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Obrazložitev: 

Ta uredba določa podrobnejšo vsebino poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in način 

njegove priprave v skladu z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.aprila 

2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (Uradni list Evropske unije L 124/1, z dne 25.4.2014) in pomeni popoln prenos Priloge IV 

Direktive.  

Določa na kakšen način naj bo v poročilu o vplivih na okolje opisan poseg. Določa, da opis posega  

vključuje zlasti: opis lokacije projekta; opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je 

ustrezno , potrebnih rušilnih del, in zahtevami  glede rabe zemljišča med gradnjo in obratovanjem; opis 

glavnih značilnosti faze obratovanja projekta (zlasti proizvodnega procesa), na primer energetskih 

potreb in porabe energije, narave in količine uporabljenih materialov in naravnih virov, vključno z vodo, 

zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnostjo ter oceno vrste in količine pričakovanih ostankov in emisij 

(kot npr. onesnaženje vode, zraka, ter tal in podtalja, hrup, vibracije, osvetljevanje, toplota, sevanje) 

ter količin in vrst odpadkov, nastalih med gradnjo in obratovanjem.  

Določa opis razumnih alternativnih možnosti (npr. v smislu zasnove projekta, tehnologije , lokacije, 

velikosti in obsega), ki jih je proučil nosilec posega in ki so ustrezne za predlagani poseg, in njegove 

posebne značilnosti ter navedba glavnih razlogov za izbrano rešitev, vključno s primerjavo vplivov na 

okolje. 

Določa tudi opis  ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) in oris verjetnega 

nadaljnega razvoja brez izvajanja projekta, kolikor je mogoče na podlagi razpoložljivih informacij o 

okolju in znanstvenih ugotovitev razumno presoditi, kakšne bi bile naravne spremembe glede na 

osnovni scenarij. 

Uredba določa tudi vsebinske dejavnikov, na katere bo projekt verjetno pomembno vplival: 

prebivalstvo, zdravje ljudi, biotska raznovrstnost ( naprimer rastlinsko in živalstvo), vključno z 

varovanimi območji, po predpisih o ohranjanju narave, zemljišče (npr. izkoriščeno zemljišče), prst 

(npr.organske snovi, erozija, zbijanje tal, pozidava), voda (npr. hidromorfološke spremembe, količina 

in kakovost), zrak, podnebje (npr. emisije toplogrednih plinov, vplivi, povezani s prilagajanjem), 

materialna sredstva, kulturna dediščina, vključno z arhitekturnimi in arheološkimi vidiki, in krajina.  

Določa tudi vsebine opisa verjetno pomembnih vplivov na okolje  in uvaja vse faze posega od gradnje 

do obstoja projekta, vključno z rušilnimi deli, kjer je to relevantno glede na vrsto projekta.  Večji 

poudarek deje  tveganju za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (na primer zaradi nesreč ali 

katastrof) in kumulaciji vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti, pri čemer se upoštevajo 

vsi obstoječi okoljski problem, povezani z območji posebnega okoljskega pomena, ki bodo verjetno 

prizadeta, ali z uporabo naravnih virov ter uvaja vpliv projekta na podnebje (na primer lastnosti in 

količina emisij toplogrednih plinov) ter ranljivost projekta ob podnebnih spremembah. 

Določa tudi vrste pomembnih vplivov, ki jih mora zajeti poročilo o vplivih na okolje: 

neposredne,posredne, sekundarne, kumulativne, čezmejne, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne, 

trajne ali začasne, pozitivne in negativne vplive projekta ter opredeljuje, da je . pri tem opisu je treba 

upoštevati nacionalne cilje varstva okoljain cilje ki so določeni na ravni Evropske Unije.  

