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

Priloga 1

Pregled meril učinkovitosti
strateškega ocenjevanja vplivov na
okolje in uspešnosti postopka celovite
presoje vplivov na okolje

PREGLED MERIL UČINKOVITOSTI STRATEŠKEGA OCENJEVANJA VPLIVOV NA OKOLJE IN USPEŠNOSTI POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE
Ključna merila

1. UDELEŽENCI V POSTOPKU STRATEŠKEGA OCENJEVANJA
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Povečanje razumevanja namena strateškega
ocenjevanja in pripravljenosti upoštevati rezultate s
strani pripravljavcev (koordinatorjev) PPP

Delovanje pripravljavca (koordinatorja) PPP

Delovanje pripravljavca (koordinatorja) PPP– izkazovanje pozitivnega / odklonilnega
stališča do strateškega ocenjevanja

x

x

Število in vsebina vprašanj glede vplivov na okolje, ki jih postavi pripravljavec PPP, na
katera naj se poišče odgovore skozi proces ocenjevanja

x

x

Razlaga predvidene rabe rezultatov ocenjevanja v posameznih fazah priprave PPP –
»ali so vprašanja strateške narave«

x

x

Delovanje naročnika / investitorja PPP – izkazovanje pozitivnega / odklonilnega stališča
do strateškega ocenjevanj

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Povečanje razumevanja namena strateškega
ocenjevanja in pripravljenosti upoštevati rezultate s
strani naročnikov / investitorjev PPP
Aktiven inženiring priprave PPP / OP
Razvoj in izbiranje usposobljenih izdelovalcev PPP,
ki so zmožni rezultate ocenjevanja vplivov na okolje
vsebinsko vključiti v PPP

Razvoj in izbiranje usposobljenih strokovnjakov s
posameznih, v okoljskem poročilu, obravnavanih
področij

Aktivna vloga sektorja za CPVO pri pripravi PPP in
OP

Tvorno sodelovanje predstavnikov nosilcev urejanja
prostora (NUP)
Jasna opredelitev vlog deležnikov v postopku CPVO
Aktivna in tvorna vloga javnosti pri pripravi PPP in
vrednostnih ocenah v okviru procesa ocenjevanja

Delovanje naročnika / investitorja PPP
Delovanje inženirja priprave PPP / OP
Delovanje izdelovalca PPP

Delovanje izdelovalca OP

Delovanje sektorja za CPVO

Delovanje nosilcev urejanja prostora
in Ministrstva za zdravje, ki sodeluje v postopku
CPVO
Delovanje splošne in strokovne javnosti

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Sodelovanje inženirja priprave PPP / OP
Delovanje inženirja priprave PPP / OP – sposobnost usklajevanja izhodišč priprave
PPP in CPVO
Delovanje izdelovalca PPP – izkazovanje pozitivnega / odklonilnega stališča do
strateškega ocenjevanja
Nabor vprašanj izdelovalca PPP, na katera naj se poišče odgovore skozi proces
ocenjevanja
Interakcija med pripravljavcem PPP in izdelovalcem OP - aktivno vključevanje
izdelovalca OP v pripravo PPP
Usposobljenost in sposobnost izdelovalca PPP vključiti rezultate CPVO v PPP
Načrt vključitve rezultatov procesa strateškega ocenjevanja v PPP
Interdisciplinarnost delovne skupine
Usposobljenost, kredibilnost in učinkovitost delovne skupine – konkretne delovne
izkušnje na področju ocenjevanja vplivov na okolje ter razumevanje potreb in koristi
strateškega ocenjevanja na različnih ravneh in v različnih oblikah
Etičnost delovne skupine
Delovanje sektorja za CPVO - razumevanje potreb, koristi in operativne vloge
strateškega ocenjevanja na različnih ravneh in v različnih oblikah
Preverjanje okvirne vsebinske (ne)ustreznosti vlog
Način razlage in vodenja odločitvenega postopka
Učinkovitost spremljanja povezovanja PPP in procesa strateškega ocenjevanja
Delovanje predstavnikov nosilcev urejanja prostora (mnenjedajalcev) – tolmačenje
ciljev varstva okolja, zdravja, vzdržnega razvoja
Vključevanje nosilcev urejanja prostora v posamezne faze priprave PPP in OP
Dvojna vloga nosilcev urejanja prostora - vpetost nosilcev urejanja prostora v proces
priprave PPP in v proces ocenjevanja
Delovanje javnosti - izkazovanje pozitivnega / odklonilnega stališča do strateškega
ocenjevanja
Evidenca kritik CPVO ter pobud za spremembe / izboljšave CPVO
Zadovoljstvo javnosti glede delovanja naročnika, izdelovalca PPP, koordinatorja v
procesu ocenjevanja do vključevanja javnosti
Zadovoljstvo javnosti z rezultatom strateškega ocenjevanja
Evidenca pripomb javnosti na plan in OP

