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PRILOGA 2: Merila vrednotenja za posamezne dele okolja  

 
Razred 

učinka 

Opredelitev 

razreda učinka 

Merila vrednotenja 

Okoljski cilj za Tla in kmetijska zemljišča: Trajnostna upravljanje s tlemi in zemljišči 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Ukrepi NZPO II bodo podpirali trajnostno upravljanje tal in zemljišč. Vpliva na 

tla in zemljišča ne bo oz. bo ta pozitiven. Z izvajanjem NZPO II, bo zmanjšana 

površina prizadetih kmetijskih zemljišč, zaradi poplav.   

B vpliv je nebistven Ukrepi NZPO II bodo imeli nebistven vpliv na trajnostno rabo tal in zemljišč. 

Vpliva na tla in zemljišča ne bo oz. bo ta nebistven. Ukrepi NZPO II bodo 

večinoma varovali kmetijska zemljišča pred poplavami. Nekateri ukrepi NZPO 

II bi lahko mestoma povečali obseg poplav na kmetijskih zemljiščih. Ker bodo 

taki ukrepi redki, je njihov vpliv nebistven. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Raba tal zaradi izvedbe ukrepov NZPO II ne bo več trajnostna, vendar pa bo 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ta vpliv nebistven. Nekateri ukrepi NZPO 

II bi lahko povečali obseg poplav na kmetijskih zemljiščih, vendar pa bo njihov 

vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven.  

D vpliv je bistven Raba tal zaradi ukrepov NZPO II ne bo več trajnostna. Omilitveni ukrepi, ki bi 

zmanjšali vpliv na sprejemljivo raven niso izvedljivi. Nekateri ukrepi NZPO II 

bi lahko povečali obseg poplav na kmetijskih zemljiščih. Omilitveni ukrepi, ki 

bi zmanjšali vpliv na sprejemljivo raven niso izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Ukrepi NZPO II bi lahko uničujoče vplivali na trajnostno upravljanje tal. Z 

izvajanjem NZPO II bodo poplave uničujoče prizadele kmetijska zemljišča.   

Okoljski cilja za gozd: Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh 

ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Z izvajanjem NZPO II bodo ohranjene površine gozdnih sestojev in gozdne 

funkcije. 

B vpliv je nebistven Ukrepi NZPO II bodo večinoma ohranjali gozdove in njihove funkcije. Nekateri 

ukrepi NZPO II bi lahko mestoma spremenili funkcije gozdov. Ker bodo taki 

ukrepi redki, je njihov vpliv nebistven. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Nekateri ukrepi NZPO II bi lahko spremenili funkcije gozdov, vendar pa bo 

njihov vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven. 

D vpliv je bistven Nekateri ukrepi NZPO II bi lahko spremenili funkcije gozdov. Omilitveni 

ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv na sprejemljivo raven niso izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Gozdovi in njihove funkcije bodo z izvajanjem NZPO II uničujoče prizadete. 

Okoljski cilj za Ribe: Dolgoročno ohranjanje domorodnih vrst rib in njihovih habitatov. 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Izvedba NZPO II na ribe in njihove habitate ne bo imela vpliva oz bo ta vpliv 

pozitiven.  

B vpliv je nebistven Izvedba NZPO II na ribe in njihove habitate ne bo imela bistvenega vpliva. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Z izvedbo NZPO II se bo stanje populacij rib in njihovih habitatov poslabšal, 

vendar vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ne bo bistven. 

D vpliv je bistven Z izvedbo NZPO II bo prišlo do bistvenega poslabšanja stanja populacij rib in 

njihovih habitatov. 

