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PRILOGA: OMILITVENI UKREPI IN PRIPOROČILA 

OMILITVENI UKREPI 

Preglednica 1: Omilitveni ukrepi 

Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

OU1 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 
SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam  

Za izboljšanje snovne učinkovitosti in zmanjšanje količin 
nastalih odpadkov morajo ukrepi povezani z gradbenimi deli 
v okviru SC RSO1.1, SC RSO2.1, SC RSO2.2, SC RSO2.3, SC 
RSO2.4, SC RSO2.5, SC RSO2.6, SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC 
RSO3.2, SC RSO4.2, SC RSO4.3, SC RSO4.5, SC RSO4.6, SC 
RSO5.1, SC RSO5.2 in SC JSO8.1 pri načrtovanju in izvedbi 
gradbenih del izvesti ukrepe za izboljšanje snovne 
učinkovitosti (ovrednotenje porabe snovi napram potrebam 
in funkcionalnosti vključno z upoštevanjem končne 
razgradnje, uporaba recikliranih materialov in ponovna 
uporaba materialov ter proizvodov; uporaba lokalnih 
materialov z ustreznimi tehničnimi lastnostmi, ki niso 
škodljive za okolje in zdravje ljudi ter materialov z nizkimi 
emisijami v življenjski dobi, uporaba sistemov kroženja snovi, 
ponovna uporaba vode ipd.). Skladno z nacionalnimi cilji na 
področju odpadkov se najmanj 70 % skupne mase gradbenih 
odpadkov pripravi za ponovno uporabo, reciklira in 
materialno predela (vključno z zasipanjem z uporabo 
odpadkov za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih 
gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, razen 
naravno prisotnega materiala, navedenega pod številko 
odpadka 17 05 04 s seznama odpadkov).  

Pogoji za financiranje: 
 ukrepi za izboljšanje snovne 

učinkovitosti  
 najmanj 70 % skupne mase 

gradbenih odpadkov na 
nivoju Programa se pripravi 
za ponovno uporabo, 
reciklira in materialno 
predela 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

OU2 Vsi specifični cilji. 

Za vse podporne dejavnosti poslovanja ukrepov na vseh SC 
ob upoštevanju narave posameznih ukrepov in njihovega 
posebnega potenciala za integracijo takšnih zahtev z 
namenom izboljšanja snovne učinkovitosti, zmanjšanja 
vplivov na podnebne spremembe, kakovost zraka, stanja 
voda in zdravje ljudi, bodo podprti le projekti na področju 
trajnostnega gospodarstva in podjetništva, ki pri svojem 
delovanju vključujejo rešitve krožnega gospodarstva za 
vzpostavljanje krožnih materialnih tokov ter minimaliziranje 
odpadkov, odpadne vode, emisij onesnaževal in 
toplogrednih plinov ter emisij hrupa pri proizvodnji 
produktov/izvajanju storitev in celotni življenjski dobi 
produktov. 

Pogoji za financiranje: 
 rešitve krožnega 

gospodarstva za 
vzpostavljanje krožnih 
materialnih tokov ter 
minimaliziranje odpadkov, 
odpadne vode, emisij 
onesnaževal in toplogrednih 
plinov ter emisij hrupa pri 
proizvodnji 
produktov/izvajanju storitev 
in celotni življenjski dobi 
produktov 

OU3 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 
SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 

Pri vseh ukrepih in investicijah s pomembnimi (tako 
pozitivnimi kot negativnimi) vplivi na izpuste toplogrednih 
plinov se za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe 
zagotovi prednost pri izbiri alternativam s čim manjšimi 
emisijami v življenjskem ciklu. Pri vseh projektih in investicijah 
v okviru SC RSO1.1, RSOSC 2.1, SC RSO2.2, SC RSO2.3, SC 
RSO2.4, SC RSO2.5, SC RSO2.6, SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC 
RSO3.2, SC RSO4.2, SC RSO4.3, SC RSO4.5, SC RSO5.1, SC 
RSO5.2 in SC JSO8.1, bomo pri načrtovanju 
naložb/projektov/investicij z energetsko/emisijsko 
intenzivnimi procesi/izdelki podprli rešitve z nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu, kar bo zagotovljeno 
z razpisnimi pogoji za ponudnike storitev in produktov (lahko 
tudi ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju). Pri 
načrtovanju objektov velike infrastrukture bo upoštevano 
tudi Obvestilo Komisije – Tehnične smernice za krepitev 

Pogoji za financiranje: 
 rešitve z nizkimi emisijami 

toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 

podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027 
(2021/C 373/01). 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

OU4 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 
SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 

Pri umeščanju posegov v prostor v okviru SC RSO1.1, RSOSC 
2.1, SC RSO2.2, SC RSO2.3, SC RSO2.4, SC RSO2.5, SC RSO2.6, 
SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC RSO3.2, SC RSO4.2, SC RSO4.3, SC 
RSO4.5, SC RSO4.6, SC RSO5.1, SC RSO5.2 in SC JSO8.1, se za 
zaščito vodnih virov, ki še nimajo urejenega ustreznega 
zavarovanja in se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo, pri 
umeščanju novih objektov 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 izvede ukrepe za zaščito teh 
virov. Poseganje v bližino vodnih virov ali na predlagana 
vodovarstvena območja in načrtovanje ustreznih ukrepov za 
zaščito teh vodnih virov se preverja v okviru izdaje projektnih 
pogojev in izdaje gradbenega dovoljenja. 

