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CELOVITA PRESOJA IN OBČINSKI
PROSTORSKI NAČRTI
● EU Nivo : Direktiva 42/2001
● Študija evropske komisije, DG ENV Study concerning the report
on the application and effectiveness of the SEA Directive
(2001/42/EC) Final report April 2009
● Odločanje , ali je treba izvesti celovito presojo ali ne
● Določitev obsega okoljskega poročila
● Obravnava alternativ
● Osnovni podatki
● Napoved vplivov
● Monitoring in evalvacija
● Priprava okoljskega poročila
● Konzultacije
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Kje smo v prejšnji finančni perspektivi
opazili možnosti za napredek ?
CPVO
Veliko število sočasnih sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih
načrtov
Prepisovanje smernic v okoljska poročila
Mestoma neopisane metode, preverljivost metod
Lestvica A-C, zelo velik napor za oceno A in B
Manjkajo merila in kazalci
Pomanjkanje omilitvenih ukrepov v planih (komunikacijski šum ?)
Varstvo pred hrupom, interpretacije ii.območja
Pomanjkljivi praktični ukrepi za doseganje ciljev
Ohranjanje narave, izvedljivost omilitvenih ukrepov, čas izvedbe
Poplave-pomankljiva obravnava območij dolvodno, parcialni omilitveni
ukrepi
Klimatske spremembe
Kulturna dediščina
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USPOSABLJANJE - tematike
● Priprava razpisov za okoljsko poročilo in proces CPVO
● Vključevanje javnosti
● Predstavitev okoljskega poročila
● Komunikacija
● Izmenjava dobre prakse
Navodila za celovito presojo vplivov na okolje s primeri dobre
prakse
● Metode ocenjevanja vplivov
● Izmenjava izkušenj pri ocenjevanju vplivov
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PROGRAM USPOSABLJANJA
● 2017

Januar : 1. Seminar za celovito presojo za OPN (sprememba rabe
prostora/ land use)
Izhodišča za navodilo za celovito presojo vplivov na okolje za OPN
Primeri dobre prakse
● Cilj: 50 ekspertov iz občinskih uprav za okolje in prostor
8. Marec 2017 : 2. Seminar za celovito presojo za OPN
Navodilo za celovito presojo vplivov na okolje za OPN
z vključenimi primeri dobre prakse
● 8.marec 2018: 3.Seminar
● 8.marec 2019: 4.Seminar
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Namen okoljskega poročila
● SEA Direktiva/Zakon o varstvu okolja zahteva pripravo
okoljskega poročila
● Okoljsko poročilo naj opredeli, opiše in ovrednoti verjetno
pomembne vplive na okolje implementacije plana ali programa,
kot tudi razumne alternative.
● Informacije, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo so
informacije, ki so lahko razumno zahtevane glede na sedanje
znanje in metode vrednotenja, vsebino in nivo podrobnosti
plana ali programa, njegovo mesto pri odločanju in obseg
vrednotenja v morebitnih predhodnih fazah v izogib podvajanju.
● Okoljsko poročilo se upošteva pri pripravi plana in programa.
● Okoljsko poročilo mora biti ustrezne kvalitete.
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Priloga 1
Informacije, ki jih je treba predložiti po členu 5(1) ob
upoštevanju člena 5(2) in (3), so naslednje:
a. oris vsebine in glavnih ciljev načrta ali programa ter razmerje do
drugih ustreznih načrtov in programov;
b. pomembni vidiki trenutnega stanja okolja in verjeten razvoj stanja
okolja, če se načrt ali program ne bi izvedel;
c. okoljske značilnosti območij, ki bi lahko bila znatno prizadeta;
d. vsi obstoječi okoljski problemi, ki so pomembni za načrt ali program,
predvsem tisti, ki so povezani s kakršnimi koli območji posebnega
okoljskega pomena, kakršna so območja, določena na podlagi
direktiv 79/409/EGS in 92/43/EGS;
e. okoljevarstveni cilji, določeni na mednarodni ravni, ravni Skupnosti ali
ravni države članice, ki so pomembni za načrt ali program, ter način
upoštevanja teh ciljev in vseh okoljskih vidikov pri pripravi načrta ali
programa;
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Priloga 1 -dalje
verjetni znatni vplivi na okolje, vključno z vplivi na biotsko
raznovrstnost, prebivalstvo, zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, tla,
vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno
dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino ter
medsebojna razmerja teh dejavnikov;
b. predvideni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo
odpravo posledic kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov izvajanja
načrta ali programa na okolje;
c. oris razlogov za izbiro obravnavanih drugih možnosti in opis poteka
presoje skupaj z vsemi težavami (kakršne so tehnične
pomanjkljivosti ali pomanjkanje znanja in izkušenj) pri zbiranju
potrebnih informacij;
d. opis predvidenih ukrepov, ki se nanašajo na spremljanje in nadzor
stanja v skladu s členom 10;
e. netehnični povzetek v prejšnjih točkah navedenih informacij.
a.
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UREDBA O OKOLJSKEM POROČILU in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Uradni list RS, št. 73/05)
●
Ta uredba določa v skladu s 5. členom in Prilogo I
Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2001/42/ES z
dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in
programov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. 7. 2001, str.
30) podrobnejšo vsebino in obseg informacij, ki jih mora
zagotavljati okoljsko poročilo.
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3. Člen (opredelitev okoljskega poročila)

