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Zakon o ohranjanju narave

Posvet “Zakon o ohranjanju narave”

`

Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.)Spremembe:Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 119/2002,
22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32

`

5. člen
skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti
Politike, programi, strategije in načrti razvoja na posameznih področjih, ki lahko
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, morajo na svojih področjih
izkazovati in zagotavljati izvajanje ukrepov
ukrepov, s katerimi prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti.
6. člen
obveznost vključevanja ukrepov
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot po
tem zakonu se vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih
dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon.

`

presoja
j vplivov
p
na okolje
j in presoja
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j
Celovita p
sprejemljivosti na varovana območja

`

`
`

11.november 2009

`

Ministrstvo za okolje in prostor
Mag. Vesna Kolar Planinšič
vesna.kolar-planinsic@gov.si

načrtov, prostorskih ali drugih aktov in
posegov v naravo
33. člen

SEA
and
Natura
2000
posebno
varstveno
območje
Natura 2000, 29.4.2004
(Ur. l. RS, št. 49/2004)

SPA – Bird directive
/26 območij (22,8 %)
pSCI – Habitats directive
/260 območij (31,6 %)
Skupaj - 35, 5 %
(9 % nad 900 m )

(1) Zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve
slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter
rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov je
treba na posebnih varstvenih območjih in potencialnih
posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo
sprejemljivosti planov, programov, načrtov, prostorskih
ali drugih aktov (v nadaljnjem besedilu: planov) in
presojo sprejemljivosti posegov v naravo.
(2) Presoja sprejemljivosti planov se izvaja skladno s
101., 101.a, 101.b in 101.c členom ZON.
(3) Presoja sprejemljivosti posegov v naravo se izvaja
skladno s 101.d, 101.e, 101.f, 104.a in 105.a členom
ZON.

101. členčlen- presoja sprejemljivosti
`

`

`

`
`
`

Za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona
sprejme pristojni državni organ ali pristojni organ
samoupravne lokalne skupnosti
za področje urejanja prostora, upravljanja voda,
gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, kmetijstva,
energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki in
odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
telekomunikacij in turizma in
bi lahko pomembno vplival na zavarovano območje,
posebno varstveno območje ali potencialno posebno
ohranitveno območje
sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani, je treba izvesti
presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma posledic
glede na varstvene cilje teh območij.
Oceno o sprejemljivosti vpliva oziroma posledicah plana da
ministrstvo v postopku celovite presoje vplivov na okolje po
Zakonu o varstvu okolja.

Plani in programi
Energetika
Industrija
Transport

Upravljanje
z odpadki

Telkomunikacije
Turizem

CPVO
Gozdarstvo

Prostorsko
načrtovanje
Raba
prostora

Upravljanje z
vodami

Ribištvo

Kmetijstvo
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posebne določbe o izvedbi postopka celovite
presoje vplivov na okolje
V postopku preverjanja planov, za katere je treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
ministrstvo določi plane, za katere je treba izvesti
presojo sprejemljivosti na podlagi tega zakona.
Za plane, ki lahko pomembno vplivajo na območja iz
prvega odstavka
d
k prejšnjega
jš j
čl
člena, se štejejo
š j j plani:
l i
– ki obsegajo ta območja ali bi izvedba plana lahko
na njih vplivala,
– s katerimi se določajo ali načrtujejo posegi v
naravo iz prve in druge alinee prvega odstavka.

101.b člen
posebne določbe o potrditvi plana v
`postopku
Ministrstvo celovite
potrdi plan
na podlagi
izvedene
presoje
vplivov
nacelovite
okolje
`
`
`
`

`

presoje vplivov na okolje:
če ugotovi, da plan ne bo škodljivo vplival na varstvene
cilje posameznih območij,
celovitost ter
na povezanost evropskega
k
ekološkega
k l šk
omrežja.
žj
Če je potrditev plana pogojena z izvedbo omilitvenih
ukrepov, se njihovo izvajanje podrobneje preveri
oziroma določi z okoljevarstvenim soglasjem ali
naravovarstvenim soglasjem.
Če ministrstvo potrdi plan, ga pristojni državni ali
lokalni organ lahko sprejme.