E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II bo imela na ribe in njihove habitate bistven vpliv, 

Okoljski cilj za Površinske vode: Doseganje dobrega stanja površinskih voda in preprečitev poslabšanja 

stanja,  Preprečevanje nastajanja erozijskih žarišč ter plazljivih območij, Doseganje in ohranjanje 

dobrega okoljskega stanja morskih voda ter Spodbujanje trajnostne rabe vode, ki omogoča različne 

vrste rabe, ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Z izvedbo NZPO II se kemijsko in ekološko stanje površinskih vodotokov ne 

bo spremenilo ali pa bo izboljšano. Pokrovnost in raba tal se bo ohranjala tako, 

da ne bodo nastajala  erozijska žarišča ter plazljiva območja oziroma bo to bo 

zmanjšano. Elementi meril s pripadajočimi merili in parametri za opis dobrega 

stanja morskega okolja (11 deskriptorjev kakovosti) se bodo izboljšali. Število 

podeljenih vodnih pravic za rabo površinske vode bo ostalo na enaki ravni, 

indeks izkoriščanja vode se ne bo spremenil oziroma se bo raba vode zmanjšala.  
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B vpliv je nebistven Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda se bo z izvedbo NZPO II na 

določenih odsekih prehodno poslabšalo, vendar bo vpliv na celoten vodotok 

nebistven. Pokrovnost in raba tal se bo deloma spremenila, a nova erozijska 

žarišča ter plazljiva območja ne bodo nastajala. Elementi meril s pripadajočimi 

merili in parametri za opis dobrega stanja morskega okolja (11 deskriptorjev 

kakovosti) se ne bodo bistveno spremenili, nikakor pa se ne bodo poslabšali. 

Število podeljenih vodnih pravic za rabo površinske vode bo ostalo na enaki 

ravni, indeks izkoriščanja vode se ne bo spremenil.   

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe NZPO II se bo kemijsko in ekološko stanje določenih vodotokov 

nekoliko poslabšalo, vendar bo vpliv, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, 

nebistven. Pokrovnost in raba tal se bo deloma spremenila, a nova erozijska 

žarišča ter plazljiva območja ne bodo nastajala zaradi izvedbe omilitvenh 

ukrepov. Zaradi izvede omilitvenih ukrepov se elementi meril s pripadajočimi 

merili in parametri za opis dobrega stanja morskega okolja (11 deskriptorjev 

kakovosti) ne bodo bistveno spremenili. Število podeljenih vodnih pravic za 

rabo površinske vode bo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ostalo na enaki 

ravni, indeks izkoriščanja vode se zaradi ukrepov ne bo spremenil. 

D vpliv je bistven Z izvedbo NZPO II bo prišlo do bistvenega poslabšanja kemijskega in 

ekološkega stanja površinskih vodotokov. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali 

vpliv na sprejemljivo raven niso izvedljivi. Pokrovnost in raba tal se bo 

spremenila do te mere, da bodo nastajala nova erozijska žarišča ter plazljiva 

območja. Elementi meril s pripadajočimi merili in parametri za opis dobrega 

stanja morskega okolja (11 deskriptorjev kakovosti) se bodo poslabšali, ker 

izvedba omilitvenih ukrepov ni možna. Število podeljenih vodnih pravic za rabo 

površinske vode se bo zmanjšalo, raba vode bo okrnjena, indeks izkoriščanja 

vode se bo spremenil, saj se bo razpoložljivost vode zmanjšala.  

E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II bo imela na kemijsko in ekološko stanje vodotokov uničujoč 

vpliv. Pokrovnost in raba tal se bo bistveno spremenila tako, da bo nastalo večje 

število novih erozijskih žarišč ter plazljivih območij. Elementi meril s 

pripadajočimi merili in parametri za opis dobrega stanja morskega okolja (11 

deskriptorjev kakovosti) se bodo bistveno poslabšali, ker izvedba omlitvenih 

ukrepov ni možna. Število podeljenih vodnih pravic za rabo površinske vode se 

bo bistveno zmanjšalo, raba vode bo močno okrnjena. Indeks izkoriščanja vode 

se bo spremenil, razpoložljivost vode se bo bistveno zmanjšala. 

