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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 46. člena Zakona o varstvu okolja - ZVO-1 
(Uradni list RS, št. 39/2006 – ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE in 158/20) v povezavi s 301. členom Zakona o varstvu okolja - ZVO-2 (Uradni 
list RS, št. 44/22), 66. in 67. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 
61/2017), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-
ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18 in 82/20) in 145. člena 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22-ZDeb), v upravni zadevi odločitve o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, 
pripravljavcu plana, Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO

1. Vplivi plana na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, verzija: 21.4.2022, april 2022), so sprejemljivi ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov, ki so navedeni v Okoljskem poročilu za Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 OP, maj 2019, dop. avgust 
2019, dop. december 2019, dop. januar 2021, dop. marec 2022, dop. april 2022) in Dodatku 
za presojo sprejemljivosti na varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-
16 VO, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 2019, dop. januar 2021, dop. marec 
2022, dop. april 2022) in so ustrezno vključeni v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
2050. 

2. Pripravljavec plana mora z rezultati monitoringa seznaniti Ministrstvo v petih letih po 
sprejemu plana.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

I

Pripravljavec plana, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, je z vlogo št. 350-9/2015-MZIP-197, z dne 03. 03. 2022, 
prejeto 04. 03. 2022, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske 
presoje (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) zaprosil za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na okolje.

Gradivo je bilo dostopno v prostorskem informacijskem sistemu Ministrstva za okolje in prostor, 
na spletnem naslovu: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/drzavni_akti/sprs/index.html.

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/drzavni_akti/sprs/index.html/


Na zgoraj navedenem spletnem naslovu je bilo dostopno naslednje gradivo:
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 

za prostor, graditev in stanovanja, verzija 2.3.2022, marec 2022);
- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o. 

Ljubljana, št. projekta 1371-16 OP, marec 2022);
- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, Dodatek za presojo 

sprejemljivosti na varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 VO, 
marec 2022).

Na podlagi usklajevanja gradiva z nosilci urejanja prostora je pripravljavec plana vlogo dopolnil 
dne 05. 04. 2022 in dne 22. 04. 2022. Dopolnjeno gradivo je bilo objavljeno v prostorskem 
informacijskem sistemu Ministrstva za okolje in prostor, na spletni povezavi:
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/drzavni_akti/sprs/index.html.
Na navedenem spletnem naslovu je bilo dostopno naslednje gradivo:
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 

za prostor, graditev in stanovanja, verzija 21.4.2022, april 2022);
- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o. 

Ljubljana, št. projekta 1371-16 OP, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 2019, dop. 
januar 2021, dop. marec 2022, dop. april 2022);

- Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, Dodatek za presojo 
sprejemljivosti na varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 VO, 
maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 2019, dop. januar 2021, dop. marec 2022, 
dop. april 2022).

Ministrstvo je v postopku prejelo mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, in sicer naslednja:
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35025-3/2022-8, z dne 08. 04. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 350-1/2015-3340-143, z dne 15. 04. 2022;
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva, št. 350-

4/2015/72, z dne 29. 03. 2022;
- Mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, št. 35400-184/2022-2550-2, z 

dne 01. 04. 2022;
- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-53/2019-19, z dne 21. 04. 2022, s priloženim 

strokovnim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-
22/NP-1047615-2, z dne 21. 04. 2022;

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-0045/2022-2, z dne 21. 04. 
2022;

- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 354-2/2022-5, z dne 17. 04. 2022;
- mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 400-2/2020-6, z dne 21. 04. 2022.

II

Ministrstvo, je z odločbo, št. 35409-62/2015/8, z dne 26. 07. 2015, odločilo, da je za Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Sestavni del 
postopka je bila tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja narave.

Za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 sta bila izdelana okoljsko poročilo (izdelal: 
Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 OP, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 
2019, dop. januar 2021, dop. marec 2022, dop. april 2022) in dodatek za varovana območja 
(izdelal: Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 VO, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. 
december 2019, dop. januar 2021, dop. marec 2022, dop. april 2022). Ministrstvo je v mnenju št. 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/drzavni_akti/sprs/index.html


35409-62/2015/62, z dne 03. 01. 2020, ugotovilo, da sta okoljsko poročilo in dodatek za varovana 
območja ustrezna.