101.d člen ZON
`

`

`

(4) Če iz obvestila pripravljavca plana o nameri
izdelave plana niso razvidni podatki, ki omogočajo
uporabo določb druge alinee prejšnjega odstavka, in se
plan nanaša na območja iz prvega odstavka prejšnjega
člena, hkrati pa je ta plan tudi neposredna pravna
podlaga za izdajo dovoljenj za poseg v naravo, je
presojo sprejemljivosti tega plana treba izvesti.
(5) Ministrstvo
Mi i t t sprejme
j
odločitev
dl čit o obveznosti
b
ti
izdelave presoje sprejemljivosti planov in sprejema
druge odločitve v postopku celovite presoje vplivov na
okolje na podlagi mnenj organizacije, pristojne za
ohranjanje narave.
(6) V postopku celovite presoje vplivov na okolje se
upoštevajo določbe predpisa izdanega na podlagi
petega odstavka 33.a člena tega zakona.

101.c člen
postopek prevlade javne koristi
`
`

`
`

`

če je potrditev plana dokončno zavrnjena zaradi škodljivih
vplivov v postopku CPVO;
ugotovitev, da se plan nanaša na uresničevanje javne
koristi, določene z zakonom, in ni drugih ustreznih rešitev
za uresničitev te javne koristi,
presoja, katera javna korist bo v konkretni zadevi
prevladala;
če prevlada druga javna korist nad javno koristijo
ohranjanja
h
j j narave, se hkrati
hk ti sprejme
j
tudi
t di odločitev
dl čit o
nujnih izravnalnih ukrepih, obveščanje EU;
če je na posebnem varstvenem območju ali predlogu
posebnega ohranitvenega območja, prednostni habitatni
tip ali habitat prednostne rastlinske ali živalske vrste, se
lahko javna korist nanaša samo na varstvo zdravja ali
življenja človeka ali javno varnost ali ima koristne
posledice bistvenega pomena za okolje ali na druge nujne
razloge prevladovanja javne koristi, po predhodnem
posvetovanju s pristojnimi organi EU.

Primer: Rdečelistna bukev pred opero

Implementacija Direktive 2001/42/EC
(O.J.L197/30),21.7.2001
O presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje
/on assessment of the effects of certain plans and programmes on the
environment/
` Zakon o varstvu okolja, čl. 40-49
` Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. 73/2005)
` Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in
preventive je treba v postopku priprave plana , programa, načrta ali
drugega splošnega akta in njegovih sprememb (plan) , katerega
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, s katero se :
` ugotovijo,
` ocenijo vplivi na okolje,
` Preveri se vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan .
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sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna
posebna ohranitvenega območja, ter posege v naravo, ki lahko
pomembno vplivajo na ta območja.

Merila uvedbo CPVO

Skupni postopek

`

Directive 2001/42

OKOLJE- hrup,zrak, odpadki, VARSTVO
NARAVE, ZDRAVJE PREBIVALCEV,
KULTURNA DEDIŠČINA, KRAJINA

`

Art. 6.in 7. Directive 92/43
(Habitatna Directiva)

`

Directive 79/409/EEC on the
conservation
i off wild
ild birds
bi d
(Ptičja direktiva)

`

Če je presoja sprejemljivosti na Natura 2000 območja
(Appropriate assessment, habitat assessment)izvedena v
okviru celovite presoje , se pripravi ločen del okoljskega
poročila.

40.člen ZVO
1. Če gre za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni
državni organ ali občina za področje urejanja prostora,
upravljanja z vodami, ribištva, rudarstva,kmetijstva,
energetike, industrije, prometa, ravnanje z odpadki in
odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
telekomunikacijj in turizma.
2. Če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega
je treba izvesti :
- presojo vplivov na okolje,
- presojo sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
3. Celovita presoja vplivov na okolje se lahko izvede tudi za
drug plan, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba
pomembneje vplivala na okolje.

Testni primer Presoje sprejemljivosti
Celovita presoja vplivov
na okolje in
Presoja sprejemljivosti
na varovana območja
za občinski prostorski načrt občine
Ig
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Celovita presoja vplivov na okolje
CPVO se pričenja v 2004

C PVO v letu 2009

4 10

10

DRŽAVNI PROSTORSKI
NAČRTI
OBČINSKI PROSTORSKI
NAČRTI
OPERATIVNI PROGRAMI
GOZDNO GOSPODARSKI
NAČRTI

235

CPVO z a občinske prostorske načrte v letu 2009

46
99

OBČINSKI PROSTORSKI
NAČRTI

Mnenja o okoljskem poročilu- Presoja
sprejemljivosti
v letu 2008
Mnenja

8

6

12

11

20

6

43

Pozitivna

5

2

9

5

15

2

38

Negativna
(za dopolnitev)

