu 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) Ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij 
iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na 
okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso 
sprejemljivi.

Pripravljavec plana mora v planu v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, ki jih s stališča svoje pristojnosti in glede na 
vsebino plana pripravijo ministrstva in organizacije, pristojne za posamezne zadeve varstva okolja 
ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine. Prav tako mora pripravljavec 
plana v čim večji meri upoštevati mnenja in pripombe javnosti iz 43. člena ZVO-1. Na podlagi 
mnenj ministrstev in organizacij ter mnenj in pripomb javnosti pripravljavec plan ustrezno 
spremeni in dopolni ter ga pošlje Ministrstvu v potrditev.

Z vlogo št. 3032-42/2021/76, z dne 27. 09. 2022, prejeto dne 28. 09. 2022, je pripravljavec plana 
zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga Programa evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021-2027 na okolje. Ministrstvo je, v postopku ugotavljanja 
sprejemljivosti vplivov izvedbe programa na okolje, pozvalo ministrstva in organizacije, ki 
sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, da pošljejo pisno mnenje o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe programa na okolje s stališča svoje pristojnosti. V roku določenem 
za izdajo mnenja je Ministrstvo prejelo mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-
10/2022-24, z dne 06. 10. 2022, mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s 
področja kmetijstva, št. 303-6/2022/27, z dne 18. 10. 2022, mnenje Ministrstva za kulturo, št. 303-
5/2022-3340-10, z dne 18. 10. 2022, mnenje Ministrstva za zdravje št. 303-5/2019-21, z dne 06. 
10. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-
67/2019-8(256), z dne 06. 10. 2022, mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 
303-1/2022, z dne 17. 10. 2022, mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja 
enota, št. 3563-0012/2022-2, z dne 14. 10. 2022 in mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 4202-
77/2022-9, z dne 13. 10. 2022. Ministrstvo je v roku za izdajo mnenja prejelo tudi mnenje 
stranskega udeleženca, organizacije UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki 
je poslala mnenje z dne 06. 10. 2022.

Direkcija Republike Slovenije za vode je v mnenju, št. 35027-10/2022-24, z dne 06. 10. 2022, 
navedla, da na Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, izdaja pozitivno 
mnenje. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo mnenje s področja kmetijstva št. 303-
6/2022/27, z dne 18. 10. 2022, v katerem je navedlo, da na predmetni Program evropske 
kohezijske politike za obdobje 2021-2027 podaja pozitivno mnenje.

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 303-5/2022-3340-10, z dne 18. 10. 2022, navedlo, da so 
vplivi izvedbe predmetnega Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 na 
kulturno dediščino sprejemljivi, zato zanj podajajo pozitivno mnenje.

Ministrstvo za zdravje je v mnenju, št. 303-5/2019-21, z dne 06. 10. 2022, posredovalo strokovno 
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu NIJZ), št. 354-67/2019-8 



(256), z dne 06. 10. 2022, s katerim v celoti soglašajo. NIJZ je v mnenju navedel, da so vplivi 
izvedbe Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, z vidika vplivov na zdravje 
in počutje ljudi, sprejemljivi.

Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, je v mnenju, št. 303-1/2022, z dne 17. 10. 2022, 
navedel, da izvedba Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, ne bo 
pomembno vplivala na gozd in gozdni prostor ter funkcije gozda, zato zanj izdajajo pozitivno 
mnenje.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), 
je posredoval mnenje št. 3563-0012/2022-2, z dne 14. 10. 2022, v katerem je navedel, da je s 
stališča njihovih pristojnosti pomemben specifičen cilj SC 3.7 »Izboljšanje varstva in ohranjanje 
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. Okoljsko poročilo ugotavlja, da predmetni program vsebuje več sklopov naložb in 
ukrepov s potencialnimi negativnimi vplivi na naravo, kot so pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov (gradnja vetrnih elektrarn, investicije v izkoriščanje tekočih in plinastih biogoriv), 
protipoplavni ukrepi, izvedba novega vodnega vira, izgradnja naprav za visoko učinkovito 
soproizvodnjo toplote in električne energije za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter izgradnja 
prometne infrastrukture. Kljub temu pa so pričakovani tudi pomembni pozitivni vplivi na naravo 
zaradi izvedbe ukrepov v okviru izboljšanja varstva oziroma ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, kakor tudi zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja. ZRSVN ugotavlja, da je Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-
2027 sprejemljiv z vidika ohranjanja narave pod pogojem, da so vanj ustrezno vključeni vsi 
omilitveni ukrepi, ki jih predlaga okoljsko poročilo.