 

Določa tudi opis metod napovedovanja ali dokazov, ki se uporabljajo za ugotavljanje in presojo 

pomembnih vplivov na okolje, vključno s podrobnimi navedbami težav (na primer tehnične 

pomanjkljivosti ali pomanjkanje znanja) pri zbiranju zahtevanih informacij, ter navedbo glavnih 

vključenih negotovosti ter opis predvidenih ukrepov za preprečevanje, zmanjšanje in po možnosti 

izravnavanje vseh ugotovljenih pomembnih škodljivih vplivov na okolje ter po potrebi opis predlgane 

ureditve za spremljanje (na primer priprava analize po izvedbi projekta). Ta opis mora razložiti obseg 
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ukrepov za preprečevanje, zmanjšanje ali izravnavo vplivov in mora zajemati fazo gradnje in 

obratovanja.  

Uredba posebej navaja  tudi pomembne škodljivih vplivov projekta na okolje, ki bi jih lahko pričakovali 

zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za zadevni projekt.  

Pri tem določa, da se lahko uporabijo ustrezne relevantne in razpoložljive infomacije in ocene, kadar 

gre za projekte na podlagi Direktive 2012/18/EU Evropskega Parlamenta in Sveta   z dne 4.julija 2012 

o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato 

razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str.1) ali Direktivo Sveta 2009/71 

Euroatom z dne 25.junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov 

(UL L 172,2.7.2009, str. 18) 

Večji pomen daje opisu pomembnih škodljivih vplivov projekta na okolje, ki bi jih lahko pričakovali 

zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za zadevni projekt 

vključuje predvidene ukrepe za preprečevanje ali blaženje pomembih škodljivih vplivov teh dogodkov 

na okolje in podrobne navedbe o pripravljenosti in predlaganem odzivu na takšne razmere.   

Uredba navaja tudi seznam s podrobno navedbo virov, ki se uporabljajo za opise in presojo, vključenih 

v poročilo.  

Za obrate tveganja zaradi nesreč in objekte jedrske varnosti določa uporabo že obstoječih informacij 

ali vrednotenj.  

V uredbo se dodaja tudi vsebina presoj vplivov na okolje na podnebje.  
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Na podlagi petega ostavka 54.člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, RS št.  39/06- uradno 

prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt. 57/08 –ZVO-1A, 70/08,108/09-

ZpNačrt-A, 48/12,57/12,92/13, 56/15,102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije   

 

UREDBO 

o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu 

njegove priprave 

 

1.člen  

V uredbi o Uredbi o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 

priprave (Uradni list RS, št. 36/09) se besedilo napovednega stavka prvega odstavka 1.člena  

spremeni tako, da se glasi: 

“(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2011/92 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 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (Uradni list Evropske unije L 124/1, z dne 25.4.2014, str.1), določa podrobnejšo vsebino 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in način njegove priprave :” 

  

2.člen 

Drugi odstavek 2.člena se spremeni tako, da se glasi: 

“ Predmet poročila o vplivih na okolje sta opis in analiza nameravanega nameravanega posega v 

okolje oz. projekta ( v nadaljnem besedilu: poseg) v času njegove izvedbe, trajanja, razgradnje in 

prenehanja v odnosu do okolja in ugotovitev  ter ocena neposrednih  in posrednih pomembnih vplivov 

posega  na naslednje dejavnike: 

a.) prebivalstvo in zdravje ljudi, 

b.) biotsko raznovrstnost, s posebnim poudarkom na presoji sprejemljivosti na varovana območja,  

c.) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebje, 

d.) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino,  

e.) medsebojno delovanje  dejavnikov od a.) do e.). 

f.) ranljivost projekta glede na tveganje hudih nesreč in/ali katastrof, ki so relevantne za zadevni 

poseg.  

