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PREVZETE OBVEZNOSTI, DOLOČENE V RATIFICIRANIH MEDNARODNIH POGODBAH IN PREDPISIH 

EVROPSKE UNIJE IN STRATEŠKIH DOKUMENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZAKONODAJNIH 

AKTOV 
 

V tabeli so predstavljene pomembne okoljske politike, programi, plani in zakonodajni akti ter njihov namen in cilj. V zadnjih dveh stolpcih je predstavljena 

povezava z relevantnimi področji okolja in okoljskimi cilji 
 

Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Evropski 

dokument 

VII. okoljski akcijski program 

Unije do leta 2020 »Dobro 

živeti ob upoštevanju omejitev 

našega planeta, november 

2013«  

 

VII. okoljski akcijski program Unije do leta 2020 

zagotavlja splošen okvir za okoljsko politiko do leta 

2020, pri čemer opredeljuje devet prednostnih ciljev, ki 

jih morajo doseči države članice, in sicer: 

1. varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala 

Unije, 

2. spreminjanje Unije v z viri gospodarno, zeleno in 

konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, 

3. varovanje državljanov Unije pred pritiski ter tveganji 

za zdravje in dobro počutje, ki so povezani z okoljem, 

4. povečanje koristi okoljske zakonodaje Unije, 

5. izboljšanje zbirke znanja in podatkov za okoljsko 

politiko Unije, 

6. zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko 

ter odpravljanje okoljskih posledic 

7. izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in 

usklajenosti politike, 

8. krepitev trajnosti mest v Uniji, 

9. povečanje učinkovitosti Unije pri spopadanju z 

mednarodnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi. 

 

 

 

Naravni viri 

Zrak 

Podnebni dejavniki 

Voda 

Narava  

Zdravje ljudi  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Nacionalni 

dokument 

Resolucija o nacionalnem 

programu varstva okolja 2005-

2012 (ReNPVO) (Uradni list 

RS, št. 2/06) 

ReNPVO določa ključne okoljske cilje in prednostne 

naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in 

prevladujočih trendov. Naloge in cilji morajo biti 

izpolnjeni pred iztekom programa, če ni določeno 

drugače. ReNPVO je izhodišče za okoljsko razsežnost 

Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo 

prihodnosti Slovenije ter usmeritve in ukrepe za 

realizacijo te vizije do leta 2013. 

Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in 

sicer: podnebne spremembe, narava in biotska 

raznovrstnost, kakovost življenja ter odpadki in 

industrijsko onesnaževanje. 

 

Osnovni cilji po posameznih področjih so: 

– poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv, v 

naslednjih letih in zmanjšati emisije toplogrednih plinov 

ter tako prispevati k dolgoročnemu cilju stabiliziranja 

koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 

zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje 

ozonskega plašča; 

– zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto 

živeče živalske in rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo 

biotske raznovrstnosti, genske pestrosti in nadaljnje 

degradacije tal; 

– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni 

blaginji državljanov z zagotavljanjem okolja, v katerem 

raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje 

ljudi in okolje, in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja v 

mestih ter še posebej zagotoviti ukrepe za vzpostavitev 

dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za 

trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje 

skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo vode kot 

Naravni viri 

Zrak 

Podnebni dejavniki 

Voda 

Narava  

Zdravje ljudi  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

naravnega vira; 

– ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in 

neobnovljivih naravnih virov, ki omogočajo trajnostno 

proizvodnjo in potrošnjo, pripomorejo k zmanjševanju 

onesnaženja okolja in porabe energije tako, da ne preseže 

nosilne zmogljivosti okolja. 

Evropski 

dokument 

Tematska strategija o trajnostni 

rabi naravnih virov 

COM(2005) 670 fin, december 

2005 

Strateški pristop za dosego trajnejše rabe naravnih virov 

mora sčasoma izboljšati učinkovitost virov in zmanjšati 

negativni okoljski vpliv rabe sredstev, da bodo splošni 

okoljski dosežki potekali vzporedno z rastjo. V praksi to 

pomeni zmanjšanje okoljskega vpliva rabe virov z 

istočasnim izboljšanjem produktivnosti virov v celotnem 

gospodarstvu EU. Obnovljivi viri energije tako tudi ne 

bodo prekomerno izkoriščeni. 