Okoljski cilj za Podzemne vode: Doseganje dobrega stanja podzemnih voda in preprečitev poslabšanja 

stanja, ki vključuje tudi trajnostno rabo vode za namene različnih  vrst rabe, ob upoštevanju 

dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Zaradi izvedbe NZPO II ne bo prišlo do sprememb kemijskega in količinskega 

stanja teles podzemne vode v posameznih porečjih ali bo vpliv pozitiven. Število 

podeljenih vodnih pravic za rabo podzemne vode bo ostalo na enaki ravni, 

indeks izkoriščanja vode se ne bo spremenil oziroma se bo raba vode zmanjšala.    

B vpliv je nebistven Z izvedbo NZPO II bo prišlo do manjših sprememb v kemijskega in 

količinskega stanja teles podzemne vode, vendar bo vpliv prehoden ali 

nebistven. Število podeljenih vodnih pravic za rabo podzemne vode bo ostalo 

na enaki ravni, indeks izkoriščanja vode se ne bo spremenil.    

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba NZPO II bo nekoliko poslabšala kemijsko in količinsko stanje teles 

podzemne vode, vendar bo vpliv, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, nebistven 

ali prehoden, vendar bo ta, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, nebistven. 

Število podeljenih vodnih pravic za rabo podzemne vode bo zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov ostalo na enaki ravni, indeks izkoriščanja vode se zaradi 

ukrepov ne bo spremenil. 

D vpliv je bistven Z izvedbo NZPO II se bo bistveno poslabšalo kemijsko in količinsko stanje teles 

podzemne vode. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv na sprejemljivo raven 

niso izvedljivi. Število podeljenih vodnih pravic za rabo podzemne vode se bo 

zmanjšalo, raba vode bo okrnjena. Indeks izkoriščanja vode se bo spremenil, saj 

se bo razpoložljivost vode zmanjšala. 
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E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II bo imela uničujoč vpliv na kemijsko in količinsko stanje teles 

podzemne vode. Število podeljenih vodnih pravic za rabo podzemne vode se bo 

bistveno zmanjšalo, raba vode bo močno okrnjena. Indeks izkoriščanja vode se 

bo spremenil, razpoložljivost vode se bo bistveno zmanjšala. 

Okoljski cilj za Kopalne vode: Zagotavljanje oziroma izboljšanje kakovosti kopalnih voda z namenom 

varovati zdravje kopalcev. 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Kakovostno stanje kopalnih voda se bo zaradi izvedbe NZPO II ohranila 

oziroma izboljšala. 

B vpliv je nebistven Kakovostno stanje kopalnih voda se zaradi izvedbe NZPO II ne bo bistveno 

spremenilo oziroma se bo ohranilo. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Kakovostno stanje kopalnih voda se zaradi izvedbe NZPO II ne bo bistveno 

spremenilo oziroma se bo ohranilo, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D vpliv je bistven Kakovostno stanje kopalnih voda se bo zaradi izvedbe NZPO II poslabšalo. 

E uničujoč vpliv Kakovostno stanje kopalnih voda se bo zaradi izvedbe NZPO II bistveno 

poslabšalo. 

Okoljski cilj za Naravo: Ohranjanje in kjer je mogoče povečanje biotske raznovrstnosti in povezanosti 

habitatov ter varovanje lastnosti naravnih vrednot. 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Izvedba NZPO II ne bo imela vpliva na ohranjenost biotske raznovrstnosti in 

povezanosti habitata oz. se bo ta izboljšala. 

B vpliv je nebistven Izvedba NZPO II bo imela na ohranjenost biotske raznovrstnosti in povezanosti 

habitata nebistven vpliv. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba NZPO II bo imela na ohranjenost biotske raznovrstnosti in povezanosti 

habitata oz. nebistven vpliv. Zveznost habitatov vrst vezanih na vodo bo 

ponekod prekinjena, vendar vpliv na vrste in habitate, zaradi omilitvenih 

ukrepov, ne bo bistven. Lastnosti zaradi katerih imajo nekatera območja 

naravovarstveni status bodo spremenjena, vendar vpliv, zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov ne bo bistven. 