Pripravljavec plana je dopolnjen osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in 
okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti javno razgrnil v času od 15. 01. 2020 do 
27. 03. 2020. Gradivo je bilo, v digitalni obliki, objavljeno v prostorskem informacijskem sistemu, 
na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/javna-
razprava/.
V okviru javne razgrnitve je potekala javna razprava, znotraj katere je bilo organiziranih šest javnih 
posvetov v različnih delih Slovenije: v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Velenju in Novem 
mestu. Vsa zainteresirana javnost je, v času javne razgrnitve in razprave, lahko oddala pripombe 
in predloge na osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in okoljsko poročilo, tudi 
pisno po pošti, na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana ali 
elektronsko, na elektronski naslov gp.mop@gov.si. Pripravljavec plana je po končani javni 
razpravi preučil prispele pripombe in predloge, do njih zavzel stališče, ter jih objavil na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor.

III

Zakon o varstvu okolja - ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22) v 301. členu določa, da se postopki 
celovite presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja - ZVO1 
(Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 
84/18-ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu ZVO-1), končajo po določbah ZVO-1. 

Po 46. členu ZVO-1, Ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev 
in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi 
vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso 
sprejemljivi.

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

Z vlogo št. 350-9/2015-MZIP-197, z dne 03. 03. 2022, prejeto 04. 03. 2022, je pripravljavec plana 
zaprosil Ministrstvo za odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe dopolnjenega predloga 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na okolje.

Ministrstvo, je v postopku ugotavljanja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje prejelo 
naslednja mnenja ministrstev in organizacij, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje:
- mnenje Direkcije RS za vode, št. 35025-3/2022-8, z dne 08. 04. 2022;
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 350-1/2015-3340-143, z dne 15. 04. 2022;
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s področja kmetijstva, št. 350-

4/2015/72, z dne 29. 03. 2022;
- mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, št. 35400-184/2022-2550-2, z 

dne 01. 04. 2022;
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- mnenje Ministrstva za zdravje, št. 350-53/2019-19, z dne 21. 04. 2022, s priloženim 
strokovnim mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 2940-09/1649-
22/NP-1047615-2, z dne 21. 04. 2022;

- mnenje Zavoda RS za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-0045/2022-2, z dne 21. 04. 
2022;

- mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 354-2/2022-5, z dne 17. 04. 2022;
- mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 400-2/2020-6, z dne 21. 04. 2022.

Direkcija RS za vode je v mnenju, št. 35025-3/2022-8, z dne 08. 04. 2022, navedla, da je 
dopolnjeno okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 z vidika vplivov 
na vode ustrezno in da je predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 z vidika 
upravljanja z vodami sprejemljiv.

Ministrstvo za kulturo v mnenju, št. 350-1/2015-3340-143, z dne 15. 04. 2022, ugotavlja, da je 
dopolnjeno okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 ustrezno in da 
dopolnjen predlog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 v veliki meri upošteva podane 
predloge za dopolnitev. Ministrstvo ugotavlja, da dopolnjen predlog plana zagotavlja ustrezno 
varstvo kulturne dediščine in da so vplivi izvedbe plana na kulturno dediščino sprejemljivi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podalo mnenje s področja kmetijstva št. 350-
4/2015/72, z dne 29. 03. 2022, v katerem je navedlo, da je treba v Strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije 2050 postaviti bistveno višje standarde glede ohranjanja, izboljšanja in celo povečanja 
kmetijskih zemljišč, zato podaja nekatere pripombe na okoljsko poročilo in predlog plana. 
Ministrstvo ugotavlja, da so bile posamezne pripombe v dopolnjenem okoljskem poročilu in 
dopolnjenem predlogu plana upoštevane, ker pa je Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
strateški dokument, ki naj podpira razvojno paradigmo prostorske kohezije, s katero se zagotavlja 
uravnotežen, skladen in trajnosten razvoj vseh območij, dejavnosti in rab, je posamezne 
pripombe primernejše vključevati v nadaljnjih fazah načrtovanja in v Akcijskem programu za 
obdobje do leta 2030. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 je področje varstva 
kmetijskih zemljišč in razvoj kmetijstva podrobneje obravnavano v okviru usmeritev za razvoj 
podeželja, v poglavju Trajnostna raba in varstvo kmetijskih zemljišč, kjer je navedeno:
(1) Kmetijska zemljišča se obravnavajo kot ključni naravni vir za kmetijstvo in pridelavo hrane. 

