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Presoja vplivov na okolje

➢ PREDHODNI POSTOPEK (PP): OVS da/ne, pogoj za izdajo GD
– v skladu z ZVO-1, tudi v osnutku ZVO-2

– postopek vodi ARSO

– vloga za predhodni postopek

➢ PESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (OVS)
– v skladu z ZVO-1, tudi v osnutku ZVO-2

– postopek vodi ARSO

– poročilo o vplivih na okolje

➢ INTEGRALNO DOVOLJENJE (GD + OVS)
– v skladu z GZ, od 1.6.2018

– postopek vodi MOP

– poročilo o vplivih na okolje



Lokacija 
➢ Vodovarstvena območja 

uredbe/odloki o vodovarstvenih območjih; Atlas voda 

➢ Območja pomembnega vpliva poplav 

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,   ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, Atlas voda)

➢ Priobalno zemljišče površinskih vod

Zakon o vodah, Atlas voda

➢ Območja z naravovarstvenim statusom 

Zakon o ohranjanju narave, Naravovarstveni atlas

➢ Degradirana območja 

Tla, zrak, hrup; odloki o načrtu za kakovost zraka na območju mest, Atlas okolja, URBINFO (MOL)

➢ Bližina varovanih prostorov, industrijske/obrtne/poslovne cone, območja za turizem/šport…

Prostorski akti (OPN, OPPN, DPN,…), PIS-MOP, PISO, URBINFO,…

➢ Kulturna dediščina

Zakon o varstvu kulturne dediščine; Register kulturne dediščine, URBINFO, 

➢ Krajina

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave; Register kulturne dediščine, URBINFO 



➢ Območja z naravovarstvenim statusom (Atlas okolja, Naravovarstveni atlas, vir: ARSO)



➢ Vodovarstvena območja (Atlas okolja - ARSO, Atlas voda - DRSV)



➢ Območja pomembnega vpliva poplav (Atlas okolja – ARSO, Atlas voda - DRSV)



➢ Hrup  - MOL, ceste Ldvn (Atlas okolja, vir: ARSO)



➢ Hrup  - MOL, SVPH, degradirana območja (vir: URBINFO)



➢ Onesnaženost tal (Atlas okolja, vir: ARSO)

➢ )



➢ Kulturna dediščina (Register kulturne dediščine RKD)



➢ Obstoječe dejavnosti – IED, SEVESO (Atlas okolja – ARSO)



➢ Prostorski informacijski sistem MOP (omejitve v prostoru, PA)



Tip posega, lastnosti posega/dejavnosti

➢ velikost, zmogljivost, tehnologija – uvrščanje v skladu s pragovi iz Uredbe o posegih v okolje, za katere 

je treba izvesti presojo vplivov na okolje 

➢ zahtev v zvezi z rabo prostora oziroma zemljišč

➢ zahtev v zvezi z infrastrukturno opremljenostjo in prometnimi povezavami

➢ glavnih proizvodnih procesov in aktivnosti ali načina uporabe

➢ vrst in količin materialov/surovin/izdelkov

➢ vrst in količin nastalih stranskih proizvodov ter odpadkov 

➢ vrst in količin emisije snovi in energije

➢ tveganj, povezanih z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrečami



Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 



Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 



Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 



Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 



Predhodni 
postopek



Predhodni postopek Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (Ur.l. RS, 51/14, 57/15, 26/17, 105/20)

➢ 6. člen – zahteva za začetek predhodnega postopka

– 1. opis posega v okolje, ki vključuje zlasti:

– a) opis značilnosti celotnega posega v okolje

– b) opis lokacije posega v okolje, zlasti v zvezi z okoljsko občutljivostjo

– 2. opis okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo projekt nanje 
pomembno vplival 

– 3. opis vseh verjetno pomembnih vplivov posegov na okolje

– 4. nosilec posega lahko priloži tudi opis  omilitvenih ukrepov, ki jih že predvideva in 
so namenjeni preprečitvi ali zmanjšanju pomembnih škodljivih vplivov na okolje

➢ Priloga 2 Uredbe: merila za določanje  ali je za poseg treba opraviti presojo vplivov 
na okolje