Pogoji za financiranje: 
 preveritev potencialnega 

vpliva na črpališča pitne 
vode s podeljenimi vodnimi 
dovoljenji in na predlagana 
vodovarstvena območja, ki 
niso zaščitena z 
vodovarstvenimi območji 
(vključuje izvedbo ukrepov 
za zaščito teh virov) 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

OU5 Vsi specifični cilji. 

Na vseh ukrepih na vseh SC za vse podporne dejavnosti 
gradnje z namenom čim večjega spodbujanja deleža OVE, 
povečevanja odpornosti na podnebne spremembe, 
zmanjšanja negativnih vplivov na stanje voda in izboljšanja 
dostopnosti do javnih in zelenih površin (vpliv na zdravje in 
kakovost življenja) bo (ob upoštevanju narave posameznih 
ukrepov in njihovega posebnega potenciala za integracijo 
takšnih zahtev) v primeru gradenj objektov pogoj za 
pridobitev spodbude: 
 izkoriščanje potenciala za SE in zelene strehe na strehah 

objektov; kjer je možno in smiselno, se na strehah spodbuja 
tudi vzpostavitev javnih površin za preživljanje prostega 
časa in trajnostno urbano kmetijstvo in čebelarstvo, 

 uporabo 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), 

 uporabo sive vode,  
 zagotavljanje primernega obsega zelenih površin ter 

zasaditve dreves (tudi na parkiriščih), ki preprečujejo učinek 
toplotnih otokov in omogočajo izvedbo ponikovalnic 
preko biološko aktivnih tal 

 druge ukrepe skladne z iniciativo Novi evropski Bauhaus 
(kjer je to primerno in smiselno).  

Pogoji za financiranje: 
 izkoriščanje potenciala za SE 

in zelene strehe na strehah 
objektov ter vzpostavitev 
javnih površin za preživljanje 
prostega časa in trajnostno 
urbano kmetijstvo in 
čebelarstvo 

 uporaba padavinske vode 
(sistemi zadrževanja 
padavinskih voda) ter 
večtočkovno ponikanje 
preostanka iz objektov in 
utrjenih površin preko 
biološko aktivnih tal 

 uporaba sive vode 
 zagotavljanje primernega 

obsega zelenih površin ter 
zasaditev dreves (tudi na 
parkiriščih) 

 ukrepi skladni z iniciativo 
Novi evropski Bauhaus 

OU6 

SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 
SC RSO4.2: Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do 
vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne 

V ukrepih v SC RSO2.1, SC RSO4.2, SC RSO4.3, SC RSO4.6, SC 
RSO5.1 in SC JSO8.1 kjer ti spodbujajo obnovo stavb, se, 
zaradi preprečevanja slabe kakovosti zraka v energetsko 
prenovljenih prostorih in zaradi zmanjšanja vplivov sevanj na 
zdravje ljudi zaradi radona pri obnovi stavb upošteva, da 

Pogoji za financiranje: 
 učinkovito prezračevanje 

prostorov 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in 
usposabljanje na daljavo in prek spleta 
SC RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

energetska obnova lahko poveča obremenitve zraka v 
prostorih s številnimi zdravju škodljivimi onesnažili, ki 
nastajajo v prostorih, in obremenitve prostorov v stavbi z 
radonom, zlasti na območjih z visokim tveganjem in 
območjih, kjer so bile izmerjene koncentracije višje od 
referenčne vrednosti iz predpisa o nacionalnem radonskem 
programu. Obnovo, zlasti prezračevanje prostorov, se izvede 
na način, da je po izvedeni obnovi omogočeno učinkovito 
prezračevanje prostorov in na način, da se z obnovo 
zmanjšajo obremenitve z radonom. 

OU7 SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 

V okviru SC RSO2.1 se je v razdelku »Povezane vrste ukrepov« 
navedlo, da se lahko financira tudi energetska prenova stavb, 
ki so zaščitene po predpisih o varstvu kulturne dediščine. Pri 
izvedbi takšnih ukrepov bodo upoštevani omilitveni ukrepi in 
usmeritve za varstvo okolja iz NEPN ter smiselno prilagojeni 
omilitveni ukrepi na področju stavb kulturne dediščine. 

/ 

OU8 

SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 

V ukrepih na področju razvoja OVE, energetskih skupnosti, 
pametnih omrežij in hranilnikov energije v sklopu SC RSO2.1, 
SC RSO2.2, SC RSO2.3. in SC JSO8.1 se bodo, za zmanjšanje 
vplivov izvedbe teh ukrepov na vse vidike okolja, izvedli 
ukrepi, ki upoštevajo omilitvene ukrepe in usmeritve za 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje omilitvenih 

ukrepov in usmeritev 
Celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

varstvo okolja iz Celovitega nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN). 

načrta Republike Slovenije 
(NEPN) 

OU9 SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V ukrepih v sklopu SC JSO8.1 se bodo za zmanjšanje vplivov 
izvedbe teh ukrepov na vse vidike okolja izvedli ukrepi, ki 
upoštevajo omilitvene ukrepe in usmeritve za varstvo okolja 
iz Nacionalne strategije za izstop iz premoga in 
prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda. 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje omilitvenih 

ukrepov in usmeritev 
Nacionalne strategije za 
izstop iz premoga in 
prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z 
načeli pravičnega prehoda 

OU10 

SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V okviru ukrepov, kjer se spodbuja razvoj OVE v SC RSO2.2, 
SC RSO2.3 in SC JSO8.1 bomo OVE z namenom skladnejšega 
in lažjega razvoja razvijali na lokacijah, ki so sprejemljive z 
vidika varstva okolja in tehničnih zmožnosti energetskega 
omrežja za energetsko učinkovit prevzem in distribucijo 
energije končnim porabnikom. 
 