 

3.člen 

Prvi odstavek 3.člena se spremeni tako, da se glasi: 

1. “Opis posega oz. projekta, ki vključuje zlasti:  

a.) opis lokacije projekta; 

b.) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno , potrebnih rušilnih 

del, in zahtevami  glede rabe zemljišča med gradnjo in obratovanjem; 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=72890
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c.) opis glavnih značilnosti faze obratovanja projekta (zlasti proizvodnega procesa), na primer 

energetskih potreb in porabe energije, narave in količine uporabljenih materialov in 

naravnih virov, vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnos tjo; 

d.)  oceno vrste in količine pričakovanih ostankov in emisij (kot npr. onesnaženje vode, zraka, 

ter tal in podtalja, hrup, vibracije, osvetljevanje, toplota, sevanje) ter količin in vrst 

odpadkov, nastalih med gradnjo in obratovanjem.” 

 

4.člen 

Prvi odstavek 6.člena se spremeni tako, da se glasi: 

“ (1) Poročilo mora v poglavju, ki se nanaša na alternativne rešitve opisati razumne alternativne 

možnosti (npr. v smislu zasnove projekta, tehnologije, lokacije, velikosti in obsega), ki jih je proučil 

nosilec posega in ki so ustrezne za predlagani projekt, in njegove posebne značilnosti ter navesti  

glavne razloge za izbrano rešitev, vključno s primerjavo vplivov na okolje.” 

 

5.člen 

 

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

 

“ Poročilo mora v poglavju, ki se nanaša na obstoječe stanje okolja, v katerega se poseg umešča, 

oziroma o delih okolja, na katere bi poseg lahko pomembno vplival, opisati ustrezne vidike trenutnega 

stanja okolja (osnovni scenarij) in oceniti verjeten nadaljni razvoj brez izvajanja projekta, kolikor je 

mogoče na podlagi razpoložljivih informacij o okolju in znanstvenih ugotovitev. Pri tem oceni, kakšne 

bi bile naravne spremembe glede na osnovni scenarij.” 

 

6.člen 

 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:  

 

“ Za opis stanja okolja in njegovih delov na območju posega se uporabljajo javni podatki iz katastrov, 

zbirk in drugih baz podatkov, ki jih zbirajo ali vodijo pristojni državni ali občinski organi ali druge osebe 

na podlagi javnega pooblastila ter  znanstvene ugotovitve.” 

 

 

 

 

 

7.člen 

9. člen se spremeni, tako da se glasi: 

 

“ (1) V poglavju, ki se nanaša na možne vplive posega na okolje in njegove dele, je treba opisati in 

oceniti vse verjetno  pomembne vplive vplivov na okolje, ki so med drugim posledica:  

a.) gradnje ali obstoja projekta, tudi rušilnih del, kjer je ustrezno,  

b.) uporabe naravnih virov, zlasti zemljišča, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, pri čemer se 

v večji meri upošteva trajnostna razpoložljivost the virov,  

c.) emisij onesnaževal, hrupa, vibracij, osvet ljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja motenj in 

odlaganja ter predelave odpadkov, 

d.) tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (na primer zaradi nesreč ali 

katastrof); 
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e.) kumulacija vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti, pri čemer se upoštevajo 

vsi obstoječi okoljski problem, povezani z območji posebnega okoljskega pomena, ki bodo 

verjetno prizadeta, ali z uporabo naravnih virov; 

f.) vpliv projekta na podnebje (na primer lastnosti in količina emisij toplogrednih plinov) ter 

ranljivost projekta ob podnebnih spremembah; 

g.) tehnologija in snovi, ki se uporabljajo. 

 

Opis in ocena verjetnih pomembnih vplivov mora zajeti neposredne vplive in vse 

posredne, sekundarne, kumulativne, čezmejne, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne, 

trajne ali začasne, pozitivne in negativne vplive projekta. Pri tem opisu je treba upoštevati 

nacionalne cilje varstva okolja in cilje ki so določeni na ravni Evropske Unije.  