 

Strategija poudarja pomen vključevanja okoljskih 

vprašanj v druge politike, ki vplivajo na okoljske vplive 

rabe naravnih virov. 

Naravni viri 

 

1 

Nacionalni 

dokument 

Zakon o varstvu okolja (Uradni 

list RS, št. 39/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 

– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 

70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 

92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 

61/17 – GZ) 

 

Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti 

zahteve varstva okolja vključene v pripravo in izvajanje 

politik ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in 

socialnega razvoja. 

 

Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 

temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa 

temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 

spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, 

ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne 

službe varstva okolja in druga z varstvom okolja 

povezana vprašanja. Cilji varstva okolja so zlasti:  

1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  

2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,  

Naravni viri 

Zrak 

Podnebni dejavniki 

Voda 

Narava  

Zdravje ljudi  

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

3. trajnostna raba naravnih virov,  

4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih 

virov energije,  

5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 

izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno 

vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,  

6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in 

potrošnje ter  

7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  

Evropski 

dokument 

COM (2010) 2020 konč. - 

Strategija EVROPA 2020 za 

pametno, trajnostno in 

vključujočo rast je vizija 

socialnega tržnega 

gospodarstva Evrope za 21. 

stoletje; 

 

COM (2011) 571 - Časovni 

okvir za Evropo, gospodarno z 

viri 

Komisija je v sporočilu z naslovom „Evropa 2020 – 

strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ 

poudarila, da so za evropski prostor pomembni socialna 

kohezija, bolj zeleno gospodarstvo, izobraževanje in 

inovacije.  

 

Strategija trajnostne rabe naravnih virov je sestavni del 

Strategije vplivov, ki jih povzroča raba naravnih virov v 

rastočem gospodarstvu – koncept, imenovan »razklop«. 

V praksi to pomeni naslednji cilj: "zmanjšanje okoljskega 

vpliva rabe virov z istočasnim izboljšanjem učinkovitosti 

izkoriščanja virov v celotnem gospodarstvu EU. 

Obnovljivi viri energije tako tudi ne bodo prekomerno 

izkoriščeni."  

 

Za dosego tega cilja strategija vključuje ukrepe za: 

- izboljšanje našega razumevanja in znanja o evropski 

rabi virov, njenih negativnih okoljskih vplivih ter 

njihovem pomenu v EU in po svetu, 

- razvoj orodij za spremljanje in poročanje o napredku v 

EU, državah članicah in gospodarskih sektorjih, 

- spodbujanje uporabe strateških pristopov in postopkov v 

gospodarskih sektorjih ter državah članicah in 

Naravni viri 

 

 

 

 

 

1 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

spodbujanje za razvoj podobnih načrtov in programov ter 

- povečanje ozaveščenosti interesnih skupin in 

državljanov o pomembnem negativnem okoljskem vplivu 

rabe virov. 

Evropski 

dokument 

Direktiva sveta z dne 12. 

decembra 1991 o varstvu voda 

pred onesnaževanjem z nitrati 

iz kmetijskih virov 

(91/676/EGS) 

Cilja te direktive sta: 

- zmanjšati onesnaževanje voda, ki ga povzročajo nitrati 

iz kmetijskih virov in 

- preprečiti nadaljnje onesnaževanje take vrste. 

Voda  3, 4, 9 

Evropski 

dokument 

Tematska strategija za varstvo 

tal – COM(2006)231 

Strategija upošteva različne funkcije, ki jih tla lahko 

opravljajo, različnost in kompleksnost tal ter številne 

različne degradacijske procese, ki so jim lahko 

podvržena. 

 

Strateški cilj je varstvo in trajnostna raba tal, ki temelji na 

naslednjih vodilnih načelih: 

- preprečevanje nadaljnje degradacije tal in ohranjanje 

funkcij tal, kadar se tla uporabljajo in so funkcije tal 

izkoriščene ter tla delujejo kot odtočni kanal/receptor 

učinkov človekovih dejavnosti ali okoljskih pojavov; 

- sanacija degradiranih tal do stopnje funkcionalnosti, ki 

je skladna vsaj s sedanjo in predvideno rabo tal. 