(1) Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe
plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega
zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki
upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na
katerega se plan nanaša.
(2) Če se plan nanaša na zavarovana območja, posebna
varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena
območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave
(v nadaljnjem besedilu: varovana območja), se pri pripravi
okoljskega poročila uporabljajo tudi določbe predpisa, ki
ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na
varovana območja.
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4. člen
(izhodišča za pripravo okoljskega poročila)

●
(1) Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji
plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja
vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega
zdravja in kulturno dediščino.
●
(2) Okoljski cilji plana se v okoljskem poročilu opredelijo glede
na značilnosti plana, ki vključujejo zlasti območje in vsebino plana. Na
podlagi okoljskih ciljev plana se ugotavljanje pomembnih vplivov plana
in njihovo vrednotenje izvede z uporabo ustreznih meril vrednotenja
vplivov plana in ustrezne metodologije.
●
(3) Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje,
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino
so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje doseganja
varstvenih ciljev in druga merila, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje
vplivov plana.
11

Izhodišča
(4) Pri izdelavi okoljskega poročila je treba izbrati
●

taka merila vrednotenja in

●

take metode ugotavljanja

●

ter vrednotenja vplivov plana,

●
da bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni vsi pomembni vplivi
plana na doseganje okoljskih ciljev in
●

bodo ugotovljeni vplivi tudi ustrezno ovrednoteni.
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Mnenje MOP
●
(1) Pripravljavec plana lahko zaprosi ministrstvo, pristojno za
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za mnenje o ustreznosti
izhodišč za pripravo okoljskega poročila za konkretne primere celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (v nadaljnjem besedilu:
celovita presoja).
●
(2) Vlogi, s katero pripravljavec plana zaprosi ministrstvo za
mnenje iz prejšnjega odstavka, je treba priložiti:
 podatke o planu, na katerega se bo okoljsko poročilo nanašalo,
izbrana izhodišča za pripravo okoljskega poročila z obrazložitvijo
izbora.
●
(3) Ne glede na mnenje iz prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo zahteva dopolnitev izhodišč za pripravo okoljskega
poročila.
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ZVO 40- 46.člen in podzakonski akti
● Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15)
● Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov
izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in
njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov
na okolje, (Uradni list RS, št. 9/09)
● Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS,
št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)
● Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celoite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05)
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DODATEK PRESOJA SPREJEMLJIVOSTI
●
(2) Če se plan nanaša na zavarovana območja,
posebna varstvena območja in potencialna posebna
ohranitvena območja v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: varovana
območja), se pri pripravi okoljskega poročila uporabljajo
tudi določbe predpisa, ki ureja presojo sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov na varovana območja.
● Pravilnik o presoji sprejemljivosti na varovana območja
/DODATEK
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Okoljski cilji/cilji plana
● okoljski cilji so prevzete obveznosti, določene v ratificiranih
mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije, ki se nanašajo
zlasti na povzročanje čezmejnih vplivov na okolje ter globalno
onesnaževanje, in varstveni cilji na območjih s posebnim pravnim
režimom, ki vključujejo usmeritve, izhodišča, omejitve in prepovedi
zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali
kulturne dediščine. Okoljski cilji so tudi drugi cilji, opredeljeni v
okoljskih izhodiščih, programih in načrtih s področja varstva okolja,
dokumentih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel varstva okolja ali
trajnostnega razvoja;
● okoljski cilji plana so okoljski cilji, ki se nanašajo na plan in ustrezajo
značilnostim okolja na območju oziroma področju plana;
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5. Člen uredbe (mnenje o izhodiščih za pripravo
okoljskega poročila)
●
(1) Pripravljavec plana lahko zaprosi ministrstvo, pristojno za
okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za mnenje o ustreznosti
izhodišč za pripravo okoljskega poročila za konkretne primere celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (v nadaljnjem besedilu:
celovita presoja).
●
(2) Vlogi, s katero pripravljavec plana zaprosi ministrstvo za
mnenje iz prejšnjega odstavka, je treba priložiti podatke o planu, na
katerega se bo okoljsko poročilo nanašalo, in izbrana izhodišča za
pripravo okoljskega poročila z obrazložitvijo izbora.
●
(3) Ne glede na mnenje iz prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo zahteva dopolnitev izhodišč za pripravo okoljskega
poročila.
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6. člen uredbe (vsebina okoljskega poročila)

Okoljsko poročilo mora vsebovati zlasti naslednje informacije:
– pomembne vplive plana na okolje, ki so lahko
 neposredni,
● daljinski,
● kumulativni in
● sinergijski,
 kratkoročni,
 srednjeročni in
 dolgoročni,
● trajni in začasni,
● pozitivni in negativni, in se nanašajo na
● biotsko raznovrstnost,
● živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno
dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo in zdravje
ljudi ter njihova medsebojna razmerja;
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Praksa celovite presoje vplivov na okolje
Zakon o varstvu okolja v povezavi z
Zakonom o prostorskem načrtovanju
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Hvala !
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