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Transpozicija direktive 2001/42/EC 
(O.J.L197/30),21.7.2001

• O presoji vplivov planov in programov na okolje

• Zakon o varstvu okolja, členi 40 -46

• Zaradi zagotavljanja trajnostnega razvoja, 
integriranega pristopa in preventivnega principa je 
obveznost za okoljsko proceduro na planskem in 
programskem nivoju



• Proces integracije okolja v plane in programe

• Proces optimizacije in diskusije o alternativnih 
rešitvah, ki vodijo k boljšim in bolj trajnostnim 
rešitvam

• Odprt in transparentni postopek

• Osnova za boljše odločitve ker odgovarja na vsa 
vprašanja glede okolja, nature, prebivalstva in 

zdravje, kulturne dediščine

Transpozicija direktive 2001/42/EC 
(O.J.L197/30),21.7.2001
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Proces presoje 

- “SCREENING”  ali predpresoja/predhodni postopek

- SCOPING, določanje vsebin okoljskega poročila, ciljev 
in kazalcev

- Priprava okoljskega poročila ( investitor naročnik, 
pripravi strokovno usposobljena ekipa) 

- VKLJUČEVANJE JAVNOSTI, 30 dni

- Izboljšave plana/programa 

- Odločitev



Izkušnje

1. Operativni programi:
- Regionalni razvojni program
- Program okolje in infrastruktura
- Program razvoja podeželja
- Čezmejni programi SI/HU, SI/A, SI/I
2. Občinski prostorski načrti
3. Državni prostorski načrti 
4. Energetska infrastruktura 
5. Načrt upravljanja z vodami
6. Gozdno gospodarski načrti 
7. Ostalo



CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE ZA 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE 

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V 

OBDOBJU 2014 - 2020



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE 

POLITIKE V OBDOBJU 2014 - 2020

IZHODIŠČE ZA PRIPRAVO PROGRAMA

PARTNERSKI SPORAZUM

Izvedba celovite presoje vplivov na okolje v skladu 

SEA Direktivo (2001/42/EC) in SEA Protokolom

pogoj za financiranje = predhodna pogojenost

Zakon o varstvu okolja (členi 40. – 46.) 

s podzakonskimi akti

prenos določil v slovenski pravni red



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

FAZE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

1. Predpresoja = začetek postopka – odločitev ali je potrebo izvesti CPVO

Merila: 

- PVO poseg

- Pomemben vpliv na Natura 2000 in zavarovana območja

- Drugi razlogi – vpliv na varstvo kulturne dediščine, varstvo voda, varstvo 

človekovega zdravja, … ter tudi v kolikšni meri je program okvir za dodeljevanje 

finančnih sredstev

Proces:

- Posvetovanje z institucijami (ministrstva in zavodi).

Odločba številka 35409-318/2013/15 z dne 26.8.2013

Izvedba CPVO skupaj s presojo sprejemljivosti na varovana 

območja



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

FAZE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

1. Predpresoja = začetek postopka – odločitev ali je potrebo izvesti CPVO

2. Določitev izhodišč (vsebin) za pripravo okoljskega poročila 

- Neobvezno, vendar priporočjivo. 

- Posvetovanje z institucijami in javnostjo.



MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

FAZE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

1. Predpresoja = začetek postopka – odločitev ali je potrebo izvesti CPVO

2. Določitev izhodišč (vsebin) za pripravo okoljskega poročila 

3. Potrjevanje ustreznosti okoljskega poročila

- Neobvezno, vendar priporočjivo. 

- Posvetovanje z institucijami in javnostjo.

- Posvetovanje z institucijami.

- Ministrstvo izda mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, kar je pogoj za 

njegovo javno razgrnitev skupaj s programom. 
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FAZE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

1. Predpresoja = začetek postopka – odločitev ali je potrebo izvesti CPVO

2. Določitev izhodišč (vsebin) za pripravo okoljskega poročila 

3. Potrjevanje ustreznosti okoljskega poročila

4. Vključitev javnosti - javna obravnava in javna razgrnitev progama z 

okoljskim poročilom 

- Neobvezno, vendar priporočjivo. 

- Posvetovanje z institucijami in javnostjo.

- Po javni obravnavi in javni razgrnitvi okoljskega poročila in programa se 

pripombe pregledajo in v čim večji meri upoštevajo pri nadaljnji pripravi 

programa. 
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FAZE POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE

1. Predpresoja = začetek postopka – odločitev ali je potrebo izvesti CPVO

2. Določitev izhodišč (vsebin) za pripravo okoljskega poročila 

3. Potrjevanje ustreznosti okoljskega poročila

4. Vključitev javnosti - javna obravnava in javna razgrnitev progama z okoljskim 

poročilom 

5. Potrditev okoljske sprejemljivosti plana = zaključek postopka

- Neobvezno, vendar priporočjivo. 

- Posvetovanje z institucijami in javnostjo.

- Posvetovanje z institucijami.

Odločba o sprejemljivosti vplivov izvede programa na okolje.



Hvala za pozornost !


