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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi petega odstavka 42. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 - UPB, 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 postopku celovite presoje vplivov 
na okolje za plan Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II), 
pripravljavcu plana, Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za vode in investicije, Sektorju za 
upravljanje voda, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, naslednje

M  N  E  N  J  E
o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje

Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II) (IPSUM, 
Okoljske investicije, d.o.o., št. proj. 405-01/22, maj 2022, dopolnitev avgust 2022, dopolnitev 
september 2022) je ustrezno.

Končno odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 
2022-2027 (NZPO SI II), bo Ministrstvo za okolje in prostor sprejelo v postopku, skladno s 46. 
členom ZVO-1, v fazi predloga programa.

O b r a z l o ž i t e v

Na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v nadaljnjem 
besedilu Ministrstvo) je, dne 30. 09. 2022, prispela vloga pripravljavca plana, Sektorja za 
upravljanje voda, Direktorata za vode in investicije, Ministrstva za okolje in prostor, z dne 30. 09. 
2022, s katero je zaprosil za mnenje o ustreznosti dopolnjenega Okoljskega poročila za Načrt 
zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II) 

(IPSUM, okoljske investicije d.o.o., št. projekta 405-01/22, maj 2022, dopolnitev avgust 2022, 
dopolnitev september 2022),

- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt zmanjševanja 
poplavne ogroženosti II (IPSUM, okoljske investicije d.o.o., št. projekta 305/16, maj 2022, 
dopolnitev avgust 2022, dopolnitev september 2022),

- Priloga 1: Utemeljitev izbora kazalnikov vrednotenja,
- Priloga 2: Merila vrednotenja za posamezne dele okolja,
- Priloga 3D: Presoja NZPO II po porečjih,
- Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II) (verzija NZPO_II_2022 

29 09, september 2022).

Pripravljavec plana je zgoraj navedeno gradivo posredoval na podlagi dopisa, št. 35409-
465/2021-2550-53, z dne 23. 09. 2022, v katerem je Ministrstvo zahtevalo dopolnitev okoljskega 



poročila na podlagi pripomb iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-11/2022-
9, z dne 16. 09. 2022, mnenja Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-
7/2021-3340-27, z dne 20. 09. 2022 in mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, 
št. 3562-0084/2021-6, z dne 12. 09. 2022.

13. 04. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju ZVO-
2), ki v 301. členu določa, da se postopki celovite presoje vplivov na okolje, začeti na podlagi 40. 
člena ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Ministrstvo v zvezi z navedenim pojasnjuje, da se iz 
razloga, ker se je postopek začel pred uveljavitvijo ZVO-2, postopek nadaljuje in se bo končal v 
skladu z določili ZVO-1.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 19. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 - 
ZVO-2, v nadaljnjem besedilu: Uredba o okoljskem poročilu) je Ministrstvo z dopisom št. 35409-
465/2021-2550-56, z dne 30. 09. 2022, dopolnjeno okoljsko poročilo posredovalo v mnenje 
Direkciji Republike Slovenije za vode, Ministrstvu za kulturo, Direktoratu za kulturno dediščino, 
Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave ter stranskim udeležencem v postopku v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, organizaciji DOPPS, Društvu za opazovanje in proučevanje 
ptic v Sloveniji, organizaciji Lutra, Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine in Ribiški zvezi 
Slovenije.

Ministrstvo je v roku, določenem za posredovanje mnenja, prejelo mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za vode, št. 35027-11/2022-15, z dne 12. 10. 2022, mnenje Ministrstva za kulturo, 
Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-3340-31, z dne 11. 10. 2022, mnenje Zavoda 
Republike Slovenije za varstvo narave št. 3562-0084/2021-8, z dne 13. 10. 2022, ter dopis z 
mnenjem stranskega udeleženca v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ribiške zveze 
Slovenije, št. 2022/135-IM, z dne 11. 10. 2022.

Direkcija Republike Slovenije za vode je v mnenju, št. 35027-11/2022-15, z dne 12. 10. 2022, 
prejetem 13. 10. 2022, navedla da na dopolnjeno okoljsko poročilo izdaja pozitivno mnenje z 
določenimi tehničnimi pripombami, ki se nanašajo na dikcijo besedila, citiranje in dopolnitev 
kartografskih prikazov. 

