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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 5. odstavka 42. člena Zakona o varstvu okolja 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 
44/22 – ZVO-2, v nadaljevanju: ZVO), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje strateškega načrta skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023-2027, naslednje

M N E N J E
o ustreznosti okoljskega poročila 

Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja1 za 
strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-20272 omogoča presojo vplivov 
izvedbe na okolje in se lahko javno razgrne.

O b r a z l o ž i t e v

Direktorat za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 6. 7. 2022, 
dopolnitev dne 7. 7. 2022, na podlagi 42. člena ZVO ministrstvo ponovno zaprosil za izdajo 
mnenja o okoljskem poročilu in sprejemljivosti izvedbe strateškega načrta skupne kmetijske 
politike za obdobje 2023-2027. Gradivo, posredovano prek SOVD, sestavljajo:

• 00_Obrazložitev_dopolnitev_OP_SN_SKP_2023_2027.pdf - 253.4 KB,
• 01_00_OP za SN 2023-2027 SKP_ 6-JULIJ_2022_sledi spr..docx - 488.5 KB,
• 01_01_OP za SN 2023-2027 SKP_6-JULIJ-2022 povzetek_sledi spr..docx - 169.2 KB,
• 02_00_Dodatek_SN 2023-2027_6-JULIJ_2022_sledi spr..docx - 7.6 MB,
• 003_02_PRILOGA 2_STANJE OKOLJA_JUNIJ_2022.docx - 106.3 KB,
• 03_01_PRILOGA 1_ODNOS SNSKP DO POLITIK_JUNIJ_2022.docx - 65.4 KB,
• 03_03_PRILOGA 3_OPIS KAZALNIKOV_JUNIJ_2022.docx - 80.5 KB,
• 03_04_Priloga 4 Detajlna matrika_JUNIJ_2022.xlsx - 199.5 KB,
• 03_05_Priloga 5_MERILA VREDNOTENJA_JUNIJ_2022.docx - 28.9 KB.

Ministrstvo je dopolnitve okoljskega poročila zahtevalo večkrat:
 Z dopisom št. 35409-494/2021-2550-7 z dne 22. 12. 2021 (z vidika varstva okolja, ohranjanja 
narave in varstva kulturne dediščine);
Z dopisom št. 35409-494/2021-2550-15 z dne 19. 1. 2022 (z vidika varstva okolja, varovanja 
zdravja in upravljanja z ribolovnimi viri in glede izpolnjevanja zahtev iz Uredbe o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje);
Z dopisom št. 35409-494/2021-2550-26 z dne 18. 3. 2022 (z vidika varovanja zdravja in 
ohranjanja narave);
Z dopisom št. 35409-494/2021-2550-36 z dne 5. 7. 2022 (z vidika varstva okolja, ohranjanja 
narave in upravljanja z vodami).

1 IPSUM d.o.o., november 2021, dopolnitev februar 2022, april 2022, junij 2022
2 Okoljsko poročilo za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 
(Različica 1.0, 23.12.2021).  



 
Direktorat za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v dopisu št. 3310-
12/2019/78 z dne 7. 7. 2022 pojasnjuje, da so upoštevali vse pripombe in ustrezno dopolnili 
okoljsko poročilo strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 in dodatek 
za presojo sprejemljivosti na varovana območja na  podlagi pripomb, navedenih v dopisu št. 
ministrstva št. 35409-494/2021-2550-36, z dne 5. 7. 2022, kot sledi: 

• Besedilo okoljskega poročila in dodatka so med seboj uskladiti, saj je prihajalo do 
nekonsistentnosti zaradi številnih dopolnitev in popravkov.

• Vpliv  intervencij  INP3  –  INP6  je  vrednoten  tudi  z  vidika  povečanja  potreb  po  krmi.  
Iz  tega razloga je bil podan tudi omilitveni ukrep. Tako je v dodatku v poglavju 5.1.1.6 v 
preglednici na strani 52 navedeno: »Presoja vplivov paše se v Sloveniji ne izvaja, zato 
predlagamo naslednji omilitveni ukrep: Po tri letnem izvajanju ukrepov naj se naredi 
natančna analiza izvajanja teh ukrepov ter vrednoti njihov učinek na obseg proizvodnje 
ter vplive na naravo. V kolikor se ugotovijo negativni vplivi je treba nadaljnje izvajanje 
ukrepov prilagoditi na način, da bodo škodljivi vplivi zmanjšani ali pa se ukrepi prenehajo 
izvajati.« Na več mestih je omenjeno, da se intervencije INP3–INP6  lahko  uporabijo  tudi  
za  intenziviranje  reje,  ki  ima  lahko  potencialen negativen  vpliv  v  obliki  prepasenosti.  
Prepasenost  je  v  okviru  intervencij  INP3–INP6 prepoznana kot možen negativen vpliv 
na travniške površine, še posebej če se te nahajajo na območju naravovarstveno 
pomembnih travinj. 

• Okoljsko poročilo so dopolnili v poglavju 4.4 na strani 74: »Okrepljena pogojenost je 
izhodišče za  celotno zeleno  arhitekturo,  ki jo vzpostavlja  nova SKP. Sestavlja jo  sklop  
obveznih  pravil oziroma standardov, ki jih bodo morali izpolnjevati vsi upravičenci do 
plačil SKP, če bodo želeli prejeti neposredna plačila I. stebra oziroma ostala plačila SKP, 
ki so vezana na površine ali živali.

