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Zakonodaja
Kaj je CPVO
Področja izvajanja CPVO
Okoljsko poročilo in dodatek –
Presoja sprejemljivosti vplivov
na varovana območja
• Omilitveni/izravnalni ukrepi
• Revizija okoljskega poročila
• Potrditev plana v postopku
CPVO

Zakonodaja
•Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.
39/06; ZVO-1-UPB1),
•Uredba o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur.l. RS, št. 73/05; uredba),
•Pravilnik o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana območja (Ur.l.
RS, št. 130/04, 53/06; Pravilnik)

Kaj je celovita presoja
vplivov na okolje (1)
•proces uvajanja okoljskih vidikov pri
načrtovanju,
•optimizacijski postopek izbiranja
variant, ki zagotavlja transparentnost
načrtovanja,
•demokratičen proces, ki vključuje
javnost,
•podlaga za odločitev, ki odgovarja
na vprašanja o okolju,
•kontrolni mehanizem, ki zmanjšuje
pritiske na okolje,
•upravni postopek, v katerem se
odloča,

Kaj je celovita presoja
vplivov na okolje (2)
•okoljski cilji in kazalci, ki so
relevantni za plan,
•okoljsko poročilo,
•posvetovanja,
•mnenja organizacij, ki so glede na
vsebino plana pristojne za zadeve
varstva okolja ali varstva ali rabe
naravnih dobrin ali varstva kulturne
dediščine,
•presodi se ugotovljene vplive plana in
odloči o možnostih omilitve bistvenih
ali uničujočih vplivov plana (OU,
razlogi za izbor, časovni okvir, nosilci,
način spremljanja izvedbe);

Področja izvajanja celovite
presoje vplivov na okolje
•

•
•
•
•
•
•
•

Za plan ali spremembo plana, ki
ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ države ali občine
za področje:
urejanja prostora,
upravljanja voda,
gospodarjenja z gozdovi,
ribištva, lovstva,
rudarstva,
kmetijstva,
energetike, industrije, transporta,
ravnanja z odpadki in odpadnimi
vodami, oskrbe prebivalstva s
pitno vodo, telekomunikacij in
turizma;

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,
– možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje
in značilnosti območja, na katerega se plan
nanaša;

• Če se plan nanaša na varovana območja
(zavarovana območja, posebna varstvena
območja in potencialna posebna ohranitvena
območja) v skladu s predpisi s področja
ohranjanja narave, se pri pripravi okoljskega
poročila uporabljajo določbe predpisa, ki
ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov na varovana območja.

Okoljsko poročilo –
vsebina (1)
• Določena je v 6. členu in v Prilogi 1
Uredbe o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur.l. RS, št. 73/05).
• V primeru vpliva plana na varovana
območja je ločen sestavni del tudi
presoja sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana na varovana območja v
skladu s Pravilnikom o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana
območja (Ur.l. RS, št. 130/04, 53/06)

Okoljsko poročilo –
vsebina (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

podatki o planu,
podatki o stanju okolja,
podatki o okoljskih ciljih plana, merilih
vrednotenja in metodah za ugotavljanje in
vrednotenje vplivov plana,
podatki o ugotovljenih vplivih plana in
njihovo presojo,
navedba predvidenih načinov spremljanja
stanja okolja v času izvedbe plana,
navedbo o izdelovalcih in morebitnih
podizvajalcih okoljskega poročila,
ločen prikaz ugotovitev iz okoljskega
poročila, ki se nanašajo na varovana
območja in
poljuden povzetek ugotovitev okoljskega
poročila z obrazložitvijo;

Okoljsko poročilo za
varovana območja
• Vsebina:
– navedba območij urejanja/posegov v
okviru plana, ki vplivajo na varovana
območja,
– navedba habitatnih tipov ter vrst,
– navedba možnih vplivov območij
urejanja/posegov,
– navedba ocene možnih vplivov in
omilitvenih ukrepov;
• Podrobnejša analiza vplivov plana na
varovana območja mora biti prikazana in
obrazložena v ločeni prilogi okoljskega
poročila (t.j. v okoljskem poročilu za
varovana območja);