Učinkovitost strateškega
ocenjevanja

Uspešnost postopka CPVO
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2. OKVIR STRATEŠKEGA OCENJEVANJA
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Zagotoviti visoko raven varstva okolja in prispevati k
vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in
sprejemanje planov in programov, zato da se
spodbuja vzdržni razvoj

Preventivno okoljevastveno delovanje in vzdržen
razvoj pri pripravi PPP in OP

Obravnava družbenih in gospodarskih vidikov – potrebnost PPP
Jasnost prikaza razvojnih ciljev PPP
Optimizacijski postopki upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih vidikov –
obstoj alternativ
Integriran postopek izdelave PPP in CPVO oziroma strateškega ocenjevanja
Obstoj zakonskih določil
Ustreznost zakonskih določil
Medsebojna skladnost zakonskih določil
Ustreznost odločanja o uvedbi postopka CPVO

Izboljšanje zakonodajnega okvira strateškega
ocenjevanja vplivov na okolje

Zakonodajni okvir

Presojanje strateških planov
Uvedba formalnega postopka le, kadar je to
smiselno
Tvorno vsebinjenje

Odločanje o uvedbi postopka CPVO

Kakovostne projektne naloge

Vsebinjenje

Projektna naloga

Formalizacija priprave projektne naloge

Izvajanje vsebinjenja
Usposobljenost pripravljavca vsebinjenja
Ustreznost načrta vsebinjenja
Vključenost nosilcev urejanja prostora v vsebinjenje
Uspešnost opravljenega vsebinjena
Potrditev projektne naloge v procesu vsebinjenja
Obseg in način upoštevanja predlogov v fazi vsebinjenja
Priprava projektne naloge
Kompletnost in jasnost projektne naloge (ustreznost opredelitve obsega del, časovnega
okvira, vsebinske izvedbe presoje)

Obravnava vseh sestavin okolja na katere imajo
obravnavani PPP lahko vpliv
Enakovredna obravnava vseh sestavin okolja

Obravnava sestavin okolja

Obseg obravnave vsebin, določenih v procesu vsebinjenja

Pregledna struktura in vsebina poročila, prilagojena
obravnavanemu problemu in značilnosti PPP
Čim manjši obseg zbiranja novih informacij /
podatkov
Javno in lahko dostopne informacije / podatki
Vzpostavitev relevantne baze ažurnih informacij /
podatkov na državni in občinski ravni

Struktura okoljskega poročila

Obseg obravnave vsebin, ki jih je izpostavil pripravljavec / izdelovalec PPP
Obseg obravnave posameznih sestavin okolja iz Direktive / Uredbe
Prilagojenost strukture / vsebine poročila obravnavanemu problemu
Vsebovanost sestavnih delov okoljskega poročila / informacij za presojo
Obstoj informacij / podatkov

Zagotoviti strateško raven ocenjevanja PPP
Zagotoviti jasna izhodišča na hierarhično višjih
ravneh
Trezno in omejeno prenašanje smiselnih odločitev
na hierarhično nižje ravni

Strateškost ocenjevanja

Informacije / podatki potrebni za pripravo
okoljskega poročila

Uspešnost postopka CPVO
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Dostopnost informacij / podatkov

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Učinkovitost strateškega
ocenjevanja
x
x

Kakovost in ažurnost informacij / podatkov
Strateškost PPP
Vprašanja, na katera mora odgovoriti proces strateškega ocenjevanja in vprašanja, na
katera bo odgovorilo ocenjevanje na nižjih ravneh ali ob ponovitvi procesa ocenjevanja

x
x
x
x

x
x

x

x
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3. VSEBINE OKOLJSKEGA POROČILA VKLJUČNO Z DODATKOM ZA VAROVANA OBMOČJA
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Jasno opredeljen problem, ki ga ocenjevanje
obravnava in namen / cilji procesa ocenjevanja

