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OBRAZLOŽITEV 

 

Sprememba Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 
RS, št. 51/14 in 57/15) je predlagana zaradi uskladitve z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje 

(UL L EU št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/52/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o 
presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L EU, št. 124 z dne 25. 4. 2014, 

str. 1) (v nadaljnjem besedilu: direktiva). 
Direktivo je treba prenesti v slovenski pravni red do 16. maja 2017, zato je sprejetje uredbe nujno. 
Popolna skladnost z direktivo pomeni tudi predhodno pogojenost št. 3 za črpanje evropskih sredstev iz 

vseh skladov in kreditov evropskih bank.  
 
S spremembo 6. člena uredbe prenašamo tretji odstavek 4. člena direktive, ki določa, da je treba pri 

predhodnem postopku preverjanja projektov za vsak primer posebej in odločanju, ali je treba za 
projekte iz priloge II direktive izvesti presojo vplivov na okolje in pri tem upoštevati merila iz priloge III 
(izbirna merila iz člena 4(3)). Priloga III se je s spremembo direktive spremenila, zato se v celoti 

zamenja, da je zagotovljena popolna skladnost. 
 
S spremembo 6. člena uredbe se prenaša tudi četrti odstavek 4. člena direktive, ki določa informacije, 

ki jih zagotavlja nosilec projekta za projekte iz priloge II, za katere je treba izvesti predhodni postopek, 
ter prilogo IIA direktive (izbirna merila po členu 4(3)).  
 

V uredbi so opredeljene vse informacije, ki jih mora nosilec posega v okolje te uredbe predložiti 

zahtevi za začetek predhodnega postopka. Navedeno je še, da je treba pri navajanju informacij 

upoštevati razpoložljive informacije drugih izvedenih presoj, zlasti po predpisih o varstvu okolja, 

upravljanju voda ali ohranjanju narave. Gre za novo določilo v direktivi, ki nosilce projekta spodbuja, 

naj upoštevajo dosegljive rezultate morebitnih drugih okoljskih presoj, ki izhajajo iz drugih okoljskih 

direktiv. Posebej se poudarjene tudi informacije, ki izhajajo iz presoj po Zakonu o ohranjanju narave, ki 

prenaša določila Direktive Sveta 92/43/EGS, in Zakonu o vodah, ki prenaša Direktivo 2009/147/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta, te informacije so med drugim posebej poudarjene v točki 11 

preambule direktive. 

 

Z uredbo se prenaša tudi zadnja poved četrtega odstavka 4. člena direktive, ki določa, da lahko 

nosilec posega v okolje poleg predpisanih informacij predloži tudi opis tistih lastnosti posega v okolje 

in dodatnih ukrepov, ki so namenjeni preprečitvi ali zmanjšanju pomembnih škodljivih vplivov na 

okolje. Kot dodatni ukrepi so lahko navedeni tudi omilitveni ukrepi po predpisih o ohranjanju narave in 

sorazmerni ukrepi po predpisih o vodah. Gre za pomembno novost v direktivi, ki omogoča, da nosilec 

posega že v predhodnem postopku dokaže, da je z načrtovanimi ukrepi za preprečavanje, zmanjšanje 

ali omilitev vpliva te učinke projekta tako omilil, da ni več pomembnega vpliva na okolje. Tako želimo 

doseči, da bo število postopkov presoje vplivov na okolje zmanjšano in bo predloženih več projektov z 

že vključenimi ukrepi za zmanjšanje vplivov. Pri tem uredba določa, da se med te ukrepe štejejo tako 

omilitveni ukrepi po predpisih o ohranjanju narave kot sorazmerni ukrepi po predpisih o vodah, saj to 

po dosedanjih predpisih ni bilo dovolj jasno opredeljeno. 

 

Uredba določa tudi tehnično možnost, da lahko ministrstvo za vložitev zahteve za predhodni postopek 

oblikuje obrazec za vlogo in ga objavi na svoji spletni strani, kar omogoča prilagoditev standardnega, 

dozdajšnjega obrazca za razne posege. 

 
Z 8. členom uredbe se prenaša tudi novi 3. člen direktive, ki določa, da se uredba ne uporablja za 

posege v okolje, za katere se je postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja, informacije o obsegu 
in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje ali predhodni postopek začel 
pred 16. majem 2017. 
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Uredba določa še, da se presoja vplivov na okolje izvede tudi za vse posege, ki zajemajo obrate 

manjšega ali večjega tveganja za okolje po predpisih o preprečevanju večjih nesreč, tako da se doda 
nova 3. točka, ki se glasi:  

»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje 

vedno obvezna, štejejo tudi obrati po predpisih o varstvu okolja.«. 

 

Ministrstvo je spremljalo izvajanje uredbe in dodatno predlaga nekatere tehnične popravke, ki 

prispevajo k jasnosti določb in s katerimi se odpravljajo nekatere tehnične pomanjkljivosti.  