Naravni viri 

 

1 

Nacionalni 

dokument 

Program ravnanja z odpadki in 

program preprečevanja 

odpadkov (sprejet na 94. redni 

seji vlade RS z dne 30. 6. 2016) 

Glavni namen programa je, da Slovenija z njegovim 

izvajanjem sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, 

ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov 

dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in 

njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo 

odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim 

odstranjevanjem, če in kjer je to najboljša možnost z 

vidika varstva okolja, ob upoštevanju tehnične 

izvedljivosti in ekonomske smiselnosti. 

Naravni viri 

 

1 

Nacionalni Resolucija o strateških Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo Naravni viri 1 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

dokument usmeritvah razvoja slovenskega 

kmetijstva in živilstva do leta 

2020 -»Zagotovimo si hrano za 

jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni 

list RS, št. 25/11)  

 

varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane 

 

Povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in 

živilstva 

 

Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje 

s kmetijstvom povezanih javnih dobrin 

 

Skladen in socialno vzdržen razvoj podeželja (v 

sodelovanju z drugimi politikami) 

 

 

Nacionalni 

dokument 

Strategija za izvajanje 

resolucije o strateških 

usmeritvah razvoja slovenskega 

kmetijstva in živilstva do leta 

2020 (sprejem na Vladi RS 

12.6.2014) 

 

OPERATIVNI CILJI:  

- zagotoviti 350.000 ha trajno varovanih kmetijskih 

zemljišč: 

- povečati oziroma ohraniti obseg proizvodnje z izgradnjo 

novih namakalnih sistemov na 5.000 ha kmetijskih 

površin; 

- povečati samooskrbo z zelenjavo na 50 %, samooskrbo 

s prašičjim mesom na 70 %, povečati odkup krušne 

pšenice, namenjene za prehrano na 130.000 t in povečati 

ekološko pridelavo, ki jo bo izvajalo 5.000 kmetij na 

55.000 ha. 

 

(izbrani) Strateški in razvojni cilj:  

- ohranitev obsega vinogradniških površin,  

- ohranjanje identitete kulturne krajine in povezovanje 

oljke in oljčnega olja s turizmom, 

- dosegati 3 % svetovni delež pridelave hmelja in 

stabilizirati proizvodnjo v smislu količinsko in 

kakovostno trajne ponudbe za trg,  

 

Predvideni so tudi ukrepi prilagajanja na podnebne 

Naravni viri 1 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

spremembe. 

Nacionalni 

dokument 

Resolucija o nacionalnem 

gozdnem programu 

Nacionalni gozdni program (NGP) je temeljni strateški 

dokument, namenjen določitvi nacionalne politike 

trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi. Glavna 

načela NGP so usmerjena v ohranitev gozda ter 

zagotavljanje večnamenske vloge, ki vključuje okoljski, 

socialni in gospodarski vidik. Na podlagi sedanjega 

stanja ter postavljenih ciljev vsebuje dolgoročno vizijo 

gospodarjenja, ki poleg razvojnih usmeritev ožjega 

gozdarskega sektorja opredeljuje povezave tudi s 

področja varstva okolja in ohranjanja narave, 

gospodarskih sektorjev, povezanih s predelavo lesa ter z 

vsemi drugimi, ki so interesno povezani z gozdom in 

gozdnim prostorom. 

 

S sistemom prostorskega načrtovanja, v katerem se 

določa namenska raba zemljišč, so gozdovi vključeni v 

prostorske načrte na nacionalni in lokalni ravni. Za 

upravljanje z gozdovi kot naravnim virom je razvit sistem 

gozdnogospodarskega načrtovanja. 

Naravni viri 1 

Nacionalni 

dokument 

Gozdnogospodarski in lovsko 

upraviteljski načrti območij 

(2011-2020) 

Po zakonu o gozdovih se lastninska pravica na gozdovih 

izvršuje tako, da je zagotovljena njihova ekološka, 

socialna in proizvodna funkcija. Lastnik gozda mora zato 

gospodariti s svojim gozdom v skladu z 

gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. 

 

Z načrti se ureja raba gozdnega prostora, namenska raba 

gozda in vplivi okolja, ki so posledica turizma (neurejene 

peš poti, vožnja z motokros motorji, vožnja z avtomobili, 

vožnja z motornimi sanmi, jahanje s konji po brezpotju, 

neprimerni čas in oblika sečnje). 

