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TEMELJNA NAČELA ZAKONA O VARSTVU
OKOLJA

Načelo trajnostnega razvoja
 Načelo celovitosti
 Načelo dopustnosti posegov v okolje






Načelo preventive





Poseg v okolje je dopusten le, če ne povzroča
čezmerne obremenitve. Zakon določa primere, ko je za
poseg v okolje treba pridobiti okoljevarstveno soglasje
ali dovoljenje.
Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden
tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja

Načelo odgovornosti povzročitelja
Načelo javnosti

OKOLJSKE PRESOJE
Celovita presoja vplivov na okolje – za plane in
programe
Presoja vplivov na okolje – za projekte
Presoja sprejemljivosti na varovana območja narave
– za plane in za projekte
Vodna soglasja - poseg v prostor, ki lahko vpliva na
vodni režim ali stanje voda
Okoljevarstveno dovoljenje - obratovanje naprave, v
kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči
onesnaževanje okolja večjega obsega
Presoja vplivov na kulturno dediščino

RAZLIKA MED CPVO IN PVO
Celovita presoja vplivov na
okolje / strateška presoja









Direktiva o presoji planov in
programov
plani, programi, načrti, strategije
za sektorje: urejanje prostora,
kmetijstvo, ribištvo, ravnanje z
odpadki, energetika, industrija,
promet, turizem…
občina ali država (ministrstva)
Obveznost izvedbe CPVO
določena z odločbo MOP
Okoljsko poročilo
Sodelovanje z javnostjo zagotovi
občina/pristojno ministrstvo
Odločba MOP o potrditvi okoljske
sprejemljivosti

Presoja vplivov na okolje











Direktiva o presoji nekaterih
javnih in zasebnik projektov
na okolje
Projekti za pridobitev GD
Investitor (lastnik)
Obveznost izvedbe PVO
določena z Uredbo o posegih
v okolje ali s sklepom ARSO
v predhodnem postopku
Poročilo o vplivih na okolje
Sodelovanje z javnostjo
zagotovi ARSO
Okoljevarstveno soglasje
(ARSO)

DOLOČITEV OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO
(ODLOČBA MOP)
če je zanj zahtevana
presoja sprejemljivosti
po predpisih o
ohranjanju narave

če se s planom določa
ali načrtuje poseg v
okolje, za katerega je
treba izvesti presojo
vplivov

kadar določa rabo
majhnih območij na
lokalni ravni

tudi v primerih drugih
planov, če bi lahko
imeli pomembne vplive
na okolje

kadar gre za manjše
spremembe plana.

Merila za
ocenjevanje
verjetno
pomembnih vplivov

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI SPLOŠNO
Zakon o prostorskem načrtovanju






Razmerje do drugih
prost.aktov (15.člen)
Območja, za katera se
pripravi (39.čl.)
Namen in vsebina (člena
55,56)
Postopek priprave in
sprejema (členi 57-61)
 Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega
prostorskega načrta(Url
RS, št. 99/07)

Pomembno:
 Obvezna skladnost OPPN
z nadrejenim OPN
 Podlaga za pripravo
projekta in pridobitev
gradbenega dovoljenja
 Obvezen sklep občine o
začetku priprave s podatki
o financiranju
 Isti postopek tudi za
spremembe in dopolnitve
OPPN, ZN, LN
 Nova ureditev 1. 6. 2018

OPPN- IZJEME IN POSEBNOSTI



Obvezna pridobitev odločbe o obveznosti CPVO v fazi
osnutka
Odločanje o začetku priprave, kadar OPPN ni določen
z OPN
Zaradi izkazanih potreb po sprejemu OPN
 Zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč,
 Sklep občinskega sveta, ne župana




Dopustna sprememba podrobnejše namenske rabe in
PIP
skladnost s strateš.delom OPN in izvajanje razvojnih
programov
 Samo znotraj stavbnih zemljišč
 spremembe kmet. ali gozdnih površin niso možne
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NAČRTOVANJE KMETIJ NA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH

OPPN za gradnjo rastlinjakov, hlevov za rejo živine,
objektov za skladiščenje ali predelavo pridelkov
 Zakon o kmetijskih zemljiščih , člen 3.ea : občina
lahko na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe načrtuje tudi stavbe za rejo živali,
razen objektov, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje.


