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Predhodna pogojenost št. 3
Strategija usposabljanja za strateško presojo vplivov na okolje in
presojo vplivov na okolje
Učinkovito izvajanje celovite presoje vplivov na okolje
Ne gre nam slabo, a kako bolje ?
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Prvih 45 občin je pričelo z OPN in celovito
presojo po letu 2004
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140 občin je zaključilo s celovito presojo
vplivov na okolje 2017
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Stanje 2017
● 140 občin, ki so zaključile načrtovanje in sprejele OPN
začenjajo s spremembami in dopolnitvami
● V OPN integrirano okolje
● Plan predstavlja pravno podlago za razvoj projektov
● 1-8 sprememb in dopolnitev že sprejetih občinskih prostorskih
načrtov takoj po sprejetju
● Priporočamo, da bi občine bolj dolgoročno in celovito
načrtovale in imela plan vsaj nekaj let
● Učinkovito sodelovanje :
● občine /MOP/NUP/izdelovalci plana in okoljskega poročila
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Cilj: pokriti območje cele Slovenije
● V vseh 212 občinah sprejeti občinski prostorski načrti (OPN)
● V vseh 212 občinah integrirani okoljski vidiki skozi proces
celovite presoje vplivov na okolje
● Urejeno delovanje
OBČINE :
- pristojnost prostorskega načrtovanja,
- pristojnost naročanja OPN, priprave alternativ in kvalitetnega
okoljskega poročila
- pristojnost javnega razgrinjanja in vključevanja javnosti
- priprava kvalitetnega gradiva za odločanje
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Cilj: učinkovito in brez napak
MOP :
1. Odločanje o tem ali je za plan treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje
2. Ugotavljanje ali je okoljsko poročilo skladno s predpisi in
ustrezno
3. Presoja sprejemljivosti plana na okolje:
- odločanje o sprejemljivosti plana z vidika okolja
- preverjanje ali so vsi ukrepi iz okoljskega poročila v planu
- ali so omilitveni ukrepi pravilno zapisani in izvedljivi
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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
Priporočila za celovito presojo vplivov na okolje s primeri dobre
prakse
● Metode ocenjevanja vplivov
● Izmenjava izkušenj pri ocenjevanju vplivov
10

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
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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ALTERNATIVE /3. Člen Uredbe (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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IZHODIŠČA / DOLOČITEV OBSEGA OKOLJSKEGA POROČILA
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.
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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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Priporočilo
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,
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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Priporočilo :
Kadar se pripravlja Dodatek Presoje
sprejemljivosti na varovana območja
●
(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/kvalifikacija izdelovalce:biolog
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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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Namen današnjega seminarja
● Predstavitev 1. osnutek priročnika in pridobiti prve odzive:
● zajema bistvena poglavja in elemente ?
● kaj bi želeli dodati ?
● Predstaviti dobro prakso CPVO za MOL (vključitev v Priročnik)
● Pridobiti dodatne pobude
● 14 dni po delavnici čas za komentarje, pripombe in sugestije
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Osnutek plana
Odločba MOP ali
ima OPN vplive na
okolje ali ne/
Screening

Okoljski cilji in
kazalci

Okoljsko poročilo

Vsebinjenje/Scoping

OPN in okoljsko
poročilo
Posvetovanje z
javnostjo

Preverjanje
ustreznosti

Izboljšan plan
Okoljsko
poročilo

Odločba o
sprejemljivosti
plana
Sprejem plana
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Hvala za pozornost !
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