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UPORABA IN UČINKOVITOST CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA
OKOLJE TER PRESOJA VPLIVOV NA ČLOVEKOVO ZDRAVJE

4. sklop

Zasnova sistema spremljanja
učinkovitosti strateškega ocenjevanja
vplivov na okolje in uspešnosti CPVO

Vsebina
Uvod ___________________________________________________________________1
Pregled meril __________________________________________________________2

Uvod
Sistem spremljanja učinkovitosti strateškega ocenjevanja vplivov na okolje in uspešnosti
CPVO je izoblikovan na osnovi v projektu opredeljenih meril in kazalnikov, ki so služili za
oceno stanja. Ob uporabi teh kazalnikov bo možno v naslednjih letih oceniti napredek glede
na obdobje ocenjeno v tem projektu. Za spremljanje stanja niso uporabljeni vsi kazalniki iz
analize stanja, ker bi bilo takšno spremljanje teže obvladljivo, temveč ključni oz. smiselni, ki
jih je hkrati možno enostavno in objektivno beležiti vzdolž postopka priprave CPVO in
vpogleda v OP.1
Sistem je zasnovan kot vprašalnik, ki ga za posamezen postopek CPVO izpolnijo zaposleni
na Sektorju za CPVO, ki vodijo ta postopek. Opredeli se ocena po posameznih kazalnikih vzorno, zadovoljivo, pomanjkljivo, neprimerno. Lahko se (izjemoma) tudi opredeli, da ocene
ni možno podati.
Vprašalnik je del spisa postopka in se lahko dopolni z informacijami, ki jih Sektor za CPVO
že vodi. Vprašalnik se lahko organizira v obliki računalniške aplikacije, ki omogoča sproten
vnos informacij tekom procesa CPVO in avtomatično vodenje statistike.
V nadaljevanju je podan pregled meril oz. kazalnikov, s katerimi se spremlja prakso in
postopke. Na začetku vprašalnika so osnovni identifikacijskih podatki o obravnavanem planu
in udeležencih v postopku CPVO.

1

Za popolnejšo predstavo o napredku na področju strateškega ocenjevanja pa je smiselno vsake nekaj let (anketno, raziskovalno)
analizirati tudi ostale kazalnike iz te naloge.
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Pregled meril
Oznake v preglednici pomenijo naslednjo oceno - razrede učinkovitosti oz. uspešnosti:
- V – vzorno,
- Z – zadovoljivo,
- P – pomanjkljivo,
- N – neprimerno,
- X – ni možno ugotoviti.

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Osnovni podatki
Podatki o planu
Naziv plana:
Vrsta plana:

Tip plana
PROSTORSKI
AKTI

Tip akta / Področje
državni prostorski načrt
DPN

regionalni prostorski načrt
(RPN)
občinski prostorski načrt
(OPN)
občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN)

Vrsta posega
ceste, priključki, križanja
železniške proge
plinovodi
daljnovodi
zagotavljanje poplavne varnosti,
vodnogospodarske ureditve
hidroelektrarne
logistična središča, industrijske cone
prenove letališč
prenove pristanišč
čistilne naprave
vetrne elektrarne
oskrba s pitno vodo
ostalo

poslovne, proizvodne, obrtne, skladiščne,
logistične cone
stanovanjske soseske
trgovski centri
prenove mestnih središč
parkirne hiše
turistično rekreacijski kompleksi
športne površine, vključno s smučišči
širitve, sanacije kamnolomov, gramoznic,
glinokopov
daljnovodi
ceste, križanja
komunalne ureditve
čistilne naprave
centri za ravnanje z odpadki, komunalno
servisne cone, odlagališča
bioplinski centri
vodni zadrževalniki
ostalo
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1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

PLAN NA
PODROČJU
KMETIJSTVA,
GOZDARSTVA
IN RIBIŠTVA

ribiško gojitveni načrti

PLAN NA
PODROČJU
UPRAVLJANJA
VODA
PROGRAM

načrt upravljanja z vodami
podrobnejši načrti
upravljanja z vodami

ostalo

urejanje prostora
upravljanje voda
gospodarjenje z gozdovi
lov
ribištvo
rudarstvo
kmetijstvo
energetika
industrija
transport
ravnanje z odpadnimi
vodami
ravnanje z odpadki
oskrba prebivalstva s pitno
vodo
telekomunikacije
turizem
ostalo

Podatki o udeležencih v postopku CPVO
Pripravljavec (koordinator):
Odgovorna oseba:
Naročnik:
Odgovorna oseba:
Inženir:
Odgovorna oseba:
Izdelovalec PPP:
Odgovorna oseba:
Izdelovalec OP:
Odgovorna oseba:
Vodja postopka na Sektorju za CPVO:
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2