3

3

3

6

5

3

23

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PROSTORSKIH SESTAVIN
90

OBČINSKI PODROBNI
PROSTORSKI NAČRTI

Okoljska poročila
`
`
`
`
`
`

V glavnem kvalitetna
V 23 primerih delno neustrezna
Razlogi:
poglavje narava,
poglavje kulturna dediščina in
poglavje tla

Občinski prostorski načrti v letu 2009 - potreba izvedbe CPVO

18
CPVO - DA
CPVO - NE

Občinski podrobni prostorski načrti v letu 2009 - potreba izvedbe CPVO

51

26
CPVO - DA
CPVO - NE

115
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Presoje na 1.stopnji
Odločbe v letu 2009 - potreba izvedbe CPVO

Vzroki za uvedbo CPVO v letu 2009

50
45

CPVO - DA
CPVO - NE

164

število odločb

40
96

35
30
25
20
15
10
5
0
Natura 2000

Okoljsko poročilo-pomen in kvaliteta
Predpisuje ga ZVO
Določeno z Uredbo o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje
DOKUMENT
- opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi
izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo
človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne
alternative,
- merila vrednotenja so stopnje odstopanja od kazalcev
stanja okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev, itd.
`
`

PVO objekti

Drugi okoljski razlogi

Več razlogov

Stopnje
Stopnj
e presoj in njim ustrezajoče odločitve
v
upravnih postopkih presoje sprejemljivosti
so:
– I. stopnja
ugotavljajo pričakovani vplivi plana ali posega v naravo in presoja njihova pomembnost, ker bi
lahko pomembno vplivali na varovana območja, ter se z odločbo določi plane ali posege v
naravo, za katere je treba izvesti presojo sprejemljivosti.
– II. Stopnja
ugotavljajo pričakovani vplivi plana ali posega v naravo in presoja njihova sprejemljivost, kar
vključuje morebitno presojo variantnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih
škodljivih vplivov tudi presojo ustreznih omilitvenih ukrepov, ter se s sklepom potrdi plan ali
z odločbo izda okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, dovoljenje za poseg v
naravo in dovoljenje po drugih predpisih.
– III. stopnja
ugotavlja se obstoj alternativnih rešitev za doseganje ciljev plana ali posega v naravo in
presoja njihovo ustreznost.
- IV. stopnji presoje-prevlada javne koristi, izravnalni ukrepi.

Okoljsko poročilo
Posledice izvedbe plana na okoljske cilje plana se vrednotijo glede na: povzročitev
bistvenih zamud v prizadevanjih za doseganje okoljskih ciljev,
bistveno prekinitev ohranjanja ali napredovanje dobrega stanja okolja in njegovih
delov
` Vrednotenje po velikostnih razredih:
` A-ni vpliva
` B-vpliv je nebistven
` C-vpliv
C li je
j nebistven
bi
zaradi
di iizvedbe
db omilitvenih
ili
ih ukrepov
k
A-C-vpliv je sprejemljiv
` D-vpliv je bistven
` E-vpliv je uničujoč
` X-ugotavljanje vpliva ni možno.
D-E-vpliv ni sprejemljiv
`

IZKUŠNJE – CPVO s presojo sprejemljivosti na
varovana območja
Operativni programi 2007-2013
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov
- Operativni program okolje in infrastruktura
- Operativni program pitne vode
- Program razvoja podeželja
- Operativni program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija, Slovenija-Madžarska, Slovenija- Hrvaška
- Operativni program mineralnih surovin
- Operativni program za odpadke – v postopku
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PODROČJE PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA
Shema faz CPVO in Presoje sprejemljivosti na varovana območja

`

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. L. 33/2007)Posebne ureditve

`

10.člen : Načelo strokovnosti
Prostorski akti morajo
j biti ppripravljeni
p j na strokovnih
dognanjih
o lastnostih in zmogljivostih prostora ter skladno s
strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter
kakovostnega urbanističnega , arhitekturnega in
krajinskega načrtovanja

1.FAZA PRESOJE – “SCREENING” vključuje organizacije, ne vključuje
javnosti
2. FAZA PRESOJE “SCOPING” –redko vključuje javnost

`

PRIPRAVA PLANA – strokovno delo, lahko vključuje javnost
PRIPRAVA OKOLJSKEGA POROČILA ZA ALTERNATIVNE STRATEŠKE
VARIANTE, lahko vključuje javnost