Opredelitev problema in namena presoje

Ustreznost opredelitve problema in namena presoje – CPVO

Upoštevanje relevantnih zakonskih in drugih izhodišč

Zakonska in druga izhodišča

Jasni okoljski cilji

Okoljski cilji plana

Izpolnjevanje načela vzdržnega razvoja

Ustrezna usmeritev okoljskih ciljev glede na stanje
okolja, obravnavan problem in zagotavljanje
okoljskih koristi
Ustrezno upoštevani okoljski cilji
Izboljšava PPP na osnovi ocen v okoljskem poročilu
– boljše doseganje okoljskih ciljev
Izbira relevantnih kazalnikov okolja, ki omogočajo
ugotavljanje odstopanja od okoljskih ciljev in stanja
okolja

Ustrezna raven in obseg vključenih informacij in
podatkov v opisu stanja okolja
Ustrezna izbira meril vrednotenja, vezanih na
problem
Uporaba objektiviziranih in problemu prilagojenih
metod vrednotenja vplivov plana

Določitev vseh relevantnih vplivov plana na okolje

Uspešnost postopka CPVO
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
Kazalniki okolja

Ustreznost izbire in prikaza kazalnikov okolja

Opis stanja okolja

Ustreznost izbire in prikaza kazalnikov okolja glede na vsebine, ki jih izpostavlja
pripravljavec PPP
Prikaz kazalnikov stanja okolja in prikaz kazalnikov sprememb stanja okolja / vpliva na
okolje
Povezanost kazalnikov s sistemom kazalnikov stanja okolja
Utemeljitev uporabljenih kazalcev sprememb / vplivov
Obseg in raven obravnave informacij in podatkov glede na presojani PPP

Merila vrednotenja

Ustreznost izbire in jasnost prikaza meril vrednotenja

Metoda vrednotenja vplivov plana

Ustreznost izbora metode vrednotenja vplivov plana
Preglednost, razumljivost, relevantnost vrednostnega sistema
Povezanost med cilji PPP, metodo ocenjevanja ter preglednostjo rezultatov (cilji –
vrednotenje – sklep glede doseganja ciljev)
Opredelitev negotovosti pri ocenjevanju
Prepoznava vplivov plana
Preglednost izpeljave vrst in tipov vplivov (vezanih na vsebine in vprašanja
pripravljavca PPP in procesa vsebinjenja)
Upoštevanje načela ALARA
Opredelitev pomembnih vplivov
Usmerjenost presoje (ocene) vplivov plana k ohranjanju potencialov

Vplivi plana

Obravnava vplivov plana na obstoječe značilnosti
okolja in potenciale
Ustrezna prepoznava in obravnava različnih vplivov
plana - neposrednih, daljinskih, kumulativnih in
sinergijskih, kratkoročnih, srednjeročnih in
dolgoročnih, trajnih in začasnih

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 tveganj za naravne in druge nesreče
Transparentnost ocen vplivov plana z vrednostnimi
opredelitvami

Ustreznost navedbe zakonskih in drugih izhodišč
Upoštevanje zakonskih izhodišč
Ustreznost izbire in jasnost opredelitve okoljskih ciljev
Jasnost / nedvoumnost / kvantifikacija ciljev vzdržnega razvoja
Usmerjenost okoljskih ciljev
Pregled formulacije ciljev in njihove potrditve na vsebinjenju
Upoštevanje načel varstva okolja – čim manjša škoda v okolju ob najvišji učinkovitosti
PPP
Način upoštevanja okoljskih ciljev

Učinkovitost strateškega
ocenjevanja
x

Ocena vplivov plana

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Pregled vplivov plana v časovnem okviru izvedbe in obratovanja plana ter sprememb v
obravnavanem in širšem okolju
Določitev vplivov plana na nastanek ali povečano nevarnost nastanka naravne ali
druge nesreče
Način opisa in predstavitve ocene vpliva
Preglednost pri opredeljevanju ocen
Ustreznost ocene vpliva – zaupanje v napovedi sprememb v okolju zaradi predvidene
izvedbe PPP ter (vrednostni) odnos različnih deležnikov do teh sprememb