Ministrstvo za kulturo je v mnenju, št. 354-7/2021-3340-31, z dne 11. 10. 2022, prejetem 12. 10. 
2022, navedlo da je dopolnjeno okoljsko poročilo v vsebini presoje vplivov izvedbe plana na 
kulturno dediščino ustrezno pod pogojem, da se omilitveni ukrep U17 popravi in se zapiše, da 
mora biti izvedba interventnih ukrepov v primeru nastopa poplavnih dogodkov takšna, da se v 
primeru njihovega izvajanja na enotah ali v bližini enot kulturne dediščine, v celoti ohranja vse 
njihove lastnosti in varstveni režimi.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota, je posredoval mnenje št. 3562-
0084/2021-8, z dne 13. 10. 2022, prejetem 17. 10. 2022, v katerem je navedel, da je dopolnjeno 
okoljsko poročilo ustrezno pod pogojem, da se popravi dikcija v besedilu ukrepa U7.

Stranski udeleženec v postopku, Ribiška zveza Slovenije, je poslal dopis z mnenjem št. 2022/135-
IM, z dne 11. 10. 2022, prejeto 11. 10. 2022, v katerem je navedeno, da se posamezne vsebine 
načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti od 2022-2027 nanašajo na ukrepe, ki predvidevajo 
poseganje na vodna in priobalna zemljišča na območja strug več vodotokov in da bi načrtovani 
posegi lahko imeli neposredne negativne vplive na ribje populacije in ostale vodne organizme ter 
njihov življenjski prostor.



Ministrstvo po pregledu celotnega gradiva in na podlagi mnenj ministrstev in organizacij iz 42. 
člena ZVO-1 ugotavlja naslednje:
- da je na podlagi vloge pripravljavca plana, Sektorja za upravljanje voda, Direktorata za vode 

in investicije, Ministrstva za okolje in prostor, z dne 26. 05. 2022, skladno z 42. členom ZVO-1, 
zaprosil ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje 
za mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, in sicer: Zavod Republike Slovenije za varstvo 
narave, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo ter Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Zavod 
za gozdove Slovenije in Zavod za ribištvo Slovenije. Ministrstvo je gradivo posredovalo tudi 
stranskima udeležencema v postopku, organizaciji DOPPS, Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic v Sloveniji in Ribiški zvezi Slovenije. V postopku ugotavljanja ustreznosti 
okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov plana na okolje je Ministrstvo prejelo mnenje 
Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-111/2022-4, z dne 21. 06. 2022, mnenje 
Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-3340-20, z dne 23. 
06. 2022, mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, 
št. 007-781/2021/8, z dne 16. 06. 2022, mnenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno 
zdravje, št. 354-171/2021-12, z dne 15. 06. 2022, s priloženim strokovnim mnenjem 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 354-228/2021-5(256), z dne 14. 06. 2022, mnenje 
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 3562-0084/2021-4, z dne 16. 06. 2022, 
mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Centralna enota, št. 354-8/2021, z dne 07. 06. 2022, 
mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 420-54/2021-7, z dne 11. 07. 2022. Dopis z mnenjem 
na gradivo je v roku za mnenja posredoval tudi stranski udeleženec v postopku, organizacija 
DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji. Negativno mnenje na okoljsko 
poročilo so podali Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije.

- da je pripravljavec plana, Sektor za upravljanje voda, Direktorata za vode in investicije, 
Ministrstva za okolje in prostor, dne 01. 09. 2022, posredoval gradivo dopolnjeno na podlagi 
pripomb podanih v dopisu Ministrstva, št. 35409-465/2021-2550-43, z dne 15. 07. 2022, ter 
pripomb podanih v mnenjih Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-111/2022-4, z 
dne 21. 06. 2022, Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-
3340-20, z dne 23. 06. 2022, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata 
za kmetijstvo, št. 007-781/2021/8, z dne 16. 06. 2022, Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave, št. 3562-0084/2021-4, z dne 16. 06. 2022 in Zavoda za ribištvo Slovenije, št. 420-
54/2021-7, z dne 11. 07. 2022, ter pripomb podanih v dopisu z mnenjem stranskega 
udeleženca, organizacije DOPPS, Društva za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji, z 
dne 30. 06. 2022. Ministrstvo je, skladno z 42. členom ZVO-1, nemudoma zaprosilo 
ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje in ki so 
podali negativno mnenje na prvo okoljsko poročilo, za mnenje o ustreznosti dopolnjenega 
okoljskega poročila. Ministrstvo je dopolnjeno in popravljeno gradivo poslalo tudi vsem 
stranskim udeležencem v postopku, organizaciji DOPPS, Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic v Sloveniji, organizaciji Lutra, Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine in 
Ribiški zvezi Slovenije. V roku za podajo mnenja je prejelo mnenje Direkcije RS za vode, št. 
35027-11/2022-9, z dne 16. 09. 2022, mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno 
dediščino, št. 354-7/2021-3340-27, z dne 20. 09. 2022 in mnenje Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-0084/2021-6, z dne 12. 09. 2022. Ministrstvo je 
v roku za posredovanje mnenj prejelo tudi dopis stranskega udeleženca z mnenjem Ribiške 
zveze Slovenije, št. 2022/127-IM, z dne 14. 09. 2022. Negativno mnenje na dopolnjeno 
okoljsko poročilo so podali Direkcija Republike Slovenije za vode, Ministrstvo za kulturo, 
Direktorat za kulturno dediščino in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.