 

Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če je treba za izvedbo nameravanega posega v okolje pridobiti gradbeno dovoljenje, nosilec 

posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priloži idejno zasnovo projekta po 

predpisih o graditvi objektov, z označeno lokacijo posega v okolje v merilu najmanj 1 : 25.000.«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih o kmetijskih zemljiščih, mora nosilec posega v 

okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priložiti:  

 predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, če gre za komasacijo;  

 meje melioracijskega območja, popis del in oceno pričakovanih učinkov melioracije, če gre za 

melioracijo.«. 

 

Peti odstavek se črta. 

V Prilogi 1 se v kazalu zamenjata besedili pri oznakah C.II in C.III.  

V poglavju z oznako A.V se naslov spremeni tako, da se glasi:  

 »Objekti za intenzivno rejo živali«. 

V točki A.V.2 se besedilo spremeni tako, da se glasi:  

 » z najmanj 10.000 in manj kot 85.000 mesti za piščance, 

  z najmanj 10.000 in manj kot 60.000 mesti za kokoši,  

 z najmanj 10.000 mesti za druge vrste perutnine«.  

V točki A.V.4 se črta »*«. 

V točki E.I.12 se besedilo »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 50 m
3
 

odpadnih vod na dan« nadomesti z besedilom »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja 

najmanj 10.000 m
3
 odpadnih vod na dan«. 
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Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 

30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije  
 

U R E D B O 

o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje  
 

1. člen 

(vsebina) 

V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14 in 57/15) se besedilo napovednega stavka prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L EU št. 26 z dne 28. 1. 

2012, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
aprila 2014 z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih 
in zasebnih projektov na okolje (UL L EU, št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), določa:«.  

2. člen 

(vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna) 

V drugem odstavku 2. člena se na koncu druge alineje pika nadomesti z besedo »ali«, poleg tega se 

doda tretja alineja, ki se glasi: 

»– prejšnjega odstavka, za katerega prag ni določen in je označen z *, če gre za spremembo položaja 

ali lege posega v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti, sestave, načina ali obdobja obratovanja 
naprave, rabe surovin ali energije.«. 

Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za vrste posegov, za katere je presoja 

vplivov na okolje vedno obvezna, štejejo tudi obrati po predpisih o varstvu okolja.«.  
 

3. člen 

 
(vrste posegov, za katere se izvede predhodni postopek) 

V drugem odstavku 3. člena se v drugi alineji črta besedilo »iz prvega odstavka prejšnjega člena ali«.  

Tretji odstavek se črta. 

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji oziroma četrti odstavek.  

 

 
4. člen 

 

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

»6. člen 

(zahteva za začetek predhodnega postopka) 

(1) Nosilec posega v okolje iz 3. člena te uredbe mora v zahtevi za začetek predhodnega postopka 

predložiti naslednje informacije: 

1. opis posega v okolje, ki vključuje zlasti: 
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(a) opis značilnosti celotnega posega v okolje, vključno z deli za odstranitev objekta oziroma posega, 

kadar je to ustrezno; 

(b) opis lokacije posega v okolje, zlasti v zvezi z okoljsko občutljivostjo geografskih območij, ki bodo 

najverjetneje prizadeta; 

2. opis okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo projekt nanje pomembno vplival;  

3. opis vseh verjetno pomembnih vplivov posegov na okolje, ob upoštevanju razpoložljivosti takih 

informacij, kadar so ti posegi posledica: 

(a) pričakovanih ostankov iz proizvodnje, emisij in nastalih odpadkov;  

(b) rabe naravnih virov, zlasti tal, zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti.  

 

(2) Pri navajanju informacij v skladu s točkami od 1 do 3 prejšnjega odstavka se upoštevajo 

razpoložljive informacije drugih izvedenih presoj, zlasti po predpisih o varstvu okolja, upravljanju voda 

ali ohranjanju narave, in upoštevajo merila iz priloge II te uredbe.  

 

(3) Nosilec posega v okolje lahko poleg informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena predloži 

tudi opis tistih lastnosti posega v okolje in dodatnih ukrepov, ki so namenjeni preprečitvi ali zmanjšanju 

pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Kot dodatni ukrepi so lahko navedeni tudi omilitveni ukrepi po 

predpisih o ohranjanju narave in sorazmerni ukrepi po predpisih o vodah. 

 

(4) Ministrstvo lahko za vložitev zahteve iz prvega odstavka tega člena oblikuje obrazec, ki vključuje 

informacije iz prejšnjih odstavkov, in ga objavi na svoji spletni strani.«.  

 

 

5. člen 

 

Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če je treba za izvedbo nameravanega posega v okolje pridobiti gradbeno dovoljenje, nosilec 

posega v okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priloži idejno zasnovo projekta po 

predpisih o graditvi objektov, z označeno lokacijo posega v okolje v merilu najmanj 1 : 25.000.«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če gre za poseg v okolje, ki se izvaja po predpisih o kmetijskih zemljiščih, mora nosilec posega v 

okolje k zahtevi za začetek predhodnega postopka priložiti: 

 predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, če gre za komasacijo;  

 meje melioracijskega območja, popis del in oceno pričakovanih učinkov melioracije, če gre za 

melioracijo.«. 