Udeleženci v procesu strateškega ocenjevanja

2.1

Delovanje pripravljavca (koordinatorja) PPP

Kazalnik
Ocena
2.1.1 Delovanje pripravljavca PPP – V Pripravljavec PPP je v celoti upošteval vsa relevantna okoljska izhodišča in izhodišča
vzdržnega razvoja.
izkazovanje pozitivnega ali
Z Pripravljavec PPP je upošteval splošna okoljska izhodišča in izhodišča vzdržnega
odklonilnega stališča do
razvoja.
P Pripravljavec PPP je upošteval le splošna okoljska izhodišča, izhodišč vzdržnega razvoja
strateškega ocenjevanja ter
ni upošteval.
upoštevanje okoljskih
N Pripravljavec PPP okoljskih izhodišč in/ali izhodišč vzdržnega razvoja ni upošteval.
izhodišč in izhodišč
X Ni možno ugotoviti.
vzdržnega razvoja
V Pripravljavec PPP je pripravil v celoti jasen in pregleden nabor vsebin in vprašanj, ki naj
2.1.2 Število in vsebina vprašanj
se raziščejo v procesu ocenjevanja. Vsebine in vprašanja se nanašajo na obravnavani
glede vplivov na okolje, ki jih
PPP.
je postavil pripravljavec PPP,
Z Pripravljavec PPP je pripravil deloma jasen nabor vsebin in vprašanj, ki naj se raziščejo v
procesu ocenjevanja. Vsebine in vprašanja se večinoma nanašajo na obravnavani PPP.
na katera naj se poišče
P Pripravljavec PPP je pripravil zelo splošen nabor vsebin in vprašanj, ki naj se raziščejo v
odgovore skozi proces
procesu načrtovanja.
ocenjevanja
N Pripravljavec PPP ni izpostavil nobenih vsebin ali vprašanj za obravnavo v procesu
ocenjevanja.
X Ni možno ugotoviti.

2.2

Delovanje izdelovalca PPP

Kazalnik
2.2.1 Nabor vprašanj izdelovalca
PPP, na katera naj se poišče
odgovore skozi proces
ocenjevanja

Ocena
V

Z

P
N

2.2.2 Interakcija med pripravljavcem
PPP in izdelovalcem OP aktivno vključevanje
izdelovalca OP v pripravo PPP
2.2.3 Usposobljenost in sposobnost
izdelovalca PPP vključiti
rezultate CPVO v PPP

X
V
Z
P
N
X
V

Z

P
N
X

Izdelovalec PPP je pripravil zelo jasen in pregleden nabor vsebin in vprašanj, ki naj se
raziščejo v procesu ocenjevanja. Vsebine in vprašanja se nanašajo na obravnavani
PPP.
Izdelovalec PPP je pripravil razmeroma jasen nabor vsebin in vprašanj, ki naj se
raziščejo v procesu ocenjevanja. Vsebine in vprašanja se večinoma nanašajo na
obravnavani PPP.
Izdelovalec PPP je pripravil zelo splošen nabor vsebin in vprašanj, ki naj se raziščejo v
procesu načrtovanja.
Izdelovalec PPP ni izpostavil nobenih vsebin in/ali vprašanj za obravnavo v procesu
ocenjevanja.
Ni možno ugotoviti.
Izdelovalec OP je bil polno in aktivno vključen v pripravo PPP.
Izdelovalec OP je bil pasivno vključen v pripravo PPP.
Izdelovalec OP je bil deloma ali le v posameznih korakih vključen v pripravo PPP.
Izdelovalec OP ni bil vključen v pripravo PPP.
Ni možno ugotoviti.
Izdelovalec PPP je rezultate ocenjevanja dosledno in v celoti vključil v PPP; postopek
priprave PPP in OP sta potekala vzporedno, ugotovitve ocenjevanja so se sprotno in
sočasno vključevale v PPP.
Izdelovalec PPP je rezultate ocenjevanja v veliki meri vključil v PPP; postopek priprave
PPP in OP sta potekala vzporedno, ugotovitve so se sprotno in sočasno vključevale v
PPP.
Izdelovalec PPP je le deloma uspel vključiti rezultate ocenjevanja v PPP; postopek
priprave PPP in OP sta potekala vzporedno le v končni fazi postopka.
Pripravljavec PPP rezultatov ocenjevanja ni uspel vključiti v PPP. Ocenjevanje in
izdelava OP sta potekala neodvisno od priprave PPP.
Ni možno ugotoviti.
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2.3

Delovanje izdelovalca OP

Kazalnik
2.3.1 Usposobljenost, kredibilnost
in učinkovitost delovne
skupine

Ocena
V
Z
P
N
X

Izdelovalec OP natančno razume potrebe in koristi strateškega ocenjevanja na
različnih ravneh in v različnih oblikah. Strokovnjaki imajo vse relevantne in potrebne
izkušnje na področju ocenjevanja vplivov na okolje.
Izdelovalec OP zadovoljivo razume potrebe in koristi strateškega ocenjevanja na
različnih ravneh in v različnih oblikah. Strokovnjaki imajo vse potrebne izkušnje na
področju ocenjevanja vplivov na okolje.
Izdelovalec OP le deloma razume potrebe in koristi strateškega ocenjevanja na
različnih ravneh in v različnih oblikah. Strokovnjaki imajo razmeroma malo izkušenj na
področju ocenjevanja vplivov na okolje.
Izdelovalcev OP ne razume potreb in koristi strateškega ocenjevanja na različnih
ravneh in v različnih oblikah. Strokovnjaki nimajo ustreznih izkušenj na področju
ocenjevanja vplivov na okolje.
Ni možno ugotoviti.

