
 

Priloga 2  
 
Merila, s katerimi se določi, ali je za posege v okolje iz priloge 1 te uredbe treba opraviti 
presojo vplivov na okolje  
 
1. Značilnosti posega v okolje  
Značilnosti posega je treba obravnavati zlasti glede na:  
a) velikost in zasnovo celotnega posega;  
b) skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi;  
c) uporabo naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti; 

č) nastajanje odpadkov; 

d) emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. 
sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba); 

e) tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih 
nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih 
sprememb;  

f) tveganje za zdravje ljudi (npr. zaradi okužbe vode ali onesnaževanja zraka).  

 
2. Lokacija posega v okolje  
Upoštevati je treba okoljsko občutljivost geografskih območij, na katera bo poseg vplival, zlasti 
ob upoštevanju: 
a)  namenske in dejanske rabe zemljišč;  

b)  sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti 
naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in 
njegovem podzemlju, zlasti: 

– vodovarstvenih območij in virov pitne vode, 
– varovanih kmetijskih zemljišč,  
– najboljših gozdnih rastišč, 
– območij mineralnih surovin v javnem interesu; 

c)  absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja: 
 –  vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po 

predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna 
območja in morsko okolje,  

–  gorska in gozdna območja,  
–  območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, 
–  območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se 

predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno,  
–  gosto poseljena območja,  
–  krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti 

območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. 
 
3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov  
Verjetne pomembne vplive posega na okolje je treba obravnavati glede na merila, določena v 1. 
in 2. točki te priloge, ter v zvezi z učinkom posega na okolje in drugimi področji presoje vplivov 
na okolje

1
 ter ob upoštevanju:  

a) velikosti in prostorskega obsega učinka (npr. površina območja in število ljudi, ki bi 
lahko bili prizadeti),  

b) narave ali vrste učinka, 
c)  čezmejnosti učinka, 
č)  intenzivnosti in večplastnosti učinka, 

                                                      
1
 Presoja vplivov na okolje obravnava: 

 prebivalstvo in zdravje ljudi, 

 vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih 
območij (Natura 2000),  

 tla, spremembo dejanske rabe zemljišč, vodo, zrak in podnebje, 

 materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino, 

 odnose med dejavniki iz prve do četrte alineje.  



 

d)  verjetnosti pojava učinka, 
e)  pričakovanega pojavljanja, trajanja, pogostosti in povratnosti učinka (neposredni ali 

posredni, daljinski, skupni, medsebojno dopolnjujoči, kratkoročni ali dolgoročni, trajni ali 
začasni), 

f)  skupnega učinka poleg drugih obstoječih oziroma odobrenih posegov,  
g)  možnosti za uspešno zmanjšanje učinka. 

 