Presoja sprejemljivosti
(1)
• Pravna podlaga:
• 101. člen Zakona o ohranjanju
narave (Ur.l. RS, št. 96/04; ZONUPB2),
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana območja (Ur.l.
RS, št. 130/04, 53/06; Pravilnik)

Presoja sprejemljivosti
(2)
• če plan posega na varovano
območje (območja Natura 2000,
zavarovana območja), lahko
pomembno vpliva na kvalifikacijske
vrste/habitatne tipe,
• presoja se glede na varstvene cilje
varovanih območij,
• kadar se ugotovijo škodljivi učinki
plana, se v presoji navedejo
omilitveni ukrepi,

Presoja sprejemljivosti
(3)
• Območja Natura 2000:
• Kompleksnost in povezanost večine
območij,
• Vpliv plana na kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe,
• Upoštevanje ekoloških zahtev
vrst/ekoloških razmer, značilnih za
habitatne tipe
• Cilj: vzdrževanje ugodnega
ohranitvenega stanja
vrste/habitatnega tipa

Presoja sprejemljivosti
(4)
•

Zavarovana območja:

•

“ploskovna” zavarovana
območja:
Cilj: ohranjanje populacij
zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst ter habitatnih tipov,
naravnih procesov in lastnosti…

•

•
•

“točkovna” zavarovana
območja (jama, skalni
osamelec, drevo,..):
Cilj: ohranjanje lastnosti naravne
vrednote, zaradi katere je
zavarovana

Omilitveni/izravnalni
ukrepi
•
•

Omilitveni ukrepi – plan je sprejemljiv
pod določenimi pogoji (ocena C),
Izravnalni ukrepi – plan je s stališča
ohranjanja narave nesprejemljiv,

•
•

Samo izjemoma:
Prevlada javne koristi – plan je bil
zavrnjen (pogoj: da ne obstaja druga,
ustreznejša rešitev)

•

Odločitev o prevladi javne koristi in
nujnih izravnalnih ukrepih (Zakon o
ohranjanju narave, Ur.l. RS, št. 96/04;
ZON-UPB2)

Izravnalni ukrepi
• Razlogi:
• varstvo človekovega življenja in zdravja,
• javna korist družbene ali gospodarske
narave,
• druge javne koristi, opredeljene z
zakonom
• Oblike:
• vzpostavitev nadomestnega območja, ki
ima enake naravovarstvene značilnosti,
• vzpostavitev drugega območja,
pomembnega za ohranjanje biotske
raznovrstnosti oz. varstvo naravnih
vrednot,
• plačilo denarnega zneska v vrednosti
povzročene okrnitve narave (nameni se
za ohranjanje biotske raznovrstnosti oz.
varstvo naravnih vrednot);

Revizija okoljskega
poročila
• Okoljski izvedenci, vpisani v imenik okoljskih
izvedencev,
• Seznam dostopen na spletnem naslovu
Agencije RS za okolje:
• http://www.arso.gov.si/podrocja/presoja_vp
livov_na_okolje/podatki/
• Če plan posega na varovana območja, mora
revizijo opraviti izvedenec z ustrezno
univerzitetno izobrazbo s področja bioloških
znanosti (določbe 46. člena Pravilnika);

Potrditev plana v
postopku CPVO
• Sklep:
• Potrditev: vplivi izvedbe plana
na okolje /varstvene cilje
območja in njihovo celovitost
ter na povezanost evropskega
ekološkega omrežja/ so
sprejemljivi,
• Zavrnitev: vplivi izvedbe plana
niso sprejemljivi;
• Zoper sklep je dovoljen upravni
spor;

Hvala za vašo pozornost
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