• V  SN  2023-2027  so  v  skladu  z  EU  Uredbo  2021/2115  in  Prilogo  III  vključene  
samo zahteve DKOP (Dobri kmetijski in okoljski pogoji). Pomemben pozitiven vpliv na 
kakovost voda ima  pogojenost  v  okviru  standarda  DKOP4,  ki  opredeljuje  varovalne  
pasove  ob  vodotokih. DKOP4 kot obvezen standard je tudi osnova za načrtovanje 
intervencij SOPO (INP8). DKOP4 določa, da se v skladu z Zakonom o vodah (ZV-1) 
ohranja 5 do 15 metrski priobalni  pas  (za  namen  tega  standarda  so  to  varovalni  
pasovi),  kjer  je  med  drugim prepovedano gnojenje  in  uporaba  FFS.  Gre  za  zahtevo,  
ki  je  že  v  obstoječi  navzkrižni skladnosti  ostrejša  od  predpisanega  3-metrskega  
pasu,  ki  se  zahteva  po  pravnem  redu  EU. Novost pa je, da  se v ta sistem zahtev na 
novo dodajajo tudi 3-metrski varovalni pasovi ob osuševalnih jarkih, kadar so ti povezani 
v hidrografsko mrežo vodotokov I. in II. reda, kar bo prispevalo k boljšemu varovanju voda 
pred spiranjem FFS in gnojil. Pri tem opozarjamo, da 14. člen  ZV-1  določa  zunanjo  
mejo  priobalnih  zemljišč  na  vodah  1.  reda  zunaj  območij  naselja najmanj 40 metrov 
od meje vodnega zemljišča ravno z namenom varstva voda ter vodnih in obvodnih 
ekosistemov. Podan je omilitven ukrep.« Dodan je bil tudi en omilitven ukrep in sicer v 
poglavju  4.12  na  strani  108,  ki  se  nanaša  na  okrepljeno  pogojenost  –  DKOP  4:  
»Dolžino varovalnega pasu (odmike) je potrebno uskladiti s 14. členom ZV-1, ki določa 
zunanjo mejo priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja najmanj 40 
metrov od meje vodnega zemljišča, med drugim tudi zaradi varstva voda ter vodnih in 
obvodnih ekosistemov.«

• V  poglavju  4.9  Vonjave  na strani  91  je  dopolnjen  tekst:  »Besedilo  okoljskega  
poročila  je nastajalo še predno je Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 48/22), s 
katero smo v Sloveniji uredili področje emisij  vonja  iz  naprav.  V  prilogi  4  Uredbe  so  
navedene  vse  dejavnosti,  za  katere  velja predmetna  uredba,  v  prilogi  10  pa  so  
navedeni  ukrepi  in  postopki  za  preprečevanje  ali zmanjševanje onesnaženosti zraka 
z vonjem. Kmetijski objekti, ki so lahko vir emisij vonjav v ozračje, so opredeljeni pod 
zaporedno številko naprav 7 - Proizvodnja hrane, piva, tobaka in krme ter kmetijskih 
proizvodov. Upravljavci teh naprav, morajo le-te prilagoditi spremenjenim določbam 
uredbe, ki se nanašajo na koncentracijo vonja ali na kakovost zunanjega zraka, v 
24mesecih od uveljavitve te uredbe oziroma v 36 mesecih, če potrebujejo gradbeno 
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.« 

• Dopolnitev okoljskega poročila je bila narejena tudi v poglavju 4.11.1.10 Vonjave na strani 
98: »Prav tako  je  bila  spremenjena  Uredba  o  emisiji  snovi  v  zrak  iz  nepremičnih  
virov onesnaževanja  (Ur.l.  RS,  št.  31/07,  70/08,  61/09,  50/13,  48/22),  kjer  so  



navedene  vse dejavnosti (pod zaporedno številko 7 Priloge 4 Uredbe) ter ukrepi in 
postopki za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem, kar bo še 
dodatno zmanjšalo emisije vonjav iz kmetijstva.«

Ministrstvo je ocenilo, da okoljsko poročilo, zadnjič dopolnjeno dne 6. 7. 2022, omogoča presojo 
vplivov izvedbe strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 na okolje, 
zato se lahko javno razgrne.
O sprejemljivosti vplivov izvedbe strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-
2027 se bo ministrstvo opredelilo, ko bodo vanj ustrezno vključeni omilitveni ukrepi, opisani v 
okoljskem poročilu.

Nadaljnji postopek:  Skladno s 43. členom ZVO bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano lahko seznanilo javnost s strateškim načrtom skupne kmetijske politike za obdobje 
2023-2027 ter njegovim okoljskim poročilom. Pri dokončnem oblikovanju strateškega načrta 
skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 po opravljeni javni razgrnitvi in javni obravnavi 
bo treba v čim večji meri upoštevati ugotovitve okoljskega poročila ter mnenja in pripombe 
javnosti. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje tako pripravljen predlog 
strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 v potrditev tukajšnjemu 
ministrstvu, ki bo izdalo odločbo o njegovi sprejemljivosti.

Postopek vodila:
Katarina Celič mag. Vesna Kolar-Planinšič
 sekretarka                       vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti:
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

V vednost:
• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
• Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
• Zavod RS za varstvo narave,
• Direkcija RS za vode,
• Zavod RS za ribištvo,
• Zavod RS za varstvo narave,
• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
• Društvo za preučevanje rib Slovenije. 
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