Pogoji za financiranje: 
 izbor lokacije, ki je 

sprejemljiva z vidika varstva 
okolja in tehničnih 
zmožnosti energetskega 
omrežja  

Brez financiranja investicij:  
 HE, črpalne HE 

OU11 

SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V opisu ukrepa spodbujanje proizvodnje električne energije 
iz OVE v okviru SC RSO2.2 je bilo z namenom lažjega 
umeščanja OVE v okolje in zmanjšanja vplivov na vse vidike 
okolja besedilo dopolnjeno na način, da je navedeno, da 
bomo vlaganja v VE in SE usmerili na področja, ki jih bodo 
kot potencialno zanimiva in okoljsko sprejemljiva prepoznali 
pripravljavci študije Facilitating Renewable Energy 
Deployment In Electricity Sector Of Slovenia (Request For 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje zaključkov in 

morebitnih priporočil študije 
Facilitating Renewable 
Energy Deployment In 
Electricity Sector Of Slovenia 
(Request For Service 
REFORM/SC2021/091) 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

Service REFORM/SC2021/091) po izvedbi študije. Ob tem 
bomo pri umeščanju v prostor upoštevali tudi morebitna 
priporočila te študije. V kolikor bo izkazana potreba, se bo v 
okviru ukrepa financiralo tudi predpogoje za izvedbo naložb 
OVE v vetrne elektrarne, kar vključuje predvsem analize in 
financiranje drugih sistemskih rešitev za optimalnejšo 
uvajanje vetrnih elektrarn ter 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). 
 
Pri ukrepih na SC RSO2.3 in JSO8.1 je navedeno, da bodo 
smiselno upoštevana priporočila študije »Facilitating 
Renewable Energy Deployment In Electricity Sector Of 
Slovenia« (Request For Service REFORM/SC2021/091.  

 izpolnjevanje predpogojev 
(strokovne podlage, 
monitoring okoljskih 
dejavnikov (kvalifikacijskih) 
vrst in habitatnih tipov, 
ocena hrupa pri stavbah z 
varovanimi prostori 

OU12 

SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

Opis ukrepa spodbujanje proizvodnje električne energije iz 
OVE v okviru SC RSO2.2, SC RSO2.3 in SC JSO8.1 je bil z 
namenom odprave ovir za prostorsko umeščanje OVE, čim 
večji prispevek k blaženju podnebnih sprememb in 
zmanjšanju vplivov na naravo in zdravje ljudi v skladu s tem 
poročilom dopolnjen na način, da je navedeno, da je 
previdena spodbuda vgradnje srednjih in večjih sončnih 
elektrarn v okviru urbanih središč na industrijskih lokacijah ter 
degradiranih območjih. Vlaganja bomo usmerili na področja, 
ki jih bodo kot potencialno zanimiva in okoljsko sprejemljiva 
prepoznali pripravljavci študije Facilitating Renewable Energy 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje zaključkov in 

morebitnih priporočil študije 
Facilitating Renewable 
Energy Deployment In 
Electricity Sector Of Slovenia 
(Request For Service 
REFORM/SC2021/091) 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

Deployment In Electricity Sector Of Slovenia (Request For 
Service REFORM/SC2021/091). Ob tem bomo pri umeščanju 
v prostor upoštevali tudi morebitna priporočila te študije. 
 
Pri ukrepih na SC RSO2.3 in JSO8.1 je navedeno, da bodo 
smiselno upoštevana priporočila študije »Facilitating 
Renewable Energy Deployment In Electricity Sector Of 
Slovenia« (Request For Service REFORM/SC2021/091. 

OU13 

SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V okviru ukrepov v Programu EKP v sklopu SC RSO2.2 in SC 
JSO8.1 je pri ukrepih podpore uvajanju najnaprednejših 
tehnoloških rešitev za izrabo (odpadne) lesne biomase, z 
namenom ustrezne zaščite kakovosti zraka in zmanjšanja 
vplivov na zdravje ljudi ter za zagotavljanje čim večje snovne 
učinkovitosti  sofinancira izkoriščanje lesne biomase v 
energetske namene v sistemih DO dopustno le, če se po 
predhodni preveritvi vplivov na onesnaženost zunanjega 
zraka izkaže, da niso presežene mejne in ciljne vrednosti, ki 
jih predpisuje Uredba o kakovosti zunanjega zraka. Čim večji 
delež slovenskega lesa se predela doma v proizvode s čim 
večjo dodano vrednostjo (krepitev verig vrednosti), za 
energetske namene (tudi kot vir za sintetična goriva) pa se 
uporabi le les, ki ni primeren za industrijsko predelavo v 
polproizvode ali končne proizvode, in odsluženi les. 

Pogoji za financiranje: 
 predhodna preveritev 

vplivov na onesnaženost 
zunanjega zraka 

 uporabi se les, ki ni primeren 
za industrijsko predelavo, in 
odsluženi les 

OU14 

SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 

V ukrepih v sklopu SC RSO2.2, SC RSO2.3 in SC JSO8.1 se bo 
z namenom odprave ovir za prostorsko umeščanje OVE in 
čim večjega prispevka k blaženju podnebnih sprememb 
zagotavljalo 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 

Pogoji za financiranje: 
 zagotovljen priklop na 

elektroenergetsko omrežje 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod tranformatorskih postajah. Razvoj distribucijskega omrežja se 
prednostno usmerja na območja, kjer omrežje ne dopušča 
postavitev naprav za samooskrbo oz. operater ne izda 
soglasja zaradi preobremenitve omrežja. 