D vpliv je bistven Izvedba NZPO II bo imela na ohranjenost biotske raznovrstnosti in povezanosti 

habitata bistven vpliv. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv na sprejemljivo 

raven niso izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II bo imela na ohranjenost biotske raznovrstnosti in povezanosti 

habitata uničujoč vpliv. 

Okoljski cilj za Podnebne spremembe: Prispevati k prilagajanju na podnebne spremembe in blaženju 

učinkov podnebnih sprememb. 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Ukrepi NZPO II bodo pozitivno prispevali k prilagajanju na podnebne 

spremembe in blaženju učinkov podnebnih sprememb. 

B vpliv je nebistven Ukrepi NZPO II bodo imeli nebistven vpliv na prilagajanje na podnebne 

spremembe in blaženje učinkov podnebnih sprememb. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Ukrepi NZPO II bodo bistveno prispevali k prilagajanju in blaženju podnebnih 

sprememb, a ker bodo pri njihovem načrtovanju in izvajanju upoštevani trendi 

in dognanja na področju podnebnih sprememb, bo njihov prispevek pozitiven. 

Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov NZPO II bodo upoštevani cilji podnebne 

politike. Raba zemljišč znotraj obsega poplavnih dogodkov bo omogočala 

razlivanja poplavne vode. Ocenjena škoda po elementarnih nesrečah se bo 

zaradi vplivov podnebnih sprememb povišala, vendar bo to povišanje, zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov, nebistveno. 

D vpliv je bistven Ukrepi NZPO II ne bodo prispevali k prilagajanju in blaženju podnebnih 

sprememb. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv na sprejemljivo raven niso 

izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Ukrepi NZPO II ne bodo prispevali prilagajanju in blaženju podnebnih 

sprememb temveč bodo škode zaradi njih večje.  

Okoljski cilj za Kulturno dediščino: Zmanjševanje škodljivih posledic poplav na kulturno dediščino 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Z izvedbo NZPO II se bo poplavna ogroženost enot registrirane kulturne 

dediščine zmanjšala, izvedba protipoplavnih ukrepov ne bo imela negativnih 

vplivov na enote kulturne dediščine.  
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B vpliv je nebistven Izvedba NZPO II ter predlaganih ukrepov ne bo bistveno vplivala na enote 

kulturne dediščine in njihov varstveni režim.  

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba NZPO II bi lahko imela na enote kulturne dediščine bistven vpliv, 

vendar bo ta, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, ostal nebistven.  

D vpliv je bistven Izvedba NZPO II bo zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov bistveno vplivala 

na registrirane enote kulturne dediščine. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv 

na sprejemljivo raven niso izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II bo imela uničujoč vpliv na registrirane enote kulturne 

dediščine, njihovi varstveni režim ne bo upoštevan.  

Okoljski cilj za Krajino: Ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 

značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 

A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Z izvedbo NZPO II  bodo izjemne krajine in krajinska območja s prepoznavnimi 

značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovost krajinske slike ohranjena in 

celovita. 

B vpliv je nebistven Ukrepi NZPO II  bodo imeli na ohranjenost izjemne krajine in krajinska 

območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovost 

krajinske slike nebistven vpliv. 

C vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Nekateri ukrepi NZPO II  bi lahko imeli na ohranjenost izjemne krajine in 

krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter 

kakovost krajinske slike bistven vpliv, vendar do tega ne bo prišlo zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D vpliv je bistven Nekateri ukrepi NZPO II  bodo imeli na ohranjenost izjemne krajine in krajinska 

območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovost 

krajinske slike bistven vpliv. Omilitveni ukrepi, ki bi zmanjšali vpliv na 

sprejemljivo raven niso izvedljivi. 