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
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CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Ustrezni omilitveni ukrepi, vezani na obravnavano
okolje in problem

Omilitveni ukrepi

Ustreznost izbranih ukrepov za preprečitev, omilitev in odpravo posledic vplivov na
okolje glede na presojani PPP
Utemeljenost omilitvenih ukrepov v kontekstu tehnoloških in organizacijskih različic
omilitvenega ukrepa (učinkovitost, CBA, negotovosti)
Utemeljenost omilitvenih ukrepov v kontekstu planskih alternativ
Vrsta, teža, podrobnost in usmerjenost omilitvenih ukrepov
Uspešnost izbranega omilitvenega ukrepa
Izvedljivost načrtovanih omilitvenih ukrepov (v časovnem obdobju plana in s
sprejemljivimi stroški)
Preverjanje izvedljivosti omilitvenih ukrepov skladno s 24. členom Pravilnika o presoji
sprejemljivosti
Ustreznost predvidenih načinov za spremljanje stanja okolja

Določitev realnih in izvedljivih omilitvenih ukrepov

Vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja
stanja okolja v kontekstu pričakovanih sprememb
zaradi predvidene izvedbe PPP
Odziv na negotovosti predhodnih ocen – povečanje
verodostojnosti ocen in zaupanja vanje
Zagotovitev zgodnjega/pravočasnega opozarjanja na
nepredvidene spremembe v okolju

Spremljanje stanja okolja

Nenehno izboljševanje instrumenta strateškega
ocenjevanja

Uspešnost postopka CPVO

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Časovni okvir spremljanja stanja okolja – obdobje/dinamika pričakovanih sprememb v
okolju
Učinkovitost sistema spremljanja stanja okolja – predvideni ukrepi v primeru pojava
drugačnih sprememb v okolju kot predhodno ocenjeno: posredovanje v primeru večjih
sprememb, opustitev spremljanja v primeru manjših-nepomembnih sprememb
Obstoj sistemov spremljanja stanja okolja in prostora na katere se lahko naveže
spremljanje stanja
Navezanost na obstoječe sisteme spremljanja stanja okolja

Obstoj sistemov za spremljanja okolja
Navezanost na obstoječe sisteme spremljanja stanja
okolja
Preglednost postopka ocenjevanja, nazoren prikaz
potrebnih/možnih izboljšav PPP na podlagi procesa
ocenjevanja

Učinkovitost strateškega
ocenjevanja

Uspešnost postopka ocenjevanja

Priporočila in usmeritve

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Preglednost postopka presoje – CPVO
Število in vrsta zahtev za izboljšave PPP na osnovi CPVO
Uporaba okoljskih ocen oziroma ugotovitev iz okoljskega poročila
pri izboljševanju PPP
Opredelitev priporočil in usmeritev okoljskega poročila in CPVO za izboljševanje
celostnega strateškega ocenjevanja z upoštevanjem načela vzdržnosti in preventive

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
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4. ALTERNATIVNE REŠITVE
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Razumevanje uporabe alternativ kot izhodišča
okoljskega ocenjevanja
Opredeljevanje alternativ (tudi) na hierarhično višjih
ravneh
Obravnava smiselnih in izvedljivih alternativnih
rešitev
Poznavanje ozadja posameznih alternativnih rešitev,
oblikovanje alternativ na osnovi analize, ustvarjalno
oblikovanje alternativ

Obravnava alternativ

Obstoj alternativ
Obstoj in ustreznost poročila o predhodni obravnavi alternativ
Raven, na kateri so obravnavane alternative
Utemeljenost razlogov zakaj alternative niso bile obravnavane
Obseg alternativnih rešitev

Značilnosti alternativ

Učinkovitost strateške
presoje
x
x
x
x

Uspešnosti postopka CPVO
x
x

x

Oblikovanje alternativnih rešitev
x

Primerljivost alternativnih rešitev
Transparentno izvedena primerjava

Primerjava alternativ

Izbiranje okoljsko (najbolj) sprejemljivih alternativ
Argumentirano opredeljevanje najustreznejše
alternative