OU15 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 

V okviru SC RSO2.6 je bil v skladu z različico 1.0 podan 
omilitveni ukrep, da se v opis ukrepa za »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« z namenom zmanjšanja 
negativnih vplivov na zrak, zdravje ljudi, podnebne 
spremembe, snovno učinkovitost in varstvo narave doda: 
»Zagotovi se izdelavo ustreznih strokovnih podlag, s katerimi 
se evidentira vrste in količine odpadkov primernih za 
energetsko izrabo, za prostorsko umestitev objektov za 
energetsko izrabo ter zagotovitev okoljske sprejemljivosti 
izbrane rešitve. Pri tem se upošteva tudi napovedi EK glede 
prepovedi dajanja embalažnih materialov, ki tehnično ali 
ekonomsko niso primerni za snovno izrabo, na trg po letu 
2030. Investicije v naprave za energetsko izrabo preostankov 
komunalnih odpadkov se izvede le v skladu s predhodno 
natančno analizo potreb po energetski izrabi preostankov 
komunalnih odpadkov ob upoštevanju projekcij učinkov vseh 
ukrepov preprečevanja in recikliranja odpadkov v življenjski 
dobi naprave (vsaj 20–30 let). Investicije v 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 morajo biti skladne z zahtevami iz 

Pogoji za financiranje: 
 strokovne podlage 
 skladnost z zahtevami iz 

zaključkov o BAT  
Brez financiranja investicij: 
 sežig odpadkov, ki presega 

nujne nacionalne potrebe 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

zaključkov o BAT za energetsko izrabo odpadkov (sežiganje 
odpadkov). Zaradi okoljskih in zdravstvenih tveganj se 
prepreči sežig odpadkov, ki presega nujne nacionalne 
potrebe. Pri umeščanju naprav za sežiganje komunalnih 
odpadkov morajo izbirni kriteriji temeljiti na okoljski varnosti, 
varnosti tehnoloških rešitev in primernosti lokacije, pri čemer 
se upošteva vreme, relief, bližino kmetijskih zemljišč, vodnih 
virov, naravovarstveno pomembnih območij, obstoječe 
stanje okolja, poseljenost in strukturo prebivalstva (otroke, 
bolne). Pri načrtovanju naprav za energetsko izrabo 
odpadkov bo upoštevano tudi Obvestilo Komisije - Tehnične 
smernice za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v 
obdobju 2021–2027 (2021/C 373/01).« 
 
Ker se je v Programu EKP upoštevalo priporočilo P1 (navedeni 
ukrep je bil izločen iz Programa), omilitven ukrep OU15 ni 
potreben in zato v Program ni vključen.  

OU16 

SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V okviru SC RSO3.1, SC RSO3.2 in SC JSO8.1 bodo z namenom 
zmanjšanja vplivov na vse vidike okolja ob izvedbi ukrepov 
upoštevani oz. izvedeni usmeritve in omilitveni ukrepi z vidika 
varstva okolja za Strategijo razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji do leta 2030. 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje omilitvenih 

ukrepov in usmeritev 
Strategijo razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji do leta 
2030 

OU17 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 

V okviru SC RSO3.1 je bil z namenom zmanjšanja vplivov na 
okolje v sklopu projektov »projekti na državnih cestah na 
podlagi njihovega pozitivnega vpliva na prometno varnost«, 
glede predloga projekta rekonstrukcije in nadgradnje v 

Pogoji za financiranje: 
 ukrepi za večjo rabo javnega 

prometa 
 študija sprejemljivosti 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

šestpasovnico odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 
priključkom Dragomer podan predlog omilitvenega ukrepa, 
da se pri opisu projekta doda naslednje besedilo: 
»Pred izvedbo ukrepa »rekonstrukcija in nadgradnja v 
šestpasovnico odsekov A1 od razcepa Kozarje do Vrhnike s 
priključkom Dragomer« se za razbremenitev ljubljanskega 
AC obroča zagotovi ukrepe za večjo rabo javnega prometa, 
ki bodo vključevali aktivnosti mapiranja potreb dnevnih 
migrantov interesnih območij, prostorsko in časovno 
usklajevanje javnega potniškega prometa s ciljem optimizirati 
javni promet, da bo konkurenčen v maksimalni možni meri 
časom, ki ga za iste poti dnevni migranti porabijo z uporabo 
avtomobila. Pri tem bi pomembnejšo vlogo lahko prevzela 
železnica na glavnih oz. regionalnih smereh (razvoj projekta 
Ljubljansko železniško vozlišče (LŽV), uvedba sistema ITS ter 
razvoj drugih trajnostnih oblik prometa. 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.«  
 
Navedeni predlog projekta je bil iz Programa izločen, zato 
zato omilitven ukrep OU17 ni potreben in v Program ni 
vključen.  