KDAJ JE PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
OBVEZNA ZA INTENZIVNO REJO ŽIVALI:
Na podlagi predpisa, ko gre
za objekte:
 z najmanj 85.000 mesti za
piščance ali z najmanj
60.000 mesti za kokoši
 z najmanj 3000 mesti za
prašiče pitance (nad 30 kg
teže)
 z najmanj 900 mesti za
plemenske svinje
 z zmogljivostjo namestitve
najmanj 500 GVŽ, ko gre za
govedo, konje, drobnico ali
mešano rejo več vrst živali

Na podlagi sklepa Agencije
RS za okolje o ugotovitvi
verjetno pomembnih vplivov,
ko gre za objekte:
 z najmanj 10.000 mesti za
piščance ali kokoši ali
druge vrste perutnine
 z najmanj 700 mesti za
prašiče pitance (nad 30 kg
teže)
 z najmanj 200 mesti za
plemenske svinje
 z zmogljivostjo namestitve
najmanj 200 GVŽ, ko gre za
govedo, konje, drobnico ali
mešano rejo več vrst živali

LOKACIJE NAJVEČJIH OBJEKTOV ZA REJO
PRAŠIČEV

LOKACIJE NAJVEČJIH OBJEKTOV ZA REJO
GOVEDI

POMEMBNO




na kmetijskih zemljiščih se lahko z OPPN načrtuje
gradnja objektov za rejo živine, pa čeprav bo morda
zanje treba izvesti presojo vplivov na okolje
Ugotovitve presoje vplivov na okolje (omilitveni ukrepi)
> Do 1.6.2018 – okoljevarstveno soglasje
> Po 1.6.2018 – integrirani postopek izdaje gradbenega
dovoljenja

PRIMERI UPORABE POGOJEV IN MERIL PRI
ODLOČITVI O OBVEZNOSTI CPVO
Mestna občina Koper, 2013
Občina Šmartno ob Paki, 2016


na 5 kmetijah v različnih naseljih slov. Istre se načrtujejo gradnje,
rekonstrukcije in nad/dozidave objektov ter spremembe njihove namembnosti



načrtovani objekti za rejo živali ob načrtovani velikosti ne omogočajo
namestitve 350 glav govedi, 400 konjev ali 2400 mest drobnice
presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave:



Preselitev dejavnosti izven naselja



gradnja hleva za perutnino



na kmetijska zemljišča brez spremembe namenske rabe





z nameravano kapaciteto 30.000 piščancev ne dosega praga za obvezno
presojo vplivov na okolje in leži izven varovanih območij narave

Kras (SI 3000276 in SI 5000023) in



mnenja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, Ministrstva za zdravje,
Ministrstva za kulturo, ZRSVN, Direkcije RS za vode – ni pomembnih vplivov



umeščanje izven naselja, s čimer bodo preprečeni neugodni vplivi dejavnosti
(smrad) na prebivalstvo



naselje bo razbremenjeno motečih vplivov dejavnosti



gradnja se umešča na nižinski travnik ob rob gozda, s čimer bodo objekti vidno
manj izpostavljeni



Odločba CPVO NE

Slovenska Istra (SI 3000212)


plazljiva tla



pozidava plodnih tal – dolgotrajni in nepovratni vplivi



novozgrajene stavbe in v njih izvajane dejavnosti lahko spremenijo uveljavljene
načine bivanja



območja posebnih naravnih in kulturnih značilnosti



CPVO DA



Okoljsko poročilo > nesprejemljivih vplivov ne bo, omilitveni ukrepi



Potrditev okoljske sprejemljivosti v letu 2015

HVALA ZA POZORNOST!
Več o CPVO, vključno z izdanimi odločbami, na spletni strani MOP:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/c
elovita_presoja_vplivov_na_okolje/
Predpisi o CPVO:
Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na
okolje
Zakon o varstvu okolja, členi 39-47
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Url RS, št. 73/05)
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 (Url RS, št. 9/09)
Predpisi o prostorskem načrtovanju (OPPN):
Zakon o prostorskem načrtovanju, (Url RS, št. 33/07, s spr. in dop.), členi 55-61.a
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07)