Izbira alternativ

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Jasnost podanih alternativnih rešitev
Vsebinske razlike med alternativami in njihova primerljivost
Izvedljivost alternativnih rešitev
Ustreznost okvira primerjave
Ustreznost primerjave
Pomen okoljskega vidika primerjave
Obseg izbire okoljsko najbolj sprejemljivih rešitev
Jasnost in trdnost utemeljitve izbrane alternative
Uporaba CPVO za izbor najboljše alternative in izboljšanje PPP

x
x
x
x
x
x
x
x
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5. SODELOVANJE UDELEŽENCEV V POSTOPKU STRATEŠKEGA OCENJEVANJA
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Aktivna koordinacija procesa ocenjevanja

Koordinacija procesa ocenjevanja

Način koordinacije procesa straškega ocenjevanja
Sodelovanje MKO v procesu straškega ocenjevanja – tolmačenje zahtev in pričakovanj
v kontekstu CPVO
Pričetek komunikacije med udeleženci v postopku priprave PPP / CPVO

Zgodnje vključevanje izdelovalcev strateškega
ocenjevanja v proces načrtovanja
Tvorno sodelovanje med udeleženci v procesu
načrtovanja in procesu ocenjevanja

Vključevanje izdelovalca strateškega ocenjevanja v
postopek priprave PPP
Sodelovanje na osnovi strokovnih argumentov,
tvornega usklajevanja interesov in iskanja skupnih
rešitev

Sodelovanje med izdelovalcem OP in PPP

Način sodelovanja med izdelovalcem OP in PPP

Sodelovanje z nosilci urejanja prostora in
drugimi institucijami

Intenzivnost sodelovanja – faze PPP, ko je sodelovanje zaželeno (potrebno): predlogi
obeh izdelovalcev
Sodelovanje pri obravnavi alternativ – tolmačenje dobrih in slabih strani, osnove za
primerjalno oceno in izbor
Komunikacija med izdelovalcem PPP in izdelovalcem OP (evidentiranje procesa
komunikacije)
Vključenost izdelovalcev OP (strokovnjakov s posameznih področij okolja) v postopek
priprave PPP
Način sodelovanja z nosilci urejanja prostora
Obseg in način posvetovanja / sodelovanja z institucijami na področju varstva okolja in
priprave PPP
Število izdanih mnenj o izhodiščih presoje

Zgodnje vključevanje javnosti v proces načrtovanja
in presoje
Upoštevanje javnosti pri uveljavljanju in zagotavljanju
okoljskih koristi
Uveljavljanje okoljskih koristi in vzpostavljanje
alternativnih rešitev na vseh ravneh priprave PPP
neodvisno od vpliva političnih odločitev in interesov
(zmanjšanje vpliva političnih odločitev)
Zmanjšanje vpliva izključno gospodarskih interesov,
ki ovirajo uveljavljanje in zagotavljanje okoljskih
koristi

Sodelovanje z javnostmi

Vpliv politike

Vpliv investitorjev

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Obseg posvetovanja z javnostmi
Načrt udeležbe javnosti (deležnikov)
Informiranje javnosti
Uspešnost sodelovanja z javnostmi – vplivi na vsebinjenje, prispevki k opredelitvam
okoljskih ciljev, upoštevanje alternativ, ocenjevanje alternativ
Vpliv predhodnih političnih odločitev na sklep CPVO (potrjevanje PPP)
Vpliv političnih interesov neposredno na zaključke okoljskih ocen in sklep CPVO ter
posredno na izbrane rešitve v okviru PPP
Vpliv izključno gospodarsko-razvojnih interesov neposredno na zaključke okoljskih
ocen in sklep CPVO ter posredno na izbrane rešitve v okviru PPP

Učinkovitost strateške
presoje
x

Uspešnosti postopka CPVO
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
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6. USTREZNOST OKOLJSKEGA POROČILA
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Transparentnost strateškega ocenjevanja / priprave
PPP
Nazorno prikazani in za pripravo PPP
uporabni/učinkoviti rezultati okoljskega poročila

Postopek priprave PPP
Postopek strateškega ocenjevanja
Rezultat presoje

Način priprave in prikaza rezultatov PPP
Način vodenja in poteka postopka ter prikaza rezultatov
Način prikaza rezultatov