 

Naravni viri 1 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Nacionalni 

dokument 

Akcijski načrt za obnovljive 

vire energije za obdobje 2010-

2020 (AN OVE) (v pripravi) 

Razvoj ciljev OVE do leta 2020 s pogledom do 2030, 

doseganje najmanj 25 % OVE v končni rabi energije. 

 

AN OVE navaja možne lokacije za izrabo OVE. 

Naravni viri 

Podnebni dejavniki 

 

1, 7 

Nacionalni 

dokument 

Akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost za obdobje 2014 - 

2020 

Cilji: 

- Izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 

2020, kar pomeni. da raba primarne energije v letu 2020 

ne bo presegla 7,125 mio. toe (glede na leto 2012 se ne 

sme povečati za več kot 2 %). 

- Obveznost, da se vsako leto prenovi 3 % površine 

državnih stavb. 

- Zagotoviti, da bodo vse nove stavbe, ki so v lasti in 

uporabi javnih organov, skoraj nič-energijske od leta 

2018, v drugih sektorjih pa od leta 2020. 

 

Naravni viri  

Podnebni dejavniki 

 

1, 7 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2016/2284/EU o 

nacionalnih zgornjih mejah 

emisij 

 

Göteborški protokol h 

Konvenciji Ekonomske 

komisije OZN za Evropo o 

onesnaževanju zraka na velike 

razdalje prek meja za 

zmanjšanje zakisovanja 

evtrofikacije in prizemnega 

ozona 

 

Zgornje meje emisij onesnaževal zraka so za posamezno 

državo članico za obdobje do leta 2030 določene z 

Direktivo 2016/2284/EU o nacionalnih zgornjih mejah 

emisij, v katerem so posodobljena in preverjena 

pomembna zdravstvena tveganja in vplivi na okolje, ki 

jih povzroča onesnaženost zraka v Uniji. S sprejemom te 

Direktive se je pravo Unije tudi uskladilo z novimi 

mednarodnimi obveznostmi po pregledu Göteborškega 

protokola leta 2012. Direktiva 2016/2284/EU je glavni 

zakonodajni steber Unije za izpolnitev dolgoročnega cilja 

Unije za doseganje takih ravni kakovosti zraka, ki ne 

povzročajo pomembnih vplivov in tveganj za zdravje 

ljudi in okolje. 

 

Direktiva 2016/2284/EU o nacionalnih zgornjih mejah 

emisij razveljavlja in nadomešča trenutni režim Unije za 

letno omejitev nacionalnih emisij onesnaževal zraka, kot 

Zrak 2 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

so opredeljene v Direktivi 2001/81/ES. S tem zagotavlja, 

da se bodo nacionalne zgornje meje emisij iz Direktive 

2001/81/ES od leta 2010 naprej za SO2, NOx, NMHOS 

in NH3 uporabljale do leta 2020, in določa nove 

nacionalne obveznosti glede zmanjšanja emisij, ki se 

bodo uporabljale od leta 2020 in 2030 dalje za SO2, NOx, 

NMHOS, NH3, delce (PM2,5) in metan (CH4), ter vmesne 

ravni emisij teh istih onesnaževal za leto 2025. 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2008/50/ES Direktiva 2008/50/ES določa cilje glede kakovosti 

zunanjega zraka, z namenom da bi se izognili škodljivim 

učinkom na zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih 

preprečili ali zmanjšali. Emisija onesnaževal ne sme 

povzročiti, da so presežene mejne oziroma ciljne 

vrednosti za SO2, NOx, PM10, PM2,5 in druga 

onesnaževala (NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS in NH3). 

Zrak, Zdravje ljudi 2, 10 

Evropski 

dokument 

Program „Čist zrak za Evropo“ Komisija v svojem programu „Čist zrak za Evropo“ 

poudarja, da se je v Evropi kakovost zraka v zadnjih 

desetletjih občutno izboljšala. Vendar onesnaženost zraka 

ostaja glavni okoljski dejavnik, povezan z boleznimi, ki 

bi jih lahko preprečili, in s prezgodnjo smrtnostjo v EU, 

hkrati pa še vedno zelo negativno vpliva na velik del 

evropskega naravnega okolja. Po podatkih OECD bo 

„onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 postala glavni 

okoljski vzrok umrljivosti po vsem svetu, pred 

onesnaženo vodo in pomanjkanjem sanitarnih storitev“. 