Integralni postopek  izdaje gradbenega dovoljenja (GD + OVS); GZ-1: INTEGRALNO 
DOVOLJENJE

➢ GZ: Objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je treba v skladu z Zakonom o varstvu okolja 
in Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

➢ Vloga za izdajo IGD: DGD + PVO + Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja 
narave (če je potreben)

➢ ARSO obvezen mnenjedajalec za emisije v tla, vode, zrak, hrup, svetlobno onesnaževanje, 
EMS, ravnanje z odpadki



POSTOPEK  
IZDAJE 

INTEGRALNEGA 
DOVOLJENJA 
(GD + OVS)



POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 

(Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17)

Namen poročila je zagotovitev podatkov, potrebnih za presojo vplivov nameravanega posega 

na okolje, tako glede na vrsto in lastnosti nameravanega posega kot glede na lastnosti in 

značilnosti okolja oziroma njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi vplivov posega prizadeti.

Vrednotenje vplivov:

- razred A ali 5: ni vpliva oziroma je vpliv pozitiven;

- razred B ali 4: vpliv je nebistven;

- razred C ali 3: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov;

- razred D ali 2: vpliv je bistven;

- razred E ali 1: vpliv je uničujoč

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2058


Presojani dejavniki in vplivi – v POROČILU O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

➢ tla

➢ vode (površinske, podzemne, poplave)

➢ zrak (emisije, imisije)

➢ vonjave

➢ podnebje (TGP, prilagojenost podnebnim spremembam)

➢ hrup

➢ vibracije

➢ odpadki

➢ svetloba

➢ elektromagnetno sevanje

➢ radioaktivno sevanje

➢ krajina

➢ kulturna dediščina

➢ tveganje za okoljske in druge nesreče (tudi požar)

➢ prebivalstvo in zdravje ljudi

➢ biotska raznovrstnost, naravne vrednote in presoja sprejemljivosti vplivov posega na 

varovana območja



STRUKTURA IN VSEBINA POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)

➢ PREDMET IN VSEBINA POROČILA

➢ PROSTORSKI AKTI KOT PODLAGA ZA UMESTITEV POSEGA V PROSTOR

➢ ZNAČILNOSTI POSEGA, lokacija, velikost, gradbene/tehnične/tehnološke značilnosti, okoljske značilnosti 

(pričakovane emisije, odpadki, poraba naravnih virov, odpadki, stranski proizvodi)

➢ ALTERNATIVNE REŠITVE V ZVEZI S POSEGOM

➢ OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA (javno dostopni podatki, baze, znanstvena dela, vzorčenje, 

meritve, modeliranje, terenski popisi), OBMOČJA S POSEBNIM PRAVNIM REŽIMOM, POSELJENOST IN 

POGOJI BIVANJA NA OBMOČJU

➢ IZHODIŠČNO STANJE IN ORIS VERJETNEGA NADALJNJEGA RAZVOJA BREZ IZVEDBE POSEGA 

(NIČELNA VARIANTA)

➢ MOŽNI VPLIVI POSEGA NA OKOLJE gradnja/obratovanje/opustutev

➢ ČEZMEJNI VPLIVI

➢ UKREPI ZA PREPREČEVANJE, ZMANJŠEVANJE IN IZRAVNAVANJE OPREDELJENIH POMEMBNIH 

ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN MONITORING

➢ MONITORING

➢ OBMOČJE, NA KATEREM POSEG POVZROČA OBREMENITVE OKOLJA, KI LAHKO VPLIVAJO NA 

ZDRAVJE ALI PREMOŽENJE LJUDI

➢ POLJUDNI POVZETEK VSEBINE POROČILA



Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo (Ur.l. 
RS, št. 36/18, 51/18 – popr.)

Glede na namen uporabe se dokumentacija razvršča na:

➢ idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),

➢ projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

➢ projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

➢ projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),

➢ dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),

➢ dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) 

➢ dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).



Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za 
objekte z vplivi na okolje

➢ opis alternativnih rešitev z razlogi za izbor predložene rešitve,

➢ podatke glede predvidenih emisij snovi in energije v okolje,

➢ okviren terminski načrt gradnje, faznost gradnje, predviden obratovalni čas gradbišča,

➢ podatke o izvedbi gradnje (opis in ocena izvajanja gradbenih del, vrste in maksimalno število 
gradbenih strojev s podatki o njihovi zvočni moči, predvideno maksimalno dnevno število 
tovornih vozil, težjih od 7,5 t za potrebe gradbišča po fazah gradnje, s podatki o številu osi, 
tonaži, dolžini prevožene poti po gradbišču in vsebnosti melja v %),

➢ podatke o predvidenih vrstah in količinah gradbenih odpadkov (vključno z nevarnimi odpadki) 
ter predvidenem ravnanju z njimi,

➢ opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega v 
času pripravljalnih del in gradnje, v času obratovanja ali trajanja posega in v času odstranitve ali 
opustitve posega,

➢ podatke o predvidenih količinah rodovitne prsti ter predvideno ravnanje z rodovitno prstjo in

➢ prikaz predvidene organizacije gradbišča.



Posebnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za 
objekte z vplivi na okolje

➢ Če gre za gradnjo novega objekta, za katerega je potrebna presoja vplivov na okolje, ker 
je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi 
v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega, mora projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebovati tudi:

➢ opis obstoječega stanja objektov in infrastrukture, s katerimi je objekt funkcionalno in 
prostorsko povezan, ter

➢ podatke o že pridobljenih okoljevarstvenih soglasjih in dovoljenjih ter drugih odločbah, 
ki so bile izdane za objekte, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan, na 
podlagi predpisov, ki urejajo varstvo okolja.



Če je tehnološki proces bistven element za presojo vplivov na okolje, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi

➢ opis tehnološkega postopka po fazah ali sekcijah, od skladiščenja surovin do končnih produktov,

➢ masne in energetske bilance,

➢ georeferencirane podatke o predvidenih odvodnikih in izpustih v zrak ter iztokih odpadnih vod, z opisom morebitnih 
čistilnih naprav za odpadni zrak in vode,

➢ obratovalni čas objekta in predvideno število obratovalnih dni v letu,

➢ predvideno število delovnih mest in obiskovalcev v objektu,

➢ podatke o prometnih obremenitvah, povezanih z obratovanjem, po vrstah vozil in obdobjih dneva (dnevni čas od 6. do 
18. ure, večerni čas od 18. do 22. ure, nočni čas od 22. do 6. ure) ter dnevih v tednu,

➢ podatke o prezračevalnih, hladilnih in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir emisij hrupa (vrste, 
število, georeferencirani podatki, raven zvočne moči LWA posameznih virov),

➢ podatke o vrstah, letnih količinah in predvidenem ravnanju z odpadki in surovinami v času obratovanja, z veljavno 
določenimi klasifikacijskimi številkami odpadkov,

➢ podatke o načrtovanih virih elektromagnetnih sevanj,

➢ georeferencirane podatke o vrstah in istočasno prisotnih količinah kemikalij v objektu in načinu skladiščenja ter 
predvideni letni porabi, vključno z varnostnimi listi,

➢ prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrževanje požarne vode,

➢ posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo in eksplozijsko nevarne objekte ter

➢ prikaze pretočne procesne sheme.



Presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja



Kdaj izdelati dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave?

➢ Presoja sprejemljivosti se izvede na nivoju prostorskih aktov (CPVO) in na nivoju 

posegov (OVS, ID) – izdela se t.i. Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov v naravo na varovana območja

➢ Poseg ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma habitatnega tipa zaradi neposrednega, 

daljinskega oziroma kumulativnega vpliva.

➢ Vplivno območje za posamezne posege je določeno v prilogi 2 Pravilnika o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

➢ Ugotavlja se neposredni in daljinski vpliv (do Natura 2000, zavarovanega območja (npr. 

krajinskega parka)

➢ Za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da se daljinski vpliv 

ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinskega vpliva, navedenega v 

Prilogi 2 tega pravilnika.



Primer vplivnega območja

Vir: Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04, 53/06, 

38/10, 03/11)
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