- da je pripravljavec plana, dne 30. 09. 2022, posredoval gradivo dopolnjeno na podlagi 
pripomb podanih v dopisu Ministrstva, št. 35409-465/2021-2550-53, z dne 23. 09. 2022, ter 
pripomb podanih v mnenjih Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-11/2022-9, z 
dne 16. 09. 2022, Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-
3340-27, z dne 20. 09. 2022 in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 3562-
0084/2021-6, z dne 12. 09. 2022. Ministrstvo je, nemudoma zaprosilo ministrstva in 
organizacije, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje in ki so podali 
negativno mnenje na dopolnjeno okoljsko poročilo, za mnenje o ustreznosti dopolnjenega in 
popravljenega okoljskega poročila. Ministrstvo je dopolnjeno gradivo ponovno poslalo tudi 
vsem stranskim udeležencem v postopku, organizaciji DOPPS, Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic v Sloveniji, organizaciji Lutra, Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine in 
Ribiški zvezi Slovenije. Ministrstvo je v roku, določenem za podajo mnenja, prejelo mnenje 
Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-11/2022-15, z dne 12. 10. 2022, mnenje 
Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-3340-31, z dne 11. 
10. 2022 in mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Osrednja enota, št. 3562-
0084/2021-8, z dne 13. 10. 2022. Vsa zgoraj navedena ministrstva in organizacije so podali 
pozitivno mnenje na dopolnjeno okoljsko poročilo. Ministrstvo je v roku za mnenje prejelo tudi 
dopis z mnenjem stranskega udeleženca Ribiške zveze Slovenije, št. 2022/135-IM, z dne 10. 
10. 2022.

- da je dopolnjeno okoljsko poročilo pripravljeno skladno z Uredbo o okoljskem poročilu. 
Okoljsko poročilo ustrezno ugotovi, opiše in ovrednoti vplive izvedbe Načrta zmanjševanja 
poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II) na okolje ter poda omilitvene ukrepe, je pa v 
okoljskem poročilu zaslediti tudi nekaj pomanjkljivosti, ki pa so tehnične narave in ne 
spreminjajo ocen vplivov na posamezne sestavine okolja. Pomanjkljivosti se nanašajo 
predvsem na dikcijo besedila na področju varstva narave, kulturne dediščine in presoje 
vplivov na vode. Ministrstvo predlaga, da se navedene pomanjkljivosti popravijo in dopolnijo 
do javne razgrnitve plana. 

- da je dopolnjeno okoljsko poročilo ustrezno in se lahko razgrne.

V skladu z 42. členom ZVO-1 in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu pristojno Ministrstvo 
podaja tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priložena mnenja 
ministrstev in organizacij, pristojnih za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo 
naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine.

Ker se v mnenjih vsa ministrstva in organizacije, ki sodelujejo v tem postopku niso opredelili do 
izvedbe Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II), bo pristojno 
Ministrstvo o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe na okolje odločilo v fazi predloga, kot to 
določa 46. člen ZVO-1. Pripravljavec mora predlog plana Načrta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti 2022-2027 (NZPO SI II) uskladiti z izsledki in omilitvenimi ukrepi iz okoljskega 
poročila.

S spoštovanjem, 

Postopek vodila:
Mag. Alenka Cof
Podsekretarka

Mag. Vesna Kolar Planinšič
Vodja Sektorja za okoljske presoje

Priloge:
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35027-11/2022-15, z dne 12. 10. 2022
- mnenje Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, št. 354-7/2021-3340-31, z 

dne 11. 10. 2022



- mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 3562-0084/2021-8, z dne 13. 10. 
2022

- mnenje Ribiške zveze Slovenije, št. 2022/135-IM, z dne 11. 10. 2022

Vročiti (elektronsko):
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Dunajska cesta 48, 1000 

Ljubljana, 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 zdravje, Direktorat za javno zdravje, gp.mz@gov.si
- Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota, zrsvn.oe@zrsvn.si 
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si 
- Zavod za ribištvo Slovenije, info@zzrs.si 

V vednost stranskim udeležencem (elektronsko):
- DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic v Sloveniji, Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana, dopps@dopps.si 
- Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana-Šentvid, 

brina@lutra.si 
- Ribiška zveza Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, info.rzs@ribiska-zveza.si 
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