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Presoja sprejemljivosti plana na varovana območja je 
postopek v katerem se 
– ugotovi verjetne vplive planov in z njimi načrtovanih 

posegov in 
– se nato v primeru verjetnega bistvenega negativnega 

vpliva plan spremeni in posege omili na še sprejemljiv 
vpliv. 

Presoja se izvaja od primera do primera, ne na ravni tipov 
posegov ali celih Natura območij (sodna praksa EU in 
predsodni postopek EK proti Sloveniji). 
 

Namen presoje sprejemljivosti planov 
ali posegov 



Vsi DPN in OPN so predmet CPVO (vsaj obvestila o nameri 
priprave plana). V tem postopku teče presoja 
sprejemljivosti: 

I. stopnja presoje ugotavlja pričakovane vplive plana v 
naravo in presoja njihovo pomembnost, ker bi lahko 
pomembno vplivali na varovana območja (=screening). 

Za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na VO, je treba 
izvesti presojo sprejemljivosti (II. stopnja): 

II. stopnja presoje ugotavlja pričakovane vplive plana v 
naravo in presoja njihova sprejemljivost, v primeru 
ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi presojo 
ustreznih omilitvenih ukrepov. 

Postopek presoje sprejemljivosti planov 



Statistika uvedbe II. stopnje – primer leto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Od 35 uvedenih CPVO postopkov na II. st. jih je 21 tudi 

zaradi Nature ali zavarovanih območij (10%). 

Postopek presoje sprejemljivosti planov 

DPN OPN OPPN in PUP Načrti rabe nar. 
virov + ostalo 

SKUPAJ 

CPVO NE 0 12 162 22 196 

CPVO DA 1 8 22 4 35 

SKUPAJ 1 20 184 26 231 



Presoja se lahko samo plane in programe, ki jih je 
pripravljalec (sektor) dal v postopek presoje. 

Če za neko sektorsko področje ali geografsko območje 
pripravljalec ni pripravil in dal v postopek celovitega 
plana, ga akterji v postopku presoje sprejemljivosti ne 
morejo presojati. 

Presojanje vplivov planov, ki pokrivajo le del sektorskega 
področja ali geografskega območja ob neobstoju 
celovitih je v specifičnih primerih lahko problematično. 

Postopek presoje sprejemljivosti planov 



Situacija za investitorje je v primerih presojanih celovitih 
planov lahko lažja. Primer – Uredba o posebnih 
varstvenih območjih (Natura 2000): 

 
…presoja sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna za 

posege v naravo na delu poselitvenih območij s strnjeno 
pozidavo, če se ti izvajajo na podlagi projektnih pogojev 
iz občinskega prostorskega načrta ali občinskega 
podrobnega prostorskega načrta… 

Postopek presoje sprejemljivosti planov 



Z Zakonom o ohranjanju narave določeni postopki presoj 
sprejemljivosti – nekateri bistveni koraki: 

• Pripravljalec plana (npr. DPN) zaprosi ZRSVN za naravovarstvene 
smernice. 

• Pripravljalec plana, ki dobi odločbo v postopku CPVO za II. stopnjo 
presoje sprejemljivosti na varovana območja, pripravi (naroči) 
okoljsko poročilo z dodatkom na varovana območja. 

• Okoljsko poročilo in plan (npr. za gradnjo HE) v potrditev na MOP 
(Sektor za strateško presojo vplivov na okolje). 

• MOP pošlje okoljsko poročilo in plan med drugim v mnenje ZRSVN. 
Ta zlasti oceni sprejemljivost vplivov plana, predlagane omilitvene 
ukrepe ter po potrebi navede merila in pogoje za izvedbo plana. 

• Potrjeno okoljsko poročilo in plan sta pogoja za nadaljnje postopke 
(PGD). 



Presoja se mora nanašati na Natura vrste in HT, katerih 
cone znotraj relevantnega območja Natura sovpadajo 
z vplivnim območjem s planom načrtovanega posega. 

Presoja na te vrste in HT mora biti jasno razvidna, prav 
tako ocenjevanje vplivov in rezultati. 

Zato v okoljskem poročilu presoja sprejemljivosti na 
varovana območja kot posebno poglavje. 

 
V postopku presoje oceno podajajo pripravljalec plana / 

presojevalec, ZRSVN in organ, ki odloča (MOP – SPVO 
ali ARSO). Zato poenoten pristop k ocenjevanju. 

Vsebina presoje sprejemljivosti planov 



Pravilnik je za 
pomoč in bolj 
poenoteno 
ocenjevanje 
določil matriko 
ocenjevanja 

Vsebina presoje sprejemljivosti planov 



Omilitveni ukrepi – ocenjuje se tudi njihova izvedljivost. 

Vsebina presoje sprejemljivosti planov 
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 Več na: 
http://www.natura2000
.gov.si/index.php?id=21 

 

http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21
http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21