3

Okvir strateškega ocenjevanja

3.1

Preventivno okoljevarstveno delovanje in vzdržen razvoj pri
pripravi PPP in OP

Kazalnik
3.1.1 Obravnava družbenih in
gospodarskih vidikov –
potrebnost PPP

3.1.2

Jasnost prikaza razvojnih
ciljev PPP

Ocena
V
Z
P
N
X
V
Z
P
N

3.1.3

Integriran postopek izdelave
PPP in CPVO oziroma
strateškega ocenjevanja

X
V

Z

P
N
X

3.2

Potrebnost priprave PPP je v celoti prikazana jasno, natančno in argumentirano.
Potrebnost priprave PPP je prikazana argumentirano in jasno, vendar nekoliko manj
natančno.
Potrebnost priprave PPP je pomanjkljivo argumentirana (argumenti so splošni), manj
natančna in manj jasna.
Potrebnost priprave PPP ni prikazana in/ali ni argumentirana.
Ni možno ugotoviti.
Razvojni cilji PPP so v celoti prikazani natančno, jasno in pregledno.
Razvojni cilji PPP so prikazani natančno, vendar nekoliko nejasno in nepregledno.
Razvojni cilji PPP so prikazani pomanjkljivo; posamezni razvojni cilji so izpuščeni ali
nejasno opisani; prikaz razvojnih ciljev PPP je malo pregleden.
Razvojni cilji PPP so prikazani zelo pomanjkljivo ali sploh niso prikazani. Prikaz
razvojnih ciljev je nejasen in/ali nepregleden.
Ni možno ugotoviti.
Rezultati ocenjevanja in OP so se sproti vključevali v pripravo PPP. Priprava PPP in
ocenjevanje sta potekala sočasno, do integracije rezultatov ocenjevanja v PPP je
prihajalo v vseh delovnih fazah.
Ocenjevanje in izdelava OP se je pričelo, ko je bil PPP v fazi priprave. V vmesni in v
zaključni fazi priprave PPP sta priprava PPP in ocenjevanje vplivov PPP na okolje
potekala sočasno. Do integracije rezultatov ocenjevanja v PPP je prihajalo v vmesni in
v zaključni fazi priprave PPP.
Ocenjevanje in izdelava OP se je pričelo, ko je bil osnutek PPP že pripravljen. Rezultati
ocenjevanja in OP so se v PPP vključili v zaključni fazi priprave PPP.
Rezultati ocenjevanja in OP niso bili vključeni v pripravo PPP.
Ni možno ugotoviti.

Vsebinjenje

Kazalnik
3.2.1 Uspešnost opravljenega
vsebinjena

Ocena
V
Z
P
N
X

Vsebinjenje je bilo uspešno opravljeno in je ključno prispevalo k učinkovitosti
ocenjevanja, v celoti in natančno so bili upoštevani vsi relevantni predlogi.
Vsebinjenje bilo opravljeno in prispevalo k učinkovitosti ocenjevanja, predlogi si bili
deloma upoštevani.
Vsebinjenje je bilo opravljeno, toda ni prispevalo k učinkovitosti ocenjevanja, predlogi
niso bili upoštevani.
Vsebinjenje ni bilo opravljeno
Ni možno ugotoviti.
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3.3

Projektna naloga

Kazalnik
Ocena
V Projektna naloga je pripravljena jasno in celovito, vse pomembne informacije kot so
3.3.1 Kompletnost in jasnost
obseg dela, vsebina dela in časovni okvir, so opredeljene zelo natančno in pregledno.
projektne naloge (ustreznost Z Projektna naloga je pripravljena, vse pomembne informacije kot so obseg dela, vsebina
opredelitve obsega del,
dela in časovni okvir, so opredeljene natančno in pregledno.
časovnega okvira, vsebinske P Projektna naloga je pomanjkljiva, informacije kot so obseg dela, vsebina dela in
časovni okvir, so opredeljene manj natančno in manj pregledno.
izvedbe presoje)
N Projektna naloga ni bila pripravljena.
X

3.4

Obravnava sestavin okolja

Kazalnik
3.4.1 Obseg obravnave
posameznih sestavin okolja
iz Direktive / Uredbe

Ocena
V
Z
P

N

X

3.5

Sestavine okolja iz Direktive / Uredbe so obravnavane jasno, celovito in osredotočeno
na konkreten problem.
Sestavine okolja iz Direktive / Uredbe so večinoma obravnavane jasno in osredotočeno
na konkreten problem.
Sestavine okolja iz Direktive / Uredbe so pomanjkljivo obravnavane; obravnava je
necelovita in manj jasna, gre za splošne opise, ki se le malo nanašajo na konkreten
problem.
Sestavine okolja iz Direktive / Uredbe niso obravnavane ali so obravnavane necelovito
in zelo nejasno; gre za zelo splošne opise, ki se malo ali sploh ne nanašajo na
konkreten problem.
Ni možno ugotoviti.

Struktura okoljskega poročila

Kazalnik
3.5.1 Prilagojenost strukture /
vsebine poročila
obravnavanemu problemu

Ocena
V
Z
P
N

3.5.2

Ni možno ugotoviti.