Ustreznost opravljene revizije / recenzije

Revizija / recenzija

Odprava napak in pomanjkljivosti v okoljskem
poročilu in zmanjšanje števila negativnih mnenj k OP

Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila

Vzpostavitev varstvenih ministrstev, ki bi strokovno
pokrivala vse okoljske vsebine
Zmanjšanje števila negativnih mnenj o sprejemljivosti
vplivov plana
Korektno upoštevanje rezultatov presoje pri pripravi
PPP
Transparenten prikaz / zavedanje negotovosti
Obvladovanje negotovosti

Mnenje o sprejemljivosti vplivov plana

Uporabnost rezultatov
Opravljena revizija / recenzija
Koristnost revizije / recenzije
Neodvisnost revizije / recenzije
Število vseh mnenj in število negativnih mnenj o ustreznosti OP
Najpogostejše napake / pomanjkljivosti OP
Zavrnitev negativnega mnenja o ustreznosti OP z obrazložitvijo
Realnost zahtev okoljskih ministrstev o popravkih ob pregledu presoj
Strokovna razprava
Pregled okoljskih sestavin
Število vseh mnenj in število negativnih mnenj o sprejemljivosti vplivov plana
Najpogostejše napake / pomanjkljivosti pri prenosu rezultata presoje v PPP

Negotovosti ocenjevanja

Stopnja obvladovanja negotovosti pri določevanju in ocenjevanju vplivov

Učinkovitost strateške
presoje
x
x

Uspešnosti postopka CPVO
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

7. PRESOJA SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PPP NA VAROVANA OBMOČJA NARAVE
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Upoštevanje varovanih območij narave pri pripravi
PPP

Varovana območja narave

Skladnost presoje po Pravilniku o presoji planov in posegov v naravo na varovana
območja s presojo po Uredbi o okoljskem poročilu

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Učinkovitost strateške
presoje
x

Uspešnosti postopka CPVO
x
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8. VPLIV REZULTATOV STRATEŠKEGA OCENJEVANJA NA PPP
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Vključevanje okoljskih vidikov v sprejemanje
odločitev

Sprejemanje odločitev

Vključevanje okoljskih vidikov v pripravo PPP
Čim večje okoljske koristi pri izvedbi PPP

Priprava PPP
Doseganje okoljskih koristi

Prispevek in pomen presoje pri sprejemanju odločitev (neposredni rezultat)
Preglednost prikaza uporabe rezultatov strateškega ocenjevanja pri odločanju v okviru
priprave PPP
Prispevek in pomen CPVO pri razvoju in izvedbi PPP (vmesni rezultat)
Prispevek in pomen CPVO pri doseganju okoljskih (in družbenih) koristi (dolgoročni
rezultat)

Celovito vključevanje okoljskih vidikov v PPP
(rešitve)
Nastanek kakovostnih rešitev, ki upoštevajo zahteve
varstva vseh področij okolja
Izboljšanje dokumentov na hierarhično višjih ravneh
PPP na osnovi ocenjevanega PPP in zagotavljanje
možnosti podrobnejšega ocenjevanja vplivov na
projektni ravni
Čim višja stopnje uskladitev interesov v prostoru
Čim manjši obseg zavrnjenih PPP

Izboljšanje PPP

Hierarhija in plansko povezovanje spremenjenih vsebin PPP: strateška raven projektna raven
Usklajevanje interesov prostoru
Zavrnitev ali potrditev PPP
Prevlada javne koristi v povezavi s presojo
vplivov na varovana območja

Odnos med okoljskim, družbenim in
ekonomskim vidikom
Izboljšanje spremljanja vplivov PPP na okolje z
vzpostavitvijo preglednega in ažurnega sistema
spremljanja vplivov PPP na okolje
Ozaveščenost laične in strokovne javnosti o nujnosti
uveljavljanja okoljskih koristi in potrebnosti okoljskih
presoj

Pregled sprememb PPP (število, vrsta)
Spremembe PPP na osnovi usmeritev / ugotovitev ocen vplivov na okolje (OP)
Obseg spremenjenih vsebin PPP (priprava novih alternativ) pri odločanju v okviru
priprave PPP
Pomen izboljšav z vidika varstva okolja in vzdržnega razvoja pri pripravi PPP.