OU18 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 

V okviru razvoja cestne infrastrukture v sklopu SC RSO3.2 se 
z namenom zmanjšanja vplivov na podnebne spremembe za 
omilitev vplivov izgradnje novih cest na podnebne 

Pogoji za financiranje: 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

spremembe in kakovost zraka, v skladu z NEPN predvideva 
ukrepe trajnostne mobilnosti (za nove ceste dolžine 10km ali 
več) v sklopu SC RSO2.8, ki bodo namenjeni tudi trajnostni 
regionalni mobilnosti:  
 izvajanje ukrepov za zmanjšanje potreb po mobilnosti (npr. 

e-uprava, delo od doma, primerno prostorsko 
načrtovanje), 

 vzpostavljanje in prostorsko in časovno usklajevanje 
javnega potniškega prometa za izboljšanje dostopnosti, 
hitrosti in frekvence JPP, 

 intenziviranje ozaveščanja prebivalstva glede uporabe 
trajnostnih oblik prometa,  

 reforma nadomestil za prevoz, uvedba davčnih olajšav za 
uporabnike javnega prometa in nemotorne oblike prevoza 
oz. drugih finančnih mehanizmov nagrajevanja uporabe 
trajnostne mobilnosti in omejevanja uporabe mobilnosti na 
podlagi fosilnih goriv. 

Nobeden izmed projektov gradnje cest v verziji 4.0 Programa 
ne pride v poštev za zgornje ukrepe, ker sta oba cestna 
odseka planiranih nogih cest krajša od 10 km. 
 
V okviru SC RSO3.1 in SC JSO8.1 v Programu ni več 
predvidena izgradnja novih cest.  

 izgradnja spremljajoče 
infrastrukture za polnjenje 
vozil na alternativna goriva 

 izgradnja regionalne 
kolesarske povezave 

OU19 

SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 

V okviru SC RSO3.1 in SC RSO3.2 se bo pri projektih 
povezanih z gradnjo, obnovo in nadgradnjo cestnega in 
kolesarskega omrežja, ki bodo predstavljali najpomembnejšo 
dodatno obremenitev okolja s svetlobnim onesnaženjem 
upoštevalo, da se javna razsvetljava voznih površin in 
spremljajoče infrastrukture izvaja v zadržanem obsegu z 

Pogoji za financiranje: 
 zadržan obseg javne 

razsvetljave z okoljsko 
sprejemljivimi svetili, ki ne 
oddajajo visokega deleža 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

okoljsko sprejemljivimi svetili, ki ne oddajajo visokega deleža 
modrega in ultravijoličnega dela spektra. 
 
V okviru SC JSO8.1 je bilo področje regionalne povezljivosti 
in trajnostne mobilnosti izločeno. 

modrega in ultravijoličnega 
dela spektra 

OU20 

SC RSO1.3: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter 
ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi 
naložbami 
SC RSO2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in 
zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 
SC RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

V vseh ukrepih za razvoj turizma, turističnih destinacij, 
produktov in storitev v okviru SC RSO1.3, SC RSO2.7, SC 
RSO4.6, SC RSO5.1, SC RSO5.2 in SC JSO8.1 se bo, z 
namenom zmanjšanja vplivov na podnebne spremembe, 
izvedlo projekte na področju trajnostnega turizma, ki 
vključujejo rešitve trajnostne mobilnosti (spodbujanje 
uporabe javnega prevoza, kjer je to mogoče, ureditev 
parkirišč in organizacija skupinskih prevozov do bolj 
obiskanih turističnih znamenitosti, opremljanje parkirišč s 
polnilno infrastrukturo za električna vozila, spodbujanje 
kolesarjenja, hoje ali drugih oblik trajnostnega prometa). 

Pogoji za financiranje: 
 rešitve trajnostne mobilnosti 

OU21 

SC RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 

V noben ukrep za razvoj turizma, turističnih destinacij, 
produktov in storitev v okviru SC RSO4.6, SC RSO5.1, SC 
RSO5.2 in SC JSO8.1, z namenom zmanjšanja ranljivosti na 
podnebne spremembe,  ne bodo vključene investicije v nova 
smučišča ali njihove širitve (izjema so prilagoditve obstoječih 
smučišč v smislu diverzifikacije dejavnosti) ali druge projekte, 
ki povečujejo ranljivost turizma na podnebne spremembe. 

Brez financiranja investicij:  
 nova smučišča ali njihove 

širitve ali drugi projekti, ki 
povečujejo ranljivost turizma 
na podnebne spremembe 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

OU22 
SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 

V okviru SC RSO2.5 se je na področju urejanja vodovodnih 
sistemov zaradi tveganj, povezanih z opredelitvijo zgolj 
ukrepa reševanja problematike oskrbe s pitno vodo na 
območju Slovenske Istre z izgradnjo novega regionalnega 
vodnega vira1, katerega vplivi na okolje še niso ocenjeni kot 
sprejemljivi, opredelila možnost izvedbe katerega od 
preostalih javnih vodovodov, ki nimajo zagotovljenega 
rezervnega zajetja2. 
Zaradi vodo-deficitarnosti območja in tudi v luči pričakovanih 
podnebnih sprememb se je v okviru navedenega SC navedlo, 
da bomo na območju celotne države (predvsem pa na 
območju Slovenske Istre) spodbujali tudi ukrepe (v okviru 
Programa EKP ali komplementarno) za zmanjševanje porabe 
pitne vode z različnimi pristopi, kot so uporaba varčnih in 

Dopolnitev nabora investicij: 
 možnost izvedbe katerega 

od preostalih javnih 
vodovodov, ki nimajo 
zagotovljenega rezervnega 
zajetja 

Pogoji za financiranje: 
 učinkovita raba vode 
Brez financiranja investicij:  
 povečanje nastanitvenih 

kapacitet na območju 
Slovenske Istre 

                                                 

1  Vrednost projektne, prostorske in investicijske dokumentacije, glede na podatke objavljene na uradnih straneh MOP (2021), po pogodbi znaša dobrih 6 milijonov evrov, vrednost celotnega 
projekta, ki se bo financiral iz proračunskih virov, Sklada za vode in Kohezijskega sklada, znaša skoraj 134 milijonov evrov in se bo zaključil predvidoma konec leta 2027 (MOP, 2021). Glede 
na opredeljena sredstva v Programu EKP sklepamo, da se bo iz kohezijskih sredstev financiralo 92 % vrednosti (5.500.000 EUR) priprave projektne, prostorske in investicijske dokumentacije 
in 54 % (72.930.000 EUR) vrednosti projekta.  