Vsebovanost sestavnih delov
okoljskega poročila /
informacij za presojo

X
V
Z
P
N
X

Vsebine in struktura poročila so v celoti jasni, pregledni in osredotočeni na problem.
Vsebine in struktura poročila so večinoma jasni in osredotočeni na problem, vendar pa
so nekoliko nepregledni.
Vsebine in struktura poročila so manj jasni in/ali pregledni ter malo osredotočeni na
konkreten problem.
Vsebine in struktura poročila so nejasni in nepregledni, obravnava je zelo splošna in ni
vezana na konkreten problem.
Ni možno ugotoviti.
Vse pomembne in relevantne informacije potrebne za ocenjevanje so v OP natančno in
celovito prikazane in opisane.
Vse ključne informacije potrebne za ocenjevanje so v OP večinoma natančno in
celovito prikazane in opisane.
Informacije potrebne za ocenjevanje so v OP prikazane pomanjkljivo; pomembne in
ključne informacije so deloma izpuščene ali pomanjkljivo opisane ali so neažurne.
Informacije potrebne za ocenjevanje so v OP neprimerno prikazane; ključne in
pomembne informacije so prikazane zelo pomanjkljivo ali sploh niso prikazane.
Ni možno ugotoviti.
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3.6

Strateškost ocenjevanja

Kazalnik
Ocena
V V OP je podana zelo jasna opredelitev, na katera vprašanja / vsebine mora odgovoriti
3.6.1 Vprašanja, na katera mora
proces strateškega ocenjevanja in na katera vprašanja / vsebine bo odgovorilo
odgovoriti proces
načrtovanje na nižjih ravneh. Ključna vprašanja / vsebine na katere mora odgovoriti
proces strateškega ocenjevanja so zelo jasno opredeljena.
strateškega ocenjevanja in
Z V OP je podana razmeroma jasna opredelitev, na katera vprašanja / vsebine mora
vprašanja, na katera bo
odgovoriti proces strateškega ocenjevanja in na katera vprašanja / vsebine bo
odgovorilo ocenjevanje na
odgovorilo načrtovanje na nižjih ravneh. Ključna vprašanja / vsebine na katere mora
odgovoriti proces strateškega ocenjevanja so večinoma opredeljena.
nižjih ravneh ali ob ponovitvi
P V OP je podana pomanjkljiva opredelitev, na katera vprašanja / vsebine mora
procesa ocenjevanja
odgovoriti proces strateškega ocenjevanja in na katere bo odgovorilo načrtovanje na
N
X

nižjih ravneh. Ključna vprašanja / vsebine, na katere mora odgovoriti proces
strateškega ocenjevanja so opredeljene zelo nejasno.
Nabor vprašanj / vsebin na katere mora odgovoriti proces strateškega ocenjevanja in
na katera vprašanja / vsebine bo odgovorilo načrtovanje na nižjih ravneh, v OP ni
podano.
Ni možno ugotoviti.

4

Vsebine okoljskega poročila

4.1

Okoljski cilji

Kazalnik
4.1.1 Ustreznost izbire in jasnost
opredelitve okoljskih ciljev

Ocena
V
Z
P

N

4.1.2

Usmerjenost okoljskih ciljev

X
V
Z
P

4.1.3

Način upoštevanja okoljskih
ciljev

N
X
V

Z

P

N

X

Vsi izbrani okoljski cilji se v celoti nanašajo na obravnavani problem PPP ter ustrezajo
značilnostim prostora. Izbor vseh relevantnih ciljev je prikazan natančno in razumljivo.
Večina ključnih okoljskih ciljev se nanaša na obravnavani problem PPP ter ustrezajo
značilnostim prostora. Izbor ključnih okoljskih ciljev je prikazan natančno in razumljivo.
Izbrani okoljski cilji so splošni in se le deloma nanašajo na obravnavani problem PPP
ali le deloma ustrezajo značilnostim prostora. Izbor ključnih okoljskih ciljev je prikazan
manj natančno in manj razumljivo.
Izbrani okoljski cilji so zelo splošni in se ne nanašajo ali se le malo nanašajo na
obravnavani problem; sploh ne ali v zelo majhni meri upoštevajo značilnosti prostora.
Izbor ključnih okoljskih ciljev ni prikazan ali je prikazan zelo nenatančno.
Ni možno ugotoviti.
Okoljski cilji PPP so v celoti usmerjeni v vzpostavljanje boljšega stanja okolja.
Okoljski cilji PPP so večinoma usmerjeni v vzpostavljanje boljšega stanja ali vsaj v
ohranjanje obstoječih značilnosti okolja.
Okoljski cilji PPP so usmerjeni le v ohranjanje obstoječih značilnosti okolja ali v
izogibanje negativnim vplivom.
Okoljski cilji PPP so zelo splošni in so usmerjeni zgolj v izogibanje negativnim vplivom.
Ni možno ugotoviti.
Okoljski cilji so v celoti vključeni v osnovne cilje PPP. Vsi relevantni okoljski cilji so bili
pri pripravi PPP dosledno upoštevani. Okoljski cilji se odražajo v obliki alternativnih
rešitev ali v obliki sprememb PPP, ki sledijo ciljem vzdržnega razvoja.
Okoljski cilji so večinoma vključeni v osnovne cilje PPP. Ključni okoljski cilji so bili pri
pripravi PPP dosledno upoštevani. Okoljski cilji se odražajo v obliki alternativnih rešitev
ali v obliki sprememb PPP, ki sledijo ciljem vzdržnega razvoja.
Okoljski cilji so le deloma vključeni v osnovne cilje PPP. Pri pripravi PPP so bili
upoštevani le splošni okoljski cilji, ki se večinoma odražajo le v obliki omilitvenih
ukrepov.
Okoljski cilji niso vključeni v osnovne cilje PPP. Pri pripravi PPP okoljski cilji niso bili
upoštevani oziroma so bili zelo malo upoštevani. V rešitvah PPP se okoljski cilji ne
odražajo.
Ni možno ugotoviti.
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4.2