Kmetijska zemljišča, ki so zaradi svojih naravnih danosti za pridelavo, obsega in 
zaokroženosti strateškega pomena za državo, se prednostno ohranjajo in uporabljajo tako, 
da se dolgoročno ohranja njihova trajna rodovitnost za pridelavo hrane. Spodbujata se 
gospodarska in socialna vloga kmetijstva pri zagotavljanju vitalnosti podeželja in ohranjanja 
krajine.

(2) Urejanje kmetijskega prostora se izvaja celovito ob upoštevanju danosti za različne vrste 
kmetijske pridelave in usmeritev za ohranjanje kakovosti voda, ekološke povezljivosti, varstva 
habitatov ter krajinske prepoznavnosti. Kmetijstvo pomembno vpliva na podobo kulturne 
krajine, njeno biotsko raznovrstnost in likovno vrednost ter ima v tem pogledu 
večfunkcionalno vlogo. Je vzdrževalec krajine, pa tudi nosilec novih krajinskih vzorcev in nove 
prostorske identitete, ki so posledica novih tehnologij pridelave hrane in novih kmetijskih 
kultur, ureditev zaradi prilagajanja na podnebne spremembe in rabo obnovljivih virov energije. 

(3) Na območjih namenske rabe kmetijskih zemljišč se omogoča prilagajanje kmetijske 
proizvodnje sodobnim oblikam kmetijske proizvodnje ob hkratnem ohranjanju 
najpomembnejših elementov prepoznavnosti kulturne krajine. Spodbuja se izvajanje 
komasacij in agromelioracij, namakanje kmetijskih zemljišč in odpravo zaraščanja za 
povečevanje obsega kmetijskih zemljišč ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij 
gozdov.



(4) Na okoljsko občutljivih območjih in varovanih območjih naravne in kulturne dediščine ter v 
neposredni bližini naselij se spodbuja trajnostne načine kmetovanja in izvajanja kmetijsko-
okoljskih ukrepov.

(5) Preprečuje se zaraščanje in ohranja produktivnost kmetijskih zemljišč. Na ravninskih 
območjih se ohranjajo zaplate gozdnih zemljišč in drugi krajinski elementi, ki so pomembni 
za blaženje podnebnih sprememb, ekološko povezanost in prehode prostoživečih živalskih 
vrst, za biotsko raznovrstnost ali kot elementi s krajinsko strukturno vrednostjo.

(6) Za prilagajanje na podnebne spremembe v kmetijstvu se iščejo možnosti skupne rabe vodnih 
virov z energetsko izrabo ob upoštevanju omejitev zaradi različnih drugih varstvenih vidikov.

(7) Kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom znotraj širših mestnih območij ali v 
bližini središč mest oziroma naselij se prednostno nameni pridelavi hrane – za oskrbo mest 
in za ustvarjanje kratkih lokalnih dobavnih verig, manjšanja transportnih stroškov in 
obremenjevanja okolja ob podpori sistema zelenega javnega naročanja.

Ministrstvo meni, da iz dopolnjenega predloga plana in dopolnjenega okoljskega poročila izhaja, 
da so vplivi izvedbe Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 z vidika kmetijstva in varstva 
kmetijskih zemljišč sprejemljivi.