2  Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 (2021) navaja podatke Informacijskega sistema javnih služb varstva okolja za leto 2018, da šest javnih vodovodov, ki 
oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev, nima zagotovljenega rezervnega zajetja – to so: ID 1046 Vodovodni sistem za oskrbo slovenske Istre – Rižanski vodovod; ID 1088 Osrednji celjski; ID 
1126 Centralni vodovodni sistem – Ljubljana; ID 1159 Vodooskrbni sistem Ptuj; ID 1171 Centralni vodovodni sistem in ID 1190 Kranj.  
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

učinkovitih naprav, zajem in uporaba padavinske in odpadne 
vode in ponovna uporaba sive vode, z namenom učinkovite 
rabe vode.  
Z namenom preprečitve dodatnih povečanj porabe pitne 
vode pa se zaradi spodbujanja razvoja turizma v okviru 
Programa EKP v okviru vlaganj v javno turistično 
infrastrukturo (SC RSO4.6) in trajnostni turizem (SC RSO5.1, 
SC RSO5.2) na območju Slovenske Istre daje prednost 
projektom, ki ne povečujejo nastanitvenih kapacitet. 

OU23 SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 

V okviru SC RSO2.5 (ukrep spodbujanja dostopa do vode in 
trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri) je z vidika 
zagotavljanja varstva vodnih virov ob vzpostavitvi novega 
vodnega vira nujna tudi določitev vodovarstvenega območja, 
ki postavlja robne pogoje za gradnjo objektov in izvajanje 
dejavnosti na tem območju. Da pri pripravi potrebne uredbe 
ne bo prišlo da časovnega zamika, se njeno pripravo vključi 
že v sam projekt. Na ta način bo Program EKP prispeval k 
povečanju števila in površin vodovarstvenih območij 
varovanih z vladnimi uredbami.  

Pogoji za financiranje: 
 določitev vodovarstvenega 

območja za nov vodni vir, 
priprava potrebne strokovne 
podlage za sprejem uredbe 
in sprejem Uredbe 

OU24 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 

V okviru ukrepov v sklopu SC RSO2.4 se bodo za zmanjšanje 
vplivov izvedbe teh ukrepov na vse vidike okolja izvedli 
ukrepi, ki upoštevajo omilitvene ukrepe in usmeritve za 
varstvo okolja iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. 

Pogoji za financiranje: 
 upoštevanje omilitvenih 

ukrepov in usmeritev Načrta 
zmanjševanja poplavne 
ogroženosti 

OU25 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 

V okviru SC RSO2.4 pri ukrepu »zmanjšanje poplavne 
ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav, ki 
izkazujejo najvišjo stopnjo pripravljenosti za izvedbo« z 
namenom izboljšanja odpornosti na podnebne spremembe 
in zmanjševanja vplivov na stanje voda in ohranjenost narave 

Pogoji za financiranje: 
 na naravi temelječe rešitve 
 izvajanje ekosistemskih in 

negradbenih protipoplavnih 
ukrepov (prednostno 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

velja, da imajo v okviru podprtih naložb za gradbene 
protipoplavne ukrepe prednost na naravi temelječe rešitve. V 
okviru podprtih naložb bo pomemben del sredstev 
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. Pri 
pripravi celovitih hidrološko-hidravličnih študij in izvedbi 
projektov protipoplavne zaščite (velja za vse ukrepe, ki še 
nimajo pridobljenega gradbenega dovoljenja) se na 
območjih Natura 2000 protipoplavni ukrepi prilagodijo ciljem 
PUN in določilom, ki izhajajo iz načrtov upravljanja 
zavarovanih območij oz. določilom iz aktov o njihovem 
zavarovanju. Na zavarovanih območjih se ukrepi prilagodijo 
načrtom upravljanja ali aktom o zavarovanju. 
 
V financiranje ne morejo biti vključeni projekti iz NZPO 2017–
2021, ki lahko imajo pomemben vpliv na stanje površinskih in 
podzemnih voda ter naravo (npr. izvedba pregrad na 
vodotokih (predvsem v navezavi na HE)) in niso vključeni v 
predmetno okoljsko poročilo. 

izvajajo na območjih Natura 
2000) 

 prilagoditev ciljem PUN 
(območja Natura 2000) in 
določilom iz načrtov 
upravljanja zavarovanih 
območij oz. aktov o 
zavarovanju 

Brez financiranja investicij:  
 pregrade na vodotokih 

OU26 

SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 

V okviru SC RSO5.1 in SC RSO5.2 se za zmanjšanje vplivov na 
kulturno dediščino pri načrtovanju naložb in ukrepov, ki 
zahtevajo posege v enote kulturne dediščine, vključi 
območno enoto ZVKDS. 