Kazalniki okolja

Kazalnik
4.2.1 Ustreznost izbire in prikaza
kazalnikov okolja

Ocena
V
Z

P
N
X

4.3

Merila vrednotenja

Kazalnik
4.3.1 Ustreznost izbire in jasnost
prikaza meril vrednotenja

Ocena
V
Z
P
N
X

4.4

Merila vrednotenja so v celoti vezana na problem in izbrane okoljske cilje PPP; merila
vrednotenja so stvarna.
Merila vrednotenja so večinoma vezana na problem in izbrane okoljske cilje; merila
vrednotenja so večinoma stvarna.
Merila vrednotenja so splošna in so le deloma vezana na problem in izbrane okoljske
cilje; merila vrednotenja so le deloma stvarna.
Merila vrednotenja so zelo splošna, sploh niso ali so zelo malo vezana na problem in
izbrane okoljske cilje; merila vrednotenja večinoma niso stvarna.
Ni možno ugotoviti.

Metoda vrednotenja vplivov plana

Kazalnik
4.4.1 Ustreznost izbora metode
vrednotenja vplivov plana

Ocena
V
Z
P
N

4.4.2

Izbrani kazalniki okolja so v celoti vezani na konkreten problem in vsebino PPP ter
izhajajo iz obravnavanega okolja; kazalniki so prikazani jasno in pregledno.
Izbrani kazalniki okolja so večinoma vezani na konkreten problem in vsebino PPP ter
izhajajo iz obravnavanega okolja; kazalniki so prikazani jasno, vendar nekoliko manj
pregledno.
Izbrani kazalniki okolja so splošni in se le deloma nanašajo na konkreten problem ali
na obravnavano okolje; kazalniki so prikazani manj jasno in/ali manj pregledno.
Izbrani kazalniki stanja okolja so zelo splošni in neodvisni od problema, vsebine in
okolja PPP; kazalniki so prikazani nejasno in/ali nepregledno.
Ni možno ugotoviti.

Preglednost, razumljivost,
relevantnost vrednostnega
sistema

X
V
Z
P
N
X

Metoda vrednotenja je v celoti vezana na konkreten problem PPP, omogoča
transparentno ocenjevanje in enostavno ponovitev postopka.
Metoda vrednotenja je večinoma vezana na konkreten problem PPP, omogoča
transparentno ocenjevanje in razmeroma enostavno ponovitev postopka.
Metoda vrednotenja je splošna in le deloma vezana na konkreten problem PPP.
Metoda vrednotenja je manj transparentna in le deloma omogoča ponovitev postopka.
Metoda vrednotenja je zelo splošna in ni vezana na konkretni problem PPP. Metoda
vrednotenja ne omogoča transparentnega ocenjevanja, postopka ni mogoče enostavno
ponoviti.
Ni možno ugotoviti.
Metoda vrednotenja vplivov je v celoti pregledna in razumljiva. Vrednostni sistem je
relevanten za obravnavani PPP.
Metoda vrednotenja vplivov je večinoma razumljiva, vendar nekoliko manj pregledna.
Vrednostni sistem je relevanten za obravnavani PPP.
Metoda vrednotenja vplivov je pomanjkljivo opisana, je manj razumljiva in manj
pregledna. Vrednostni sistem je le deloma relevanten za obravnavani PPP.
Metoda vrednotenja ni opisana ali je opisana zelo pomanjkljivo, je nerazumljiva in/ali
nepregledna. Prikazani vrednostni sistem ni relevanten za obravnavani PPP.
Ni možno ugotoviti.
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4.5

Vplivi plana

Kazalnik
4.5.1 Prepoznava vplivov plana

Ocena
V
Z
P

N

4.5.2

4.5.3

Ustreznost prepoznave in
obravnave različnih vplivov
plana (neposrednih,
daljinskih, kumulativnih in
sinergijskih, kratkoročnih,
srednjeročnih in
dolgoročnih, trajnih in
začasnih) in določitev
njihovih medsebojnih
razmerij

Določitev vplivov plana na
nastanek ali povečano
nevarnost nastanka naravne
ali druge nesreče