Spremljanje stanja okolja

Uskladitev interesov v prostoru – dolgotrajnost postopkov, število pripomb / pritožb,
povezovanje spremenjenih vsebin PPP: strateška raven – projektna raven
Obseg sprejetih / zavrnjenih programov in planov po obdobjih
Obseg začetih / zaključenih postopkov prevlade javne koristi
Utemeljitev razloga prevlade javne koristi
Utemeljitev izbranih omilitvenih ukrepov
Preveritev uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov
Vpliv rezultatov presoje na odnose med okoljem, družbo in ekonomijo
Skladnost s celovitim prostorskim (družbenim) razvojem
Povezanost presoje in spremljanja vplivov na okolje / stanja na okolje

Učinkovitost strateške
presoje
x

Uspešnosti postopka CPVO
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

Koristnost okoljske presoje

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Mnenje o koristnosti okoljske presoje: družbeni, gospodarski, okoljski vidik
Analiza stroškov in koristi
Integralnost ocene koristnosti
Ozaveščenost o potrebnosti / smiselnosti okoljske presoje

x
x
x
x
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9. ČASOVNI OKVIR PRESOJE
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Smiselno skrajšanje časovnega okvira in
racionalizacija pri pridobitvi soglasja za pričetek
izvajanja planov in programov

Časovni okvir

Vpliv postopka CPVO na časovno realizacijo programov in planov
Pravočasnost vključevanja strokovnih podlag in mnenj nosilcev urejanja prostora v
posamezne faze priprave PPP in OP

Učinkovitost strateške
presoje

Uspešnosti postopka CPVO
x
x

10. STROŠKOVNI OKVIR PRESOJE
CILJ

TEMA / MERILO

KAZALNIK

Povečanje ekonomičnosti presoje

Stroškovni okvir

Strošek CPVO (primerjava s pripravo PPP)
Obseg in namen sredstev za strokovne podlage, zbiranje podatkov v okviru CPVO
(izdelava OP)
Poraba javnih sredstev
Prihranki pri uresničevanju PPP
Povečanje stroškov pri uresničevanju PPP
Prihranki pri uresničevanju ukrepov varstva okolja
Povečanje okoljskega kapitala

Zmanjšanje javne porabe
Čim bolj ekonomsko učinkoviti PPP

Ekonomičnost PPP

Čim manjši stroški varstva okolja

Ekonomičnost varstva okolja

Učinkovitost strateške
presoje

Uspešnosti postopka CPVO
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

11. IZOBRAŽEVANJE, STANOVSKO ZDRUŽEVANJE IN POOBLASTILA
Opomba: Sklop ni opredeljen v smislu meril učinkovitosti/uspešnosti, vendar je v analizo vključen, ker pomembno vpliva na prakso strateškega ocenjevanja.

CILJ
Vzpostavitev izobraževanja izdelovalcev okoljskih
presoj
Vzpostavitev izobraževanja javnosti in vključenih
akterjev v načrtovanju o okoljskih presojah

TEMA / MERILO
Izobraževanje

Značilnosti ciljne publike izobraževanj / posvetovanj
Število izvedenih delavnic / posvetovanj na temo okoljskih presoj
Število udeležb na izobraževanjih
Število prijavljenih izdelovalcev presoj in drugih udeležencev, ki sodelujejo v postopku
presoje na delavnice / posvetovanja na temo okoljskih presoj
Število pobud za izvedbo delavnic / posvetovanj na temo okoljskih presoj
Možnost dostopa do informacij o statistikah izdelanih presoj (informacij o pogostih
napakah, izboljšavah ipd.)

Vzpostavitev sistema povratnih informacij in
obveščanja izdelovalcev o problemih in informacijah
v zvezi z izvedenimi okoljskimi presojami
Izdelava priporočil za pripravo okoljskih presoj

KAZALNIK
Možnost izobraževanja izdelovalcev

Priporočila

CRP, Uporaba in učinkovitost celovite presoje vplivov na okolje ter presoja vplivov na človekovo zdravje, 1. sklop

Možnost posvetovanja izdelovalcev z institucijami na področju varstva okolja / presoje
vplivov
Obstoj smernic o pripravi in izdelavi okoljskih presoj
Priporočila za sistemsko izvajanje in spremljanje
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