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZZRS), je v mnenju, št. 4202-77/2022-9, z dne 
13. 10. 2022, navedel da so vsebine predmetnega programa, ki so pomembne s stališča 
sladkovodnega ribištva obravnavane v okviru cilja politike 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« in v okviru prednostnih nalog PN 3 »Zelena preobrazba za 
podnebno nevtralnost« in PN 9 »Trajnostni razvoj lokalnih območij«. ZZRS ugotavlja, da ima 
predmetni program lahko potencialne negativne vplive na ribe in njihove habitate ter na celotno 
področje sladkovodnega ribištva, predvsem zaradi načrtovane posebne rabe vode za namene 
namakanja, umeščanja objektov in naprav za proizvodnjo električne energije v prostor, ukrepov 
za zadrževanje vode ter zaradi izvajanja posegov za zagotavljanja poplavne varnosti. Kljub 
navedenemu ZZRS ocenjuje, da ima Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-
2027 tudi pozitivne učinke na ekološko stanje voda in posledično pozitivno vpliva na populacije 
vodnih organizmov in njihovih habitatov, predvsem v smislu zmanjšanja emisij v vode in z 
naložbami v gradnjo kanalizacij, vodovodov ter spodbujanjem revitalizacij. ZZRS na predlog 
Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 podaja pozitivno mnenje pod 
pogojem, da se v gradivu navede, da se določene ukrepe (načrtovanje protipoplavnih ukrepov, 
velikih namakalnih sistemov) okoljsko presoja tudi v nadaljnjih fazah načrtovanja. 

Organizacija UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki ji je bil s sklepom št. 
35409-17/2019-2550-28, z dne 12. 05. 2022, priznan status stranskega udeleženca v postopku, 
je, dne 06. 10. 2022, posredovala mnenje, v katerem je navedeno, da na predmetni Program 
evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 podaja pozitivno mnenje.



V

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj, Ministrstvo meni, da so 
vplivi izvedbe Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027 na okolje sprejemljivi 
ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila.

Skladno s šestim odstavkom 22. člena 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) 
morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, s katerimi se odpravljajo 
pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se plan lahko 
izvede ter načini spremljanja izvajanja plana. 

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se v sklepu o potrditvi plana odloči tudi o 
spremljanju izvajanja plana.

Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi, opredeljeni v okoljskem poročilu Strokovna in 
tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program evropske kohezijske 
politike 2021-2027, končno poročilo (Zavita, svetovanje d.o.o., št. projekta 287/2021, Ljubljana, 
18. 08. 2022) v poglavju 5.4.1 smiselno vključeni v predlog Programa evropske kohezijske politike 
za obdobje 2021-2027 v poglavjih 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.1, 2.1.1.3.1, 2.1.1.4.1, 2.1.2.1.1, 2.1.3.1.1, 
2.1.3.2.1, 2.1.3.3.1, 2.1.3.4.1, 2.1.3.5.1, 2.1.3.6.1, 2.1.3.7.1, 2.1.4.1.1, 2.1.5.1.1, 2.1.5.2.1, 
2.1.6.1.1, 2.1.6.2.1, 2.1.6.3.1, 2.1.6.4.1, 2.1.6.5.1, 2.1.6.6.1, 2.1.7.1.1, 2.1.7.2.1, 2.1.7.3.1, 
2.1.7.4.1, 2.1.7.5.1, 2.1.8.1.1, 2.1.9.1.1. Izvedba Programa evropske kohezijske politike za 
obdobje 2021-2027 je dovoljena in okoljsko sprejemljiva le ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 
navedenih v okoljskem poročilu. Spremljanje stanja poteka v skladu z okoljskim poročilom. 
Pripravljavec plana mora z rezultati monitoringa seznaniti Ministrstvo v petih letih po sprejemu 
plana.

VI

Po pregledu vseh posredovanih gradiv je naslovni organ ugotovil, da so vplivi izvedbe Programa 
evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, na okolje sprejemljivi, ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila, s čimer se strinjajo tudi pristojna ministrstva, 
organizacije in javnost.

VII

V tem postopku posebni stroški niso nastali, zato je Ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz točke 
3 izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je možna pritožba na Vlado Republike Slovenije, v 
roku 15 dni od prejema te odločbe. Pritožba se pošlje pisno po pošti na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.

Postopek vodila:

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje



Priloge:
- Mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-10/2022-24, z dne 06. 10. 2022
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja kmetijstva, št. 303-

6/2022/27, z dne 18. 10. 2022
- Mnenje Ministrstva za kulturo, št. 303-5/2022-3340-10, z dne 18. 10. 2022
- Mnenje Ministrstva za zdravje št. 303-5/2019-21, z dne 06. 10. 2022, prejeto 07. 10. 2022
- Mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-67/2019-8(256), z dne 06. 10. 2022
- Mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 303-1/2022, z dne 17. 10. 2022;
- Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3563-0012/2022-

2, z dne 14. 10. 2022
- Mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 4202-77/2022-9, z dne 13. 10. 2022

Vročiti :
- 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, Centralna enota, zgs.tajnistvo@zgs.si 
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 

V vednost stranskim udeležencem (elektronsko):
- 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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