X
V

Z

P

N

X
V
Z
P
N
X

4.6

Vsi verjetni in relevantni vplivi PPP na okolje so opisani v natančno in pregledno. V
celoti so obravnavani tako pozitivni kot tudi negativni vplivi.
Vsi verjetni in relevantni vplivi PPP na okolje so večinoma opisani natančno in
pregledno. Večinoma obravnavani tako pozitivni kot tudi negativni vplivi.
Verjetni in relevantni vplivi PPP na okolje so pomanjkljivo opisani; opisi so manj
natančni in manj pregledni. Obravnavani so le negativni ali le pozitivni vplivi PPP na
okolje.
Verjetni in relevantni vplivi PPP na okolje niso navedeni in/ali opisani oziroma so
navedeni zelo pomanjkljivo; opisi vplivov so malo natančni in malo pregledni.
Obravnavani so le splošni negativni ali le splošni pozitivni vplivi PPP na okolje.
Ni možno ugotoviti.
Medsebojna razmerja vplivov PPP na okolje so v celoti opredeljena. Celovito so
obravnavani vsi vplivi PPP v ožjem in širšem okolju. Ocenjevanje se razumljivo in
pregledno opredeljuje do kompromisov med okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi
vidiki.
Medsebojna razmerja vplivov PPP na okolje so večinoma opredeljena. Večinoma
celovito so obravnavani tudi vsi vplivi PPP v ožjem in širšem okolju. Ocenjevanje se
razumljivo vendar nekoliko manj pregledno opredeljuje do kompromisov med
okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi vidiki.
Medsebojna razmerja vplivov PPP na okolje so le deloma opredeljena. Obravnavani so
zgolj posamezni vplivi PPP, vplivi PPP v širšem okolju so večinoma pomanjkljivo
opisani. Ocenjevanje se le deloma opredeljuje do kompromisov med okoljskimi,
socialnimi in gospodarskimi vidiki.
Medsebojna razmerja vplivov PPP na okolje niso opredeljena. Obravnavani so zgolj
posamezni vplivi PPP, večinoma zgolj vplivi PPP v ožjem okolju. Ocenjevanje se ne
opredeljuje do kompromisov med okoljskimi, socialnimi in gospodarskimi vidiki.
Ni možno ugotoviti.
Predvideni in ocenjeni so vsi pomembni in relevantni vplivi na nastanek ali povečano
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče.
Predvideni in ocenjeni so ključni vplivi na nastanek ali povečano nevarnost nastanka
naravne ali druge nesreče.
Vplivi PPP na nastanek ali povečano nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče so
predvideni, vendar so obravnavani pomanjkljivo in zelo splošno.
Vplivi PPP na nastanek ali povečano nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče
niso predvideni in niso obravnavani.
Ni možno ugotoviti.

Ocena vplivov plana

Kazalnik
4.6.1 Način opisa in predstavitve
ocene vpliva

Ocena
V
Z

P

N
X

Opisi vplivov PPP so v celoti jasni, natančni in pregledni. Hierarhija med ocenami
vplivov je natančno in jasno opredeljena. Predstavitev ocene je natančna in razumljiva.
Opisi vplivov PPP so večinoma jasni in natančni, vendar manj pregledni. Hierarhija
med ocenami ključnih vplivov je natančno in jasno opredeljena. Predstavitev ocene je
natančna in razumljiva vendar nekoliko manj pregledna.
Opisi vplivov PPP so manj jasni, natančni ali manj pregledni. Hierarhija med ocenami ni
jasno opredeljena. Predstavitev ocene je manj natančna, slabo razumljiva ali
nepregledna.
Opisi vplivov PPP so nejasni, nenatančni in nepregledni. Hierarhija med ocenami
vplivov ni podana. Predstavitev ocene je nenatančna, nerazumljiva in nepregledna.
Ni možno ugotoviti.
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4.7

Omilitveni ukrepi

Kazalnik
4.7.1 Vrsta, teža, podrobnost in
usmerjenost omilitvenih
ukrepov

Ocena
V

Z

P

N

X

4.8

Spremljanje stanja okolja

Kazalnik
4.8.1 Ustreznost predvidenih
načinov za spremljanje
stanja okolja

Ocena
V
Z
P
N
X

4.9

Ocena
V

Z

P

N

Število in vrsta zahtev za
izboljšave PPP na osnovi
CPVO

X
V
Z
P

4.9.3

Sistem za spremljanje stanja okolja je opredeljen, jasno opisan in pregleden.
Sistem za spremljanje stanja okolja je opredeljen, jasno opisan vendar nekoliko
nepregleden.
Sistem za spremljanje stanja okolja je opredeljen, vendar je pomanjkljivo opisan,
nejasen in/ali malo pregleden.
Sistem za spremljanje stanja okolja ni opredeljen ali opisan oziroma je opisan zelo
pomanjkljivo, nejasno in nepregledno.
Ni možno ugotoviti.

Uspešnost postopka ocenjevanja

Kazalnik
4.9.1 Preglednost postopka
presoje – CPVO

4.9.2

Omilitveni ukrepi so v celoti vezani na obravnavani problem PPP. Omilitveni ukrepi so
inovativni in pripomorejo k bistvenemu izboljšanju stanja po vzpostavitvi posega. Vsi
navedeni omilitveni ukrepi so natančno in jasno opisani.
Omilitveni ukrepi so večinoma vezani na obravnavani problem PPP. Omilitveni ukrepi
so naravnani na sanacijo poškodb in izboljšanje stanja po vzpostavitvi posega. Ključni
omilitveni ukrepi so natančno in jasno opisani.
Omilitveni ukrepi so splošni in le malo vezani na konkretni problem PPP. Omilitveni
ukrepi so naravnani zgolj na sanacijo poškodb in vzpostavitev stanja pred posegom.
Omilitveni ukrepi so navedeni, vendar pomanjkljivo in nekoliko nenatančno ali nejasno
opisani.
Omilitveni ukrepi so zelo splošni in niso vezani na konkreten problem PPP. Omilitveni
ukrepi ne bodo prispevali k sanaciji poškodb ali k izboljšanju stanja po vzpostavitvi
posega. Omilitveni ukrepi niso opisani ali so opisani zelo pomanjkljivo, nenatančno in
nejasno.
Ni možno ugotoviti.