Ministrstvo za zdravje je v mnenju, št. 350-53/2019-19, z dne 21. 04. 2022, priložilo strokovno 
mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH), št. 
2940-09/1649-22/NP-1047615-2, z dne 21. 04. 2022, s katerim v celoti soglaša. NLZOH je v 
mnenju navedel, da so vplivi izvedbe dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije 2050 z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi, sprejemljivi.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje, je posredoval mnenje, št. 
35400-184/2022-2550-2, z dne 01. 04. 2022, v katerem je navedel, da na predlog Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 nima pripomb in da je predmetni plan s stališča Sektorja za 
okolje sprejemljiv.

Zavod RS za varstvo narave v mnenju, št. 3562-0045/2022-2, z dne 21. 04. 2022, ugotavlja da 
so vplivi dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 z vidika varstva 
narave in varovanih območij sprejemljivi.

Zavod za gozdove Slovenije je v mnenju, št. 354-2/2022-5, z dne 17. 04. 2022, navedel, da 
izvedba Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 ne bo pomembno vplivala na gozd in 
gozdni prostor ter funkcije gozda, pod pogojem, da se iz besedila plana izloči termin »spodbujanje 
krčitev gozda« in se v poglavju 5.3.2.1 Trajnostna raba in varstvo kmetijskih zemljišč, pod točko 
(3) navede zapis »Spodbuja se izvajanje komasacij in agromelioracij, namakanje kmetijskih 
zemljišč in odpravo zaraščanja za povečevanje obsega kmetijskih zemljišč ob zagotavljanju 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov.« Ministrstvo ugotavlja, da je dopolnjen predlog plana 
ustrezno dopolnjen in da je Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 z vidika gozdarstva in 
lovstva sprejemljiva.

Zavod za ribištvo Slovenije je v mnenju, št. 400-2/2020-6, z dne 21. 04. 2022, navedel, da je 
izvedba Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 s stališča ribištva, varstva rib in njihovih 
habitatov sprejemljiva.

IV

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj, Ministrstvo meni, da so 
vplivi izvedbe dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na okolje 
sprejemljivi.



Skladno s šestim odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05; v nadaljnjem besedilu 
Uredba o okoljskem poročilu) morajo biti v sklepu o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi, 
s katerimi se odpravljajo pričakovani bistveni ali uničujoči vplivi, merila in pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni, da se plan lahko izvede ter načini spremljanja izvajanja plana.

Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe o okoljskem poročilu se v sklepu o potrditvi plana 
odloči tudi o spremljanju izvajanja plana.

Ministrstvo, ugotavlja, da so omilitveni ukrepi, opredeljeni v dopolnjenem Okoljskem poročilu za 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. projekta 1371-16 
OP, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 2019, dop. januar 2021, dop. marec 2022, dop. 
april 2022) in Dodatku za presojo sprejemljivosti na varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 
št. projekta 1371-16 VO, maj 2019, dop. avgust 2019, dop. december 2019, dop. januar 2021, 
dop. marec 2022, dop. april 2022), ustrezno vključeni v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
2050. Izvedba Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 je dovoljena in okoljsko 
sprejemljiva le ob upoštevanju omilitvenih ukrepov navedenih v okoljskem poročilu. 

Spremljanje stanja poteka v skladu z okoljskim poročilom in je opredeljeno v Strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije 2050 v poglavju 8 Spremljanje uspešnosti izvajanja strategije. 
Pripravljavec plana mora z rezultati monitoringa seznaniti Ministrstvo v petih letih po sprejemu 
plana.