Pogoji za financiranje: 
 vključitev območne enote 

ZVKDS 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

OU27 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 
SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

Z namenom preprečitve negativnih vplivov na stanje voda 
morajo vsi projekti na SC RSO1.1, SC RSO2.4, SC RSO2.5, SC 
RSO2.8, SC RSO3.1, SC RSO3.2, SC RSO5.1, SC RSO5.2 in SC 
JSO8.1, pri katerih bo prišlo do posegov v priobalna in vodna 
zemljišča oz. posegov s potencialnim vplivom na stanje voda 
(tudi z namenom odvzema /izpusta vode) zajemati oceno 
vpliva posega na stanje voda, izdelano v skladu s Prilogo 3 in 
Prilogo 5 ter ob upoštevanju Priloge 6 Splošnih smernic s 
področja upravljanja z vodami.«  

Pogoji za financiranje: 
 ocena vpliva posega na 

stanje voda v skladu s 
Prilogo 3 in Prilogo 5 ter ob 
upoštevanju Priloge 6 
Splošnih smernic s področja 
upravljanja z vodami 

OU28 
SC RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 
in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju 
ekosistemskih pristopov 

Z namenom preprečitve lokalnih negativnih vplivov na 
onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in povečanje 
emisij toplogrednih plinov iz prometa se bo v okviru gradnje 
novih javnih objektov in vlaganj v obstoječe javne objekte, 

Pogoji za financiranje: 
 izgradnja kolesarskega 

omrežja 
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Št. OU Specifični cilji (SC) na katere se omilitven ukrep nanaša Omilitveni ukrep z utemeljitvijo 

Način upoštevanja pri 
izvajanju Programa EKP 

(pogoji za financiranje/merilo 
za izbor projektov/dopolnitev 

nabora investicij/brez 
financiranja investicij) 

SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, 
trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, 
gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne 
dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso 
mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

kadar se posledično generira povečanje prometa ali pa 
področje trajnostne mobilnosti na lokaciji še ni urejeno na SC 
RSO2.4, SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC RSO3.2, SC RSO5.1, SC 
RSO5.2 in SC JSO8.1 zagotovilo oz. uredilo kolesarnico oz. 
mesto za parkiranje kolesa.  
Z namenom izboljšanja mreže kolesarskih poti se v okviru 
projektov kot so gradnja in nadgradnja prometne 
infrastrukture (SC RSO3.1, SC RSO3.2) se bo predvidela 
izgradnja kolesarskega omrežja, kjer to še ni zgrajeno oz. je 
njegova izgradnja smiselna.  
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PRIPOROČILA 

Preglednica 2: Priporočila 

Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

P1 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 

V Programu je upoštevano priporočilo P1 iz Okoljskega 
poročila Programa, da se investicije v 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 v okviru SC RSO2.6. izključi iz 
Programa EKP. Sredstva se je namesto tega preusmerilo v 
druge ukrepe za spodbujanje preprečevanja in recikliranja 
odpadkov iz Programa ravnanja z odpadki in Programa 
preprečevanja odpadkov (Vlada RS, 2016). 

Brez financiranja investicij: 
 v 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 

Dopolnitev nabora investicij: 
 drugi ukrepi za spodbujanje 

preprečevanja in recikliranja 
odpadkov iz Programa ravnanja z 
odpadki in Programa preprečevanja 
odpadkov 

Pogoji za financiranje: 
 naprave za energetsko obdelavo 

na način uplinjanja goriv iz 
odpadkov 

P2 

SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 

V delu priporočila P2 iz Okoljskega poročila Programa, ki 
je predlagal, da se pri spodbujanju trajnostnega prometa 
za razbremenitev ljubljanskega AC obroča lahko ukrepi 
predvidijo na podlagi seznama dopolnjujočih ukrepov 
reševanja prometne problematike v skladu s Pobudo za 
državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega 
avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predlog 
dopolnjujočih ukrepov reševanja prometne problematike 
(DARS d.d., 2019), je le-to nepotrebno, saj je bil predlagan 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

ukrep, ki je predvideval izgradnjo šestpasovnice izločen iz 
Programa. 

P3 
npr. SC RSO2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter 
biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem 
okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

Priporočilo P3 iz Okoljskega poročila Programa se ne 
upošteva. 

 

P4 SC RSO1.5: Izboljšanje digitalne povezljivosti 

V okviru 2. poglavja Programa se je pri SC RSO1.5 v 
razdelku »Povezane vrste ukrepov« z namenom 
zmanjšanja vplivov EMS na zdravje ljudi navedlo, 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. 

Pogoji za financiranje: 
 izpostavljenost prebivalstva z EMS 

zmanjšana na najmanjšo možno 
mero 

P5 SC RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega 
gospodarjenja z vodnimi viri 

Priporočilo P5 iz Okoljskega poročila Programa se ne 
upošteva. 

 

P6 / 

Priporočila v okviru SC RSO2.2 Programa ni mogoče 
upoštevati, saj je ločenost različnih vrst OVE razmejitveni 
element med NOO in EKP. V NOO se financirajo ukrepi 
geotermalne energije in hidro elektrarn, v EKP pa 
predvsem ukrepi na področju sončnih in vetrnih elektrarn.  
 
Priporočilo P5 iz Okoljskega poročila Programa smo 
upoštevali v okviru SC RSO2.3. 

 

P7 
npr. SC RSO2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter 
biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem 
okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

Priporočilo P5 iz Okoljskega poročila Programa se ne 
upošteva. Se pa na SC RSO2.7 priporoča projekte v katerih 
je projektna aktivnost (osnovna ali ena izmed aktivnosti) 
sanacija degradiranih območij starih okoljskih bremen in 
razvrednotenih območij s prisotnostjo odpadkov in 
onesnaženja tal. 