E uničujoč vpliv Izvedba NZPO II  bo imela na izjemne krajine in krajinska območja s 

prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovost krajinske slike 

uničujoč vpliv.  

Okoljski cilj za Ogroženost prebivalstva zaradi poplav: Zmanjševanje škodljivih posledic poplav na 

zdravje ljudi ter Zmanjševanje škodljivih posledic poplav na materialne dobrine in infrastrukturo. 

A 
ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Z izvedbo NZPO II se kvaliteta pitne vode za oskrbo prebivalcev, ki živijo na 

poplavno 

ogroženih območjih, izboljšala ali se ne bo spremenila na slabše. Zdravstveno 

tveganje pri oskrbi s pitno vodo za prebivalstvo se bo predvidoma zmanjšalo. 

NZPO II vključuje ukrepe za zmanjšanje ogroženosti materialnih dobrin in 

infrastrukture zaradi delovanja poplavnih voda. Škoda na materialni dobrinah 

po poplavnih dogodkih bo manjša. 

B vpliv je nebistven 

Z izvedbo NZPO II se kvaliteta pitne vode za oskrbo prebivalcev, ki živijo na 

poplavno ogroženih območjih, ohranila na sedanji ravni. Zdravstveno tveganje 

za prebivalstvo pri oskrbi s pitno vodo se ne bo bistveno spremenilo. 

NZPO II vključuje ukrepe za zmanjšanje ogroženosti materialnih dobrin, vendar 

ti ne bodo bistveno pripomogli k njihovi manjši ogroženosti zaradi poplav. 

Škoda na materialnih dobrinah bo z izvedbo NZPO ostala nespremenjena. 

C 

vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Z Izvedbo NZPO II bi prišlo do poslabšanja kvalitete pitne vode za oskrbo 

prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih območjih, vendar bo z izvedbo 

omilitvenih ukrepov, preprečena zdravstvena neustreznost pitne vode in s tem 

tveganje za zdravje ljudi. 

NZPO II vključuje ukrepe, ki ne zmanjšujejo ogroženosti materialnih dobrin 

temveč jo povečujejo, vendar bo vpliv na ogroženost materialnih dobrin in 

infrastrukture, zaradi izvedbe omilitven ukrepov nebistven. Ocenjena škoda na 

materialnih dobrinah po poplavnih dogodkih bo večja, vendar, zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov, ta vpliv ne bo bistven. 

D vpliv je bistven 

Z izvedbo NZPO II se kvaliteta pitne vode za oskrbo prebivalcev, ki živijo na 

poplavno ogroženih območjih, zaznavno zdravstveno poslabšala do te mere, da 

del prebivalcev poselitvenih območij, ki so opredeljena kot poplavno ogrožena, 

začasno ali trajno ne bo imel dostopa do zdravstveno ustrezne pitne vode. 
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NZPO II vključuje ukrepe, ki bodo bistveno povečali ogroženost materialnih 

dobrin in infrastrukture. Ocenjena škoda na materialnih dobrinah po poplavnih 

dogodkih bo bistveno večja. 

E uničujoč vpliv 

Z izvedbo NZPO II se kvaliteta pitne vode za oskrbo prebivalcev, ki živijo na 

poplavno ogroženih območjih, bistveno zdravstveno poslabša do te mere, da se 

za večino prebivalcev poselitvenih območij, ki so opredeljena kot poplavno 

ogrožena, zdravstveno tveganje bistveno poveča. 

NZPO II vključuje ukrepe, ki imajo povečujejo ogroženost materialnih dobrin 

in infrastrukture do te mere, da je vpliv NZPO uničujoč. Ocenjena škoda na 

materialni dobrinah po poplavnih dogodkih bo neprimerljivo večja in uničujoča. 

 