 

Peti odstavek se črta. 

 

6. člen 
 
V prilogi 1 se besedilo v kazalu pri oznakah C.II in C.III spremeni tako, da se glasi:  

» 

C.II Tekstilna, gumarska, usnjarska, lesna in papirna industrija 3 

C.III Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi 4 

«. 

 

V poglavju z oznako A.V se naslov spremeni tako, da se glasi: 

 »Objekti za intenzivno rejo živali«. 
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V točki A.V.2 se besedilo spremeni tako, da se glasi:  

 »z najmanj 10.000 in manj kot 85.000 mesti za piščance,  

 z najmanj 10.000 in manj kot 60.000 mesti za kokoši,  

 z najmanj 10.000 mesti za druge vrste perutnine«. 

 

V točki A.V.4 se črta »*«. 

 

V točki E.I.12 se besedilo »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 50 m
3
 

odpadnih vod na dan« nadomesti z besedilom »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja 

najmanj 10.000 m
3
 odpadnih vod na dan«. 

 

7. člen 

 

Priloga 2 se zamenja z novo prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.  

 

8. člen 

 

Ta uredba se ne uporablja za posege v okolje, za katere se je postopek pridobitve okoljevarstvenega 
soglasja, informacije o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje 
ali predhodni postopek začel pred 16. majem 2017.  

 
9. člen 

 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 
Št. 
Ljubljana, dne 

EVA 2017-2550-0002 
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Priloga 2  

Merila, s katerimi se določi, ali je za posege v okolje iz priloge 1 treba opraviti presojo vplivov 
na okolje  
 

1. Značilnosti posega v okolje  
Značilnosti posega je treba obravnavati zlasti glede na:  

(a) velikost in zasnovo celotnega posega;  

(b) kumulacijo z drugimi obstoječimi in/ali dovoljenimi posegi;  

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode in biotske raznovrstnosti; 

(d) nastajanje odpadkov; 

(e) onesnaževanje in drugo neprijetno ali moteče delovanje;  

(f) tveganje hudih nesreč in/ali katastrof, ki so relevantne za zadevni poseg, tudi tistih, ki so 
posledica podnebnih sprememb, skladno z znanstvenimi spoznanji;  

(g) tveganja za zdravje ljudi (na primer zaradi okužbe vode ali onesnaževanja zraka).  

 

2. Lokacija posega v okolje  

Upoštevati je treba okoljsko občutljivost geografskih območij, ki jih bo poseg verjetno prizadel, zlasti  
ob upoštevanju: 

a) sedanje in dovoljene rabe zemljišča;  

b) relativnega obilja, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov 
(vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti:  

i. vodovarstvenih območij in virov pitne vode, 

ii. varovanih kmetijskih zemljišč,  
iii. najboljših gozdnih rastišč, 
iv. območij mineralnih surovin v javnem interesu; 

c) absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja: 

i. vodna in obvodna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po 

predpisih o vodah, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna 
območja in morsko okolje,  

ii. gorska in gozdna območja,  

iii. območja, varovana po predpisih o ohranjanju narave, 
iv. območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se 

predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno,  

v.  gosto naseljena območja,  
vi. krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti 

območja, varovana po predpisih o varstvu kulturne dediščine, 

vii. območja, varovana po predpisih o ohranjanju narave. 
 
3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov  

Verjetne pomembne vplive posega na okolje je treba obravnavati glede na merila, določena v točkah 1  
in 2 te priloge, ter v zvezi z učinkom posega na okolje in druga področja presoje vplive na okolje

1
 ter 

ob upoštevanju:  

a) velikosti in prostorskega obsega učinka (na primer površina območja in število ljudi, ki 
bi lahko bili prizadeti),  

b) narave ali vrste učinka, 

c) čezmejnosti učinka, 
d) intenzivnosti in kompleksnosti učinka,  
e) verjetnosti pojava učinka, 

                                                                 
1
 Presoja vplivov na okolje obravnava: 

(a) prebivalstvo in zdravje ljudi, 

(b) vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 
2000),  
(c) zemljišča, tla, vodo, zrak in podnebje, 

(c) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino, 
(d) odnose med dejavniki iz točk od (a) do (d) tega odstavka.  
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f) pričakovanega pojavljanja, trajanja, pogostosti in povratnosti učinka (neposredni ali 

posredni, daljinski, kumulativni, sinergijski, kratkoročni ali dolgoročni, trajni ali 
začasni), 

g) kumulacije učinka z učinkom drugih obstoječih in/ali odobrenih posegov,  

h) možnosti za uspešno zmanjšanje učinka. 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