V naboru investicij se priporoča: 
 sanacija degradiranih območij 

starih okoljskih bremen in 
razvrednotenih območij s 
prisotnostjo odpadkov in 
onesnaženja tal 

P8 
SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 

Za bolj intenziven in učinkovit razvoj OVE se v okviru SC 
RSO1.1 posebej priporoča spodbujanje raziskav v 
učinkovite in cenovno dostopne hranilnike energije.  

Priporoča se spodbujanje raziskav v 
učinkovite in cenovno dostopne 
hranilnike energije 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

P9 / 

Za maksimiranje učinkov planiranih ukrepov za doseganje 
okoljskih ciljev, ki so kot ciljne vrednosti kazalnikov 
določeni v Strategiji razvoja Slovenije 2030, se zaradi 
omejenosti finančnih virov priporoča prednostno izbiro 
ukrepov/aktivnosti/projektov, ki imajo največji vpliv na 
doseganje okoljskih in razvojnih kazalnikov glede na vsak 
vložen EUR.  

Priporoča se dodatna merila za izbor 
projektov, ki bodo dala prednost pri 
izbiri ukrepov/aktivnosti/projektov, ki 
imajo največji vpliv na doseganje 
okoljskih in razvojnih kazalnikov 
glede na vsak vložen EUR 

P10 
SC RSO2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, 
in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

Priporočilo P10 iz Okoljskega poročila Programa se v 
programu ne upošteva. 
 

 

P11 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 
SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 

Pri ukrepih na SC RSO1.1, SC RSO2.1, SC RSO2.2, SC 
RSO2.3, SC RSO2.6, SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC RSO3.2, SC 
RSO4.2, SC RSO4.3, SC RSO4.5, SC RSO4.6, SC RSO5.1, SC 
RSO5.2 in SC JSO8.1, kjer se spodbuja obnova in gradnja 
objektov, se glede na zakonsko neurejeno področje in 
hkrati možnosti za pojav tveganja za zdravje ljudi in 
kakovost bivanja, upošteva naslednje priporočilo: Pri 
gradnji objektov, je treba ob umeščanju virov 
nizkofrekvenčnega hrupa (npr. toplotnih črpalk in 
prezračevalnih naprav) preprečiti moteče vplive v soseski 
s primerno izbiro lokacije teh virov oz. z ustrezno zvočno 
izolacijo. 

Pogoji za financiranje: 
 preprečeni moteči vplivi virov 

nizkofrekvenčnega hrupa 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, 
naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih 
območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
območjih, ki niso mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

P12 

SC RSO4.2: 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 

Priporočilo P12 iz Okoljskega poročila Programa se v 
programu ne upošteva. 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

SC RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, 
naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih 
območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
območjih, ki niso mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

P13 PN6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela  

Priporočilo P13 iz Okoljskega poročila Programa se v 
programu ne upošteva. 
 
Kjer je bilo smiselno in relevantno (predvsem SC ESO4.7), 
se je v besedilo Programa dodala navezava na 
pridobivanje kompetenc za zeleni prehod.  

 

P14 

SC RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske 
zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij 
SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
SC RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z 
Direktivo (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v 
Direktivi 

Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov, ki jih prinaša 
širitev pozidave, priporočamo, da se v okviru Programa 
EKP (SC RSO1.1, SC RSO2.1, SC RSO2.2, SC RSO2.3, SC 
RSO2.6, SC RSO2.8, SC RSO3.1, SC RSO5.2, SC RSO4.2, SC 
RSO4.3, SC RSO4.5, SC RSO4.6, SC RSO5.1, SC RSO5.2 in 
SC JSO8.1) financira zgolj tiste projekte, ki ne bodo 
dodatno prispevali k pozidanosti oz. utrjenosti (zbitosti) 

Priporoča se merila za izbor 
projektov, ki bodo brez prispevka k 
pozidanosti oz. utrjenosti (zbitosti) tal 
oz. z minimalnim prispevkom 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

SC RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in 
hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) 
SC RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, 
gospodarno z viri 
SC RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne 
mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo 
neto emisij ogljika 
SC RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega, trajnostnega in 
intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega proti podnebnim 
spremembam 
SC RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in 
intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo 
SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.5: 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 RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 

tal oz. bo ta prispevek minimalen (dograditev obstoječih 
objektov, gradnja na razvrednotenih površinah ipd.). 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, 
naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih 
območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
območjih, ki niso mestna območja 
SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 

P15 

SC RSO2.1: Spodbujanje energijske učinkovitosti in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
SC RSO4.2: 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 RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja 
marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki in 
prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s 
celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi 
storitvami 
SC RSO4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri 
gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih 
inovacijah 
SC RSO5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, 
naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih 
območjih 
SC RSO5.2: Spodbujanje celostnega in vključujočega 
socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, 
kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na 
območjih, ki niso mestna območja 

Okrepitev požarne in potresne varnosti se priporoča v 
vseh ukrepih, kjer je predvidena obnova objektov. 

Priporočeni dodatni pogoji za 
financiranje s ciljem okrepiti požarno 
in potresno varnost 
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Št. P 
Prednostne naloge (PN) in specifični cilji (SC) na katere se 

priporočilo nanaša Priporočilo 
Priporočljiv način upoštevanja pri 

izvajanju Programa EKP 
 

SC JSO8.1: Sklad za pravični prehod 
 
 