ZAGOTAVLJANJE KVALITETE

PLAN IN OKOLJSKO POROČILO - JAVNOST 30 dni- obveznost po ZVO, ZPN

ODLOČITVE

2. stopnja
Ocenjevanje vpliva planov
`
`
`
`
`
`

Ocenjevanje na podlagi kazalcev vplivov izvedbe plana
Kazalci povezani s stanjem okolja in njegovih delov
(Agencija za okolje)
Vplivi:
-glede
g
na lokacijo:
j neposredni
p
in daljinski
j
-glede na čas:kratko-, srednje-, dolgoročne-glede na kvantitativne spremembe kazalcev

PLINOVODI

1

OBJEKTI

2
4

2

1. ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE
- kratko-, srednje- ali dolgoročna sprememba habitatov zavarovanih živalskih vrst po skupinah
(ribe, dvoživke, ptice... ) za katere je območje pomembno ali zelo pomembno kot habitat
vrste ( z vidika razmnoževanja, prehranjevanja...) ali kot migracijski koridor,
- kratko, srednje- ali dolgoročna sprememba delov okolja (voda, zrak, tla) in posledično trajna
sprememba
b populacije
l ij ((velikost)
lik t) zavarovane ži
živalske
l k vrste,
t
2. ZAVAROVANE RASTLINSKE VRSTE
- kratko, srednje- ali dolgoročna sprememba habitata zavarovane rastlinske vrste in
posledično trajna sprememba števila zavarovanih vrst na območju,
- kratko, srednje- ali dolgoročna sprememba delov okolja (voda, zrak, tla) in posledično trajna
sprememba velikosti rastišč na območju zavarovane rastlinske vrste,
3. HABITATNI TIPI
- sprememba števila habitatnih tipov,
- sprememba ugodnega stanja posameznega habitatnega tipa,
- sprememba obsega habitatnih tipov, itd.

CESTNA
INFRASTRUKTURA

Tematika državnih prostorskih načrtov v letu 2009

1

NPR.:Vpliv plana na Biotsko raznovrstnost
se prikaže s spremembo kazalcev stanja

VODNE UREDITVE

3

KOMUNALA
1

PROMET
državne ceste
železnice

6

11/11/2009

370; 95%
drugi
promet
19; 5%
Delež prostorskih načrtov za avtomobilski
promet v letu 2008

Predlog
planavariantnih rešitev
presoja

Okoljsko vrednotenje s presojo
sprejemljivosti
Environment

narava (varovana območja)

Alternatives
VR

V1

V1.1

V2

V3

V4

V4.1

C

C

B

B

C

C

Water bodies : chemical status

B

Water bodies: hidrology

B

B

B

B

B

B

B

Underground water: chemical status

C

C

C

C

C

C

C

Underground water: hidrology

C

C

C

C

C

C

C

Climate change

B

B

B

B

B

B

B

Air quality

B

B

B

B

B

B

B

Noise

B

C

C

B

B

C

B

Soil

C

B

C

C

C

C

C

Forest

B

B

B

B

C

C

C

Cultural heritage

C

C

C

C

C

C

C

Nature: species, habitas and habitate types

C

C

C

C

C

E

D

Nature: NATURA 2000 – EU ecological network (SPA, pSCI) and
protected areas

C

C

C

C

C

E

D

C

C

C

C

C

E

D

Nature: other important areas

vir: GURS

Nekateri primeri DPN
`
`
`
`
`
`

DLN za AC Ptuj – Markovci
DPN za Luko Koper
DPN 3. razvojna os
DPN Lipica
DPN HE Brežice
B ži
DPN NSRAO
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SPRO IN PRO Mestna občina Ljubljana

ZAKLJUČEK

Presoja sprejemljivosti na varovana območja v Sloveniji se izvaja
Posledica: razvoj variant
- Presoja sprejemljivosti na varovana območja je dosedaj zavrla
d DPN v Sloveniji
dva
Sl
iji (AC Ptuj
Pt j –Markovci,
M k i Ob
Obvoznica
i Šk
Škofljica-Lj.)
flji Lj )
- Večina primerov presoj sprejemljivosti je C-izvedba pod omilitvenimi
ukrepi
- Vse izvajanje Presoje sprejemljivosti na varovana območja je
usklajeno z ZRSVN-letne skupne delavnice; razvoj skupne doktrine
- Strokovna organizacija pripravlja mnenja na 1.stopnji in 2.stopnji v
rokih,
- Sistem za področje narava je v celoti vzpostavljen in poteka tekoče
- Revizija prispeva k kvaliteti
-

HVALA
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