V

Skladno s 44. členom ZVO-1, Zakonom o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje 
h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 1/10; 
v nadaljnjem besedilu Zakon o ratifikaciji Protokola) in Zakonom o ratifikaciji Konvencije o presoji 
čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 11/98; v nadaljnjem 
besedilu Zakon o ratifikaciji Konvencije) je bilo v postopku priprave Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije 2050 izvedeno čezmejno posvetovanje. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
je dne 15. 07. 2019, z Notifikacijo po 10. členu Zakona o ratifikaciji Protokola, pristojne organe 
sosednjih držav v Republiki Avstriji, Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki Madžarski 
obvestilo o nameri priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 ter jih zaprosilo, da 
najkasneje do 15. 08. 2019, podajo odločitev, ali nameravajo sodelovati v postopku čezmejne 
strateške presoje vplivov na okolje. Notifikaciji je bilo priloženo gradivo z informacijami o 
predlagani Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 in možnih čezmejnih vplivih na okolje. 

Ministrstvo za kmetijstvo v Republiki Madžarski je, dne 09. 08. 2019, posredovalo dopis št. 185-
1/2019, z dne 02. 08. 2019, v katerem je zapisalo, da želi sodelovati v postopku čezmejne presoje 
vplivov na okolje za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Ministrstvo za varstvo okolja in energetiko v Republiki Hrvaški je, dne 16. 08. 2019, podalo dopis 
št. 517-03-1-1-19-2, z dne 06. 08. 2019, v katerem je navedlo, da namerava sodelovati v postopku 
čezmejne strateške presoje vplivov na okolje za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Zvezno ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem v Republiki Avstriji je dne 02. 09. 2019, po 
elektronski pošti poslalo dopis, v katerem je navedlo, da želi sodelovati v postopku čezmejne 
presoje vplivov na okolje.
Ministrstvo za okolje v Republiki Italiji je, dne 16. 07. 2020, posredovalo odločitev o sodelovanju 
v postopku čezmejne strateške presoje vplivov na okolje za predmetni plan. 

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja v Republiki Sloveniji je, dne 05. 06. 2020, pristojnim 
organom sosednjih držav v Republiki Avstriji, Republiki Hrvaški, Republiki Italiji in Republiki 



Madžarski posredovalo prevode vseh gradiv za javno razpravo v angleškem jeziku, in sicer 
osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050, Okoljsko poročilo za Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije 2050, Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja 
narave, netehnični povzetek okoljskega poročila in povzetek Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije 2050 pa tudi v nacionalnih jezikih, nemškem, hrvaškem, italijanskem in madžarskem 
jeziku, ter jih zaprosilo, da svoja mnenja posredujejo Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja v 
Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje do 30. 07. 2020. 

Republika Avstrija je v elektronskem sporočilu z dne 01. 07. 2020 navedla, da na posredovano 
gradivo nima pripomb in podaja pozitivno mnenje na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 
2050.
Republika Madžarska je v dopisu št. 146-5/2020, z dne 29. 07. 2020, prejetem 30. 07. 2020, 
navedla da na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 podaja pozitivno mnenje.
Republika Hrvaška je v dopisu št. 517-03/20-07/03, z dne 20. 08. 2020, prejetem 31. 08. 2020, 
zapisala, da na posredovano gradivo nima pripomb in podaja pozitivno mnenje na predlagano 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Republika Italija je, dne 29. 09. 2020, poslala dopis v katerem je podala pozitivno mnenje na 
okoljsko poročilo in predlagano Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Po pregledu celotnega gradiva in na podlagi prejetih pozitivnih mnenj sosednjih držav, Republike 
Avstrije, Republike Hrvaške, Republike Italije in Republike Madžarske, Ministrstvo meni, da so 
čezmejni vplivi izvedbe dopolnjenega predloga Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 na 
okolje sprejemljivi, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila.

VI

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

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je možna pritožba na Vlado Republike Slovenije, v 
roku 15 dni od prejema te odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno pri Ministrstvu za okolje in 
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Vročiti (elektronsko):
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, gp.mop@gov.si 

V vednost (elektronsko):
- Direkcija Republike Slovenije za vode, gp.drsv@gov.si 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, 

gp.mkgp@gov.si 
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okolje, gp.mop@gov.si 
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, zrsvn.oe@zrsvn.si 
- Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, zgs.tajnistvo@zgs.si 
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- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 
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