Uporaba okoljskih ocen
oziroma ugotovitev iz
okoljskega poročila pri
izboljševanju PPP

N
X
V
Z
P
N
X

Postopek CPVO je v celoti potekal jasno in pregledno ter ga je mogoče enostavno
ponoviti. Posamezne vmesne in delovne faze postopka so pregledno in natančno
zabeležene.
Postopek CPVO je večinoma potekal jasno in pregledno ter ga je mogoče enostavno
ponoviti. Posamezne vmesne in delovne faze postopka so razmeroma pregledno in
natančno zabeležene.
Postopek CPVO je potekal manj pregledno. Posamezne vmesne in delovne faze
postopka so zabeležene manj natančno in manj pregledno. Postopek je razmeroma
težko ponoviti.
Postopek CPVO je potekal nejasno in nepregledno. Posamezne vmesne in delovne
faze niso zabeležene. Postopka ni mogoče ponoviti.
Ni možno ugotoviti.
Na osnovi CPVO je bilo predlaganih več ključnih in inovativnih izboljšav PPP, ki bodo
negativne vplive PPP na okolje v veliki meri zmanjšale.
Na osnovi CPVO je bilo predlaganih več izboljšav PPP, ki bodo negativne vplive PPP
na okolje deloma zmanjšale.
Na osnovi CPVO je bilo predlaganih nekaj splošnih izboljšav PPP, ki bodo negativne
vplive PPP na okolje nekoliko zmanjšale.
Na osnovi CPVO izboljšave PPP niso bile predlagane.
Ni možno ugotoviti.
Ocene in ugotovitve iz OP so v veliki meri vplivale na izboljšanje PPP.
Ocene in ugotovitve iz OP so pri posameznih ključnih vsebinah vplivale na izboljšanje
PPP.
Ocene in ugotovitve iz OP so imele zelo majhen vpliv na izboljšanje PPP, vplivale so
na izboljšanje vsebin, ki niso bile identificirane kot ključne.
Ocene in ugotovitve iz OP niso vplivale na izboljšanje PPP.
Ni možno ugotoviti.
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4.10 Priporočila in usmeritve
Kazalnik
4.10.1 Opredelitev priporočil in
usmeritev okoljskega
poročila in CPVO za
izboljševanje celostnega
strateškega ocenjevanja z
upoštevanjem načela
vzdržnosti in preventive

Ocena
V

Z

P

N

X

OP podaja inovativna priporočila in usmeritve za zmanjšanje vplivov na okolje, za
izboljšanje PPP z upoštevanjem načel vzdržnosti in preventive ali za izboljšanje
sistemskih rešitev.
OP podaja ključna priporočila in usmeritve za zmanjšanje vplivov na okolje, za
izboljšanje PPP z upoštevanjem načel vzdržnosti in preventive ali za izboljšanje
sistemskih rešitev.
OP podaja splošna priporočila in usmeritve za zmanjšanje vplivov na okolje, priporočil
za izboljšanje PPP z upoštevanjem načel vzdržnosti in preventive ali za izboljšanje
sistemskih rešitev ne podaja.
OP ne podaja nobenih priporočil ali usmeritev za zmanjšanje vplivov na okolje, tudi ne
podaja priporočil za izboljšanje PPP z upoštevanjem načel vzdržnosti in preventive ali
za izboljšanje sistemskih rešitev.
Ni možno ugotoviti.

5

Alternativne rešitve

5.1

Obravnava alternativ

Kazalnik
5.1.1 Obstoj alternativ
5.1.2

Ocena
V
P
X
V
Z

Raven, na kateri so
obravnavane alternative

P
N

5.1.3

X
V

Utemeljenost razlogov zakaj
alternative niso bile
obravnavane

Z
P
N
X

5.2

Da.
Ne.
Ni možno ugotoviti.
Alternative PPP so obravnavane na vseh relevantnih hierarhičnih ravneh.
Alternative PPP so obravnavane na višji hierarhični ravni, razlogi zakaj alternative na
nižji hierarhični ravni niso obravnavane so podani jasno in natančno opisani.
Alternative PPP so obravnavane samo na nižji hierarhični ravni, razlogi zakaj
alternative na višji ravni niso obravnavane so le deloma pojasnjeni.
Alternative PPP so obravnavane samo na nižji hierarhični ravni ali sploh niso
obravnavane. Razlogi zakaj alternative na višji hierarhični ravni niso obravnavane ali
zakaj alternative sploh niso obravnavane niso pojasnjeni.
Ni možno ugotoviti.
Razlogi zakaj alternative niso bile obravnavane so podani v celoti argumentirano,
natančno in jasno.
Razlogi zakaj alternative niso bile obravnavane so podani razmeroma argumentirano,
natančno in jasno.
Razlogi zakaj alternative niso bile obravnavane so pomanjkljivo pojasnjeni, argumenti
so neprepričljivi, manj natančni in manj jasni.
Razlogi zakaj alternative niso bile obravnavane niso podani ali so podani
neargumentirano, neprepričljivo in nejasno.
Ni možno ugotoviti.

