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Kaj je strateška presoja vplivov na okolje?

Je zagotavljanje/preverjanje vključevanja okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, 

da se v njih udejanja načelo trajnostnega razvoja in preventive.

Temelje za postopke strateške presoje predstavjlajo predvsem:

• Konvencija o čezmejni presoji vplivov na okolje – posebej Kijevski protokol o strateški presoji vplivov planov.

• Direktiva 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

• Zakon o varstvu okolja – celovita presoja vplivov na okolje (CPVO).

V okviru presoje vplivov PLANOV se izvede tudi presoja na podnebne dejavnike, zato je CPVO trenutno 

najboljše orodje za vključevanje podnebne tematike v plane (“mainstreaming” podnebnih sprememb na način, 

da se hkrati izboljšuje tudi stanje biotske raznovrstnosti).

Kateri plani: plani na podlagi prepisov, plani, ki so temelj za projekte, za katere je treba izvesti presojo vplivov 

projektov na okolje in drugi plani, katerih izvedba lahko pomembno vpliva na okolje.



Vključevanje podnebne teme v politike in plane

Pri pripravi plana gre za presojo, kako bo plan vplival na podnebne spremembe, kako bodo podnebne 

spremembe vplivale na uresničevanje plana – upoštevati blaženje, prilagajanje, ranljivost.

Izhajati moramo iz najboljšega razpoložljivega znanja (znanstvene osnove) in sprejeti kompleksnost in 
negotovost ter razmišljati dolgoročno.

Podnebni (in drugi okoljski cilji) morajo biti vključeni v jedro programa (s cilji). 

Ne gre  več za to, ali so vplivi plana sprejemlnivi ali ne – plan je lahko sprejemljiv le, če prispeva k doseganju 
podnebnih ciljev.

Kaj to pomeni: globalno so bilo v letu 2019 izpusti 59 gt ekvivalenta CO2 – za omejitev globalnega ogretja na 
2°C morajo izpusti do leta 2030 pasti na  41gt. (UN Emission Gap Report 2020).

Naloga strateških presoj je, da se plani “poravnajo” s temi konkretnimi cilji.

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020


Kakšno je dejansko stanje strateških presoj vplivov na podnebje?

Raziskava v 9 državah je pokazala:

• Presoja vplivov planov na podnebje je še vedno abstraktna tema.

• Plani so presplošni, ni celostnega pristopa k planiranju – zgodnji vključitvi okoljskih strokovnjakov.

• Ni jasnega pregleda ciljev in stanja,  podatkov ni dovolj, sploh glede dolgoročnih in kumulativnih učinkov.

• Na ravni držav ni močnih teles, pristojnih za podnebne spremembe, ekipe strokovnjakov se še formirajo.

• Pogosto se strateške presoje ne delajo za najvišjo raven planov – na nižji ravni so “brezzobi” instrument.

• Finančna odvisnost izdelovalcev od načrtovalcev – imajo manj vpliva na plan, presojajo plan, kot je.

• Presoja vplivov glede podnebnih dejavnikov je še vedno nejasna, ni dobrih metodoloških pripomočkov 

(Priročnik EK iz leta 2013). 

• Presoja vplivov glede prilagajanja je še posebej šibka – ni skupnih EU instrumentov.

• Lokalna raven se še ne zaveda dovolj pomembnosti vplivov (neprostorskih) planov na podnebne dejavnike.

Strateške presoje vplivov planov na podnebje se po sprejemu Pariškega sporazuma še niso zaostrile, je pa 

splošno (politično) zavedanje o podnebnih spremembah večje.



Stanje strateških presoj za Slovenijo 2015-19

Postopek celovite presoje vplivov na okolje vodi Ministrstvo za okolje in prostor (predhodno presojo in

presojo). V okviru presoje po naročilu pripravljalca plana strokovnjaki za CPVO pripravijo okoljsko poročilo.

- Večina planov, ki se predložijo MOP, so prostorski načrti (DPN, OPN ali OPPN) – od 1035 planov, je bilo 910

izvedbenih prostorskih načrtov, 92 gozdnogospodarskih in ribiško gojitvenih, 33 drugih.

- Glede potrebnosti izvedbe CPVO se je MOP praviloma odločil, da jo je potrebno izvesti za DPN, za slabo

polovico OPN, za slabo desetino OPPN, za noben gozdnogospodarski in ribiško gojitveni načrt, ter za dobro

petino drugih načrtov;

- glede presoje vplivov na okolje po izvedenem CPVO je MOP, razen v dveh primerih, odločil, da so vplivi

plana na okolje sprejemljivi.

Je pa Slovenija ena redkih, ki je naredila CPVO za Nacionalni energetski in podnebni načrt – strokovnjaki so bili 

plačani s strain Evropske komisije. To okoljsko pročilo je doslej tudi najboljšii primer presoje (potrebnih) vplivov 

plana na podnebne dejavnike.



Kako izboljšati stanje?

• Načrtovanje na najvišji streteški ravni mora konkretneje upoštevati podnebne spremembe in druge okoljske 

vidike – možne alternative za doseganje podnebnih ciljev morajo biti pretehtane – da bo s svojim 

usmerjanjem potrebnih sprememb družbenih dejavnosti (proizvodnje, potrošnje, življenjskih navad) vplival 

na doseganje podnebnih ciljev.

• Jasno morajo biti predstavljeni podnebni cilji – generalno in sektorsko, za blaženje in prilagajanje  - ogljični 

proračun!

• Združitev znanja podnebnih strokovnjakov v Sloveniji v telo, ki bo lahko dajalo usmeritve pri planiranju.

• Vključitev okoljskih / podnebnih strokovnjakov v vsak začetek planiranja, da se presodijo morebitni vplivi.

• Dokler to ne postane samodejno je CPVO treba izvesti za čim širši krog najvišjih strateških planov.

• Potrebni so dobri metodološki pripomočki za vrednotenje vplivov – kaj naj se vrednoti in kako; vzročno 

posledični učinki različne rabe zemljišč (ponori!).

Nujno je izobraževanja javnega sektorja o stanju okolja in vzrokih zanj – o izrednih okoljskih in podnebnih 

razmerah.



Evropska okoljska agencija za naslednjih 10 let priporoča

Za doseganje ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega sporazuma bo v naslednjih 10 letih 

potrebno nujno ukrepanje na različnih sistemskih področjih (boljše izvajanje sprejetih politik, razvoj dolgoročnih 

okvirov in zavezujočih ciljev, preusmeritev financiranja v “nature based solutions”., socialno pravičen prehod).

Evropa svoje trajnostne vizije ne bo dosegla preprosto samo s spodbujanjem gospodarske rasti in iskanjem rešitev 

za obravnavo škodljivih stranskih učinkov z orodji okoljske in socialne politike. 

Namesto tega mora trajnost postati vodilno načelo za ambiciozne in usklajene politike in ukrepe v celotni družbi. 

Da bi omogočili preobrazbo, bo potrebno sodelovanje vseh vladnih področij in ravni ter koriščenje ambicioznosti, 

ustvarjalnosti in moči državljanov, podjetij in skupnosti.

Zdaj je čas za ukrepanje.



Hvala lepa!


