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1. Kaj je presoja sprejemljivosti? 
 

Presoja sprejemljivosti posegov v okolje je mehanizem, ki zagotavlja zaščito Nature 2000 pred 

škodljivimi človekovimi aktivnostmi, še posebej pred gradbenimi načrti in projekti. To doseže s 

pomočjo zahteve po presoji morebitnih vplivov nekaterih aktivnosti, še preden jih pristojni organi 

odobrijo. V primeru, da bi načrt lahko imel znatne škodljive vplive na območju Nature 2000, se izvedejo 

ukrepi za preprečitev teh vplivov. Odobritev načrta oziroma projekta ni mogoča brez presoje 

sprejemljivosti. 

 

Presojo sprejemljivosti ureja 6. člen EU ‘Habitatne direktive‘ (v nadaljnjem besedilu: HD). Sodišče EU 

(CJEU) je naredilo korak naprej - skozi številne primere natančneje interpretiralo določila. V tem 

kratkem vodiču bosta predstavljeni tako zakonodaja kot tudi sodna praksa, ki se nanašata na presojo 

sprejemljivosti. 

 

2. Kako deluje? 
 

EU habitatna direktiva zahteva, da se pred podajo dovoljenja oziroma soglasja pristojnega organa, 

opravi presoja posledic vsakega načrta ali projekta, ki bi lahko imel pomemben vpliv na območja 

Natura 2000 (posebna območja varstva – SPA ali območja, pomembna za Skupnost – SCI). Termina 

načrti in projekti je potrebno interpretirati na široko; mogoče ju je razumeti bodisi kot gradbene načrte 

bodisi kot druge posege, ki lahko škodljivo vplivajo na celovitost zadevnega območja. 

 

3. Presoja sprejemljivosti poteka v 4 korakih 
 

1. Predhodna presoja – ocenjuje ali bi lahko imel načrt oziroma projekt znaten vpliv na zadevno 

območje. Domneva se, da bo projekt imel pomembne vplive in se nadaljuje z 2. korakom presoje, razen 

če se dokaže, da projekt ne ogroža ciljev ohranjanja tega območja.  
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2. Presoja vplivov – opredelijo se posamezni škodljivi vplivi na območje in se definira stopnja 

ogroženosti. Presoja mora temeljiti na najboljšem dostopnem znanstvenem znanju in mora upoštevati 

kumulativne učinke. Na tej stopnji se tudi opredelijo in ocenijo omilitveni ukrepi. V primeru, da bi načrt 

ali projekt škodoval celovitosti območja, kljub vsem omilitvenim ukrepom, pristojni organi praviloma 

ne smejo odobriti njegove izvedbe. 

 

3. Ocena alternativ – v primeru, da bi načrt ali projekt škodoval celovitosti zadevnega območja, je v 

naslednjem koraku potrebno poiskati neškodljive alternativne rešitve za dosego ciljev (na primer 

alternativne lokacije za pomorsko pristanišče). 

 

4. Izjemno dovoljenje – v primeru, da ni mogoče najti primernejših alternativ, je mogoče načrtu 

oziroma projektu izdati izjemno dovoljenje, pod pogojem, da obstajajo nujni razlogi prevladujočega 

javnega interesa. Projekti brez prevladujočega javnega interesa ne morejo biti odobreni. V primeru, da 

je projektu izdano izjemno dovoljenje, se morajo izvesti izravnalni ukrepi, ki ''omilijo'' škodo 

povzročeno s projektom.  

 

4. Več informacij o presoji sprejemljivosti 
 

 J&E kratek vodič po zakonodaji in sodni praksi, ki se nanaša na presojo sprejemljivosti (v 

angleščini) (2016) 

 Zavod RS za varstvo narave 

 Domača stran Evropske komisije o direktivah Natura (v angleščini) 

http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2016/AA_guide_eng__4_.pdf
http://www.natura2000.si/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