Zrak, Zdravje ljudi 2, 10 

Nacionalni 

dokument 

Operativni program varstva 

zunanjega zraka pred 

onesnaževanjem s PM10 

 

V zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz Direktive 

2008/50/ES, ki določa, da morajo države članice sprejeti 

programe ukrepov, s katerimi zagotovijo, da 

koncentracije PM10 v zunanjem zraku ne presegajo 

mejnih vrednosti, je bil sprejet Operativni program 

varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10.  

 

Zrak, Zdravje ljudi 2, 10 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Operativni program varstva zunanjega zraka pred 

onesnaževanjem s PM10 določa nosilce in daje izhodišča 

za pripravo, sprejem in izvedbo podrobnejših načrtov 

ukrepov z namenom, da se zagotovi varstvo zdravja ljudi 

na območjih, kjer so mejne vrednosti koncentracij PM10 

presežene. Podrobnejši načrti ukrepov za zmanjšanje 

izpostavljenosti prebivalstva škodljivim vplivom delcev v 

zunanjem zraku je Vlada RS sprejela v obliki Odlokov o 

načrtu za kakovost zraka za Mestne Občine Kranj, Celje, 

Novo Mesto, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana ter za 

območje Zasavja. 

 

Evropski 

dokument 

Strategija Evropske unije za 

prilagajanje podnebnim 

spremembam (COM (2013) 

216 končni) 

 

Splošni cilj prilagoditvene strategije za EU je prispevati k 

boljši odpornosti Evrope na podnebne spremembe. To 

pomeni krepitev pripravljenosti in zmogljivosti za odziv 

na učinke podnebnih sprememb na lokalni, regionalni in 

nacionalni ravni ter ravni EU, razvoj skladnega pristopa 

ter izboljšanje usklajevanja. 

 

Podnebni dejavniki 7, 8 

Evropski 

dokument 

Odločba št. 406/2009 o 

prizadevanju držav članic za 

zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za 

zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov 

Odločba 406/2009/ES določa najmanjši prispevek držav 

članic za doseganje zaveze zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov v Skupnosti v obdobju 2013–2020 za 

emisije toplogrednih plinov, ki so vključene v to odločbo, 

ter pravila za določitev teh prispevkov in za oceno v 

zvezi s tem. 

 

Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz 

Odločbe 406/2009/ES se nanaša na:  

- emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem 

sektorju,  

- emisije iz rabe goriv v prometu, 

Podnebni dejavniki 7, 8 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

- emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih 

podjetjih v industriji in energetiki), 

- ubežne emisije iz energetike, 

- procesne emisije iz industrijskih postopkov, 

- rabo topil in drugih proizvodov, 

- emisije iz kmetijstva, 

- emisije iz ravnanja z odpadki. 

 

Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih 

plinov ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 

2005 oz. da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt 

CO2 ekv. Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima 

Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije 

toplogrednih plinov v obdobju 2013−2020 ne smejo biti 

večje od ciljnih letnih emisij določenih z linearno 

trajektorijo do cilja v letu 2020.  

Nacionalni 

dokument 

Operativni program 

zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 

2020 

V postopku sprejemanja je tudi predlog Operativnega 

programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 

do leta 2020, ki obveznosti zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov iz Odločbe 406/2009/ES porazdeli 

med posameznimi sektorji, in ukrepe za doseganje ciljev 

zasnuje tako, da bi zagotovili čim nižje stroške podnebne 

politike tudi v daljšem časovnem obdobju.. Indikativni 

sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 

doseganje ciljev iz Odločbe 406/2009/ES omogočajo, so 

naslednji: 

 

- v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo 

povečale za več kot 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 

(kar pomeni zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na 

leto 2008) z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 

Podnebni dejavniki 7, 8 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

%;  

- v široki rabi zmanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 

2005 z vizijo brezogljične rabe energije v sektorju do leta 

2050; 

- v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisij TGP na ravni 

do največ +6 % do leta 2030 glede na leto 2005 ob 

hkratnem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano; 

- v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na 

leto 2005 z vizijo zmanjšanja do leta 2050 za 90 %; 

- pri ravnanju z odpadki zmanjšanje za 57 % do leta 2030 

glede na leto 2005; z vizijo zmanjšanja emisij do leta 

2050 za 90 %;  

- v energetiki (zgorevanje goriv in ubežne emisije) cilj, 

da se emisije ne povečajo za več kot 27 % do leta 2030 z 

vizijo brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050. 