 

(2) Opisati in oceniti je treba vpliv na naslednje dejavnike, na katere bo projekt verjetno 

pomembno vplival:  

- prebivalstvo,  

- zdravje ljudi,  

- biotska raznovrstnost ( naprimer rastlinsko in živalstvo), vključno z varovanimi območji, 

po predpisih o ohranjanju narave,  

- zemljišče (npr. izkoriščeno zemljišče),  

- prst (npr.organske snovi, erozija, zbijanje tal, pozidava),  

- voda (npr. hidromorfološke spremembe, količina in kakovost),  

- zrak,  

- podnebje (npr. emisije toplogrednih plinov, vplivi, povezani s prilagajanjem),  

 - materialna sredstva,  

-  kulturna dediščina, vključno z arhitekturno in arheološko,  

-  in krajina. 

 

(3) Opisati in oceniti je treba pomembne škodljive vplive posega na okolje, ki bi jih lahko 

pričakovali zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za 

zadevni projekt.  Pri tem se lahko uporabijo ustrezne razpoložljive infomacije in ocene:  

a.)  pridobljene z oceno tveganja, kadar gre  za obrate , po predpisih o varstvu okolja, ki urejajo 

obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi,  

b.) ocene  tveganja za varnost v primeru jedrskih nesreč, kadar gre za posege iz točke DII s področja 

jedrske energije, predpisa o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.  

(4) Opisati in oceniti je treba pomembne škodljive vplive projekta na okolje, ki bi  jih lahko 

pričakovali zaradi ranljivosti projekta ob nevarnosti hudih nesreč in/ali katastrof, relevantnih za 

zadevni projekt, vključno s predvidenimi ukrepi za preprečevanje ali blaženje pomembih 

škodljivih vplivov teh dogodkov na okolje in podrobno navesti ukrepe o pripravljenosti in 

predlaganem odzivu na takšne razmere.   

(5) Poročilu o vplivih na okolje je treba priložiti seznam s podrobno navedbo virov, ki se 

uporabljajo za opise in presojo, vključenih v poročilo.” 

 

 

8.člen 

 13.člen se spremeni tako, da se glasi: 

“(1) Izhodišča in metode ocenjevanja vplivov posega, njihovih učinkov in pričakovanih sprememb v 

obremenitvi okolja je treba v poročilu navesti in opisati. Opisati je treba  metodo napovedovanja ali 

dokaze, ki so uporabljene za ugotavljanje in presojo pomembnih vplivov na okolje, vključno s 

podrobnimi navedbami težav (na primer tehnične pomanjkljivosti ali pomanjkanje znanja) pri zbiranju 

zahtevanih informacij, ter navedbo glavnih vključenih negotovosti.  
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9.člen 

 

14.člen se dopolni, tako da se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:  

“ (4) Opisati je treba predvidene ukrepov za preprečevanje, zmanjšanje in po možnosti izravnavanje 

vseh ugotovljenih pomembnih škodljivih vplivov na okolje ter če je treba, predlagati  sprem ljanje vpliva 

oz. monitoring (na primer priprava analize po izvedbi projekta).”  

 

10.člen 

 20.člen se dopolni , tako da se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:  

“ (4) Na prvi strani poročila o vplivih na okolje se navede vodjo priprave poročila o vplivih na okolje in 

člane strokovne ekipe po vsebinskih področjih s podpisi. V prilogi se predloži dokazilo  o njihovi 

izobrazbi.   

(5) Poročilu o vplivih na okolje se priloži tudi izjava nosilca projekta, da je izvedel kontrolo kvalitete 

gradiva in opis, na kakšen način je bila zagotovljena kvaliteta poročila o vplivih na okolje.  “ 

 

 

 

11. člen 

 

Ta uredba se ne uporablja za posege v okolje, za katere se je postopek okoljevarstvenega soglasja, 

informacije o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe nameravanega posega na okolje ali 

predhodni postopek začel pred 16.majem 2017. 

 

12. člen 

 

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

 

 

Št.  

Ljubljana, dne  

EVA 2017-2550-0041 

 

 