Značilnosti alternativ

Kazalnik
5.2.1 Obseg alternativnih rešitev

Ocena
V
Z
P
N
X

Obravnavane alternativne rešitve vključujejo celotno polje alternativ. V nabor
obravnavanih alternativnih rešitev so vključene tudi inovativne izvedljive rešitve.
Obravnavane alternativne rešitve vključujejo večino obstoječih alternativ, prihaja do
optimizacij.
Nabor obravnavanih alternativnih rešitev je pomanjkljiv, inovativne rešitve so redke, v
nadaljnjih korakih načrtovanja prihaja do odkrivanja novih alternativ.
Nabor obravnavanih alternativnih rešitev je neprimeren, niso zajete ključne alternative.
Ni možno ugotoviti.
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5.2.2

Vsebinske razlike med
alternativami in njihova
primerljivost

V
Z
P
N
X

5.3

Primerjava alternativ

Kazalnik
5.3.1 Ustreznost primerjave

Ocena
V
Z
P
N
X

5.4

Med alternativnimi rešitvami obstajajo jasne in pomembne vsebinske razlike, ki se
nanašajo tako na lokacijo kot tudi na tehnologijo posega.
Med alternativnimi rešitvami večinoma obstajajo vsebinske razlike, ki se nanašajo tako
na lokacijo kot tudi na tehnologijo posega.
Med alternativnimi rešitvami obstajajo le manjše vsebinske razlike, ki se nanašajo zgolj
na lokacijo ali zgolj na tehnologijo posega.
Med alternativnimi rešitvami ni vsebinskih razlik oziroma so te razlike zelo majhne.
Ni možno ugotoviti.

Primerjava alternativ in ocenjevanje je pregledno in utemeljeno s preverljivimi podatki,
pri primerjavi alternativ so v celoti upoštevani vsi (tako pozitivni kot tudi negativni)
vplivi.
Primerjava alternativ in ocenjevanje je dokaj pregledno in utemeljeno s preverljivimi
podatki, pri primerjavi alternativ je upoštevana večina (pozitivnih in negativnih) vplivov.
Primerjava alternativ in ocenjevanje je manj pregledno in le redko utemeljeno s
preverljivimi podatki, pri primerjavi alternativ niso upoštevani nekateri pomembni vplivi.
Primerjava alternativ in ocenjevanje je nepregledno in ni utemeljeno s preverljivimi
podatki, pri primerjavi alternativ ni upoštevanih več pomembnih vplivov.
Ni možno ugotoviti.

Izbira alternativ

Kazalnik
Ocena
5.4.1 Obseg izbire okoljsko najbolj V Izbrana alternativa je okoljsko najustreznejša.
Z Izbrana alternativa je okoljsko ustrezna.
sprejemljivih rešitev
P Izbrana alternativa je okoljsko manj ustrezna.
5.4.2

Jasnost in trdnost
utemeljitve izbrane
alternative

N
X
V
Z
P
N
X

Izbrana alternativa je okoljsko neustrezna.
Ni možno ugotoviti.
Za izbor rešitve so podane v celoti jasne in natančne utemeljitve.
Za izbor rešitve so podane razmeroma natančna utemeljitve.
Za izbor rešitve so podane pomanjkljive utemeljitve; izbori rešitev niso pojasnjeni z
argumenti.
Za izbor rešitve utemeljitve niso podane.
Ni možno ugotoviti.

6

Vpliv rezultatov strateškega ocenjevanja na PPP

6.1

Sprejemanje odločitev

Kazalnik
Ocena
6.1.1 Preglednost prikaza uporabe V Prikaz uporabe rezultatov ocenjevanja v okviru priprave PPP je v celoti jasen in
pregleden.
rezultatov strateškega
Z Prikaz uporabe rezultatov ocenjevanja v okviru priprave PPP je večinoma jasen,
ocenjevanja pri odločanju v
vendar nekoliko manj pregleden.
okviru priprave PPP
P Prikaz uporabe rezultatov ocenjevanja v okviru priprave PPP je le deloma jasen in je
N
X

6.1.2

2

manj pregleden.
Prikaz uporabe rezultatov ocenjevanja v okviru priprave PPP ni pojasnjen oziroma je
prikaz zelo nejasen in nepregleden.
Ni možno ugotoviti.

Pregled sprememb PPP:2

Popiše se spremembe PPP, ki so izhajale iz OP oz. bile rezultat CPVO.
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7

Časovni okvir presoje

7.1

Časovni okvir

7.1.1
7.1.2
7.1.3

Številka in datum odločbe o CPVO:
Število dni zamude glede na zakonski rok:
Številka in datum mnenja o ustreznosti OP:
Število dni zamude glede na zakonski rok:
Številka in datum mnenja o sprejemljivosti vplivov plana:
Število dni zamude glede na zakonski rok:

8

Stroškovni okvir presoje

8.1

Stroškovni okvir 3

8.1.1
8.1.2

3

Strošek izdelave PPP:
(brez DDV, vključno s strokovnimi podlagami)
Strošek izdelave OP:2
(brez DDV, vključno s strokovnimi podlagami)

V kolikor gre za javna sredstva, v primeru, da se naročnik strinja, pa tudi za ostale PPP.
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