Evropski 

dokument 

Okvir podnebne in energetske 

politike za obdobje 2020–2030 

(COM(2014) 15 final) 

Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020-

2030 temelji na: 

- podnebnem cilju najmanj 40-odstotnega zmanjšanja 

domačih emisij toplogrednih plinov na ravni 

gospodarstva do leta 2030 v primerjavi z letom 1990,  

- zavezujočem cilju na ravni EU najmanj 27-odstotnega 

deleža porabe energije iz obnovljivih virov v EU do leta 

2030,  

- najmanj 27-odstotnem okvirnem cilju na ravni EU za 

izboljšanje energijske učinkovitosti leta 2030 in  

- 15-odstotnem cilju za medsebojne povezave elektro-

energetskih sistemov. 

Podnebni dejavniki 7, 8 

Evropski 

dokument 

Direktiva o vodah 2000/60/ES Direktiva 2000/60/ES določa ukrepe za doseganje 

strateškega cilja dobrega ekološkega stanja voda v letu 

2015.  

 

Vode 3, 4 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2008/56/ES o 

določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju politike 

morskega okolja (Okvirna 

direktiva o morski strategiji) 

Direktiva 2008/56/ES določa okvir, znotraj katerega 

morajo države članice najpozneje do leta 2020 sprejeti 

potrebne ukrepe za "Dosego ali ohranitev dobrega 

okoljskega stanja v morskem okolju", kar je povezano 

tudi s prepovedjo odmetavanja odpadkov v morje. 

 

Vode 3 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2008/105/ES o 

standardih kakovosti 

površinskih voda 

Ta direktiva določa okoljske standarde kakovosti za 

prednostne snovi in nekatera druga onesnaževala, kot je 

določeno v Direktivi 2000/60/ES, s ciljem doseganja 

dobrega kemijskega stanja površinskih voda ter v skladu 

z določbami in cilji Direktive 2000/60/ES o 

preprečevanju emisije snovi v vode z odvajanjem 

odpadne vode.  

 

Z implementacijo predpisa, ki v slovenski pravni red 

prenaša Direktivo 2008/105/ES, se v zvezi s cilji 

doseganja dobrega ekološkega stanja voda do leta 2015 

urejajo:  

- merila za vrednotenje kemijskega stanja površinskih 

voda  

- okoljski cilji o opustitvi oziroma prenehanju izpuščanja 

nekaterih snovi v vodno okolje. 

 

Vode 3 

Evropski 

dokument 

Direktiva Sveta 98/83/ES o 

kakovosti vode, namenjene za 

prehrano ljudi 

Direktiva 98/83/ES ureja kakovost vode, namenjene za 

prehrano ljudi. Voda je zdravstveno ustrezna in čista, če 

je brez mikroorganizmov, parazitov in brez snovi, ki 

lahko zaradi količine ali koncentracije predstavljajo 

morebitno nevarnost za zdravje ljudi.  

 

Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred 

škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, 

namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. 

Zdravje ljudi - pitna voda 9 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2006/118/ES o 

varstvu podzemne vode pred 

onesnaženjem in poslabšanjem 

Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred 

onesnaženjem in poslabšanjem stanja določa posebne 

ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja 

Vode 

Zdravje ljudi - pitna voda 

4, 9 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

stanja podzemne vode v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Ti 

ukrepi zlasti vključujejo: 

- merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja 

podzemne vode  

- merila za določitev in obračanje pomembnih in stalno 

naraščajočih trendov ter za opredelitev izhodiščnih točk 

za obračanje trendov. 

 

Cilj: "Dobro kemijsko stanje podzemne vode mora biti 

doseženo do leta 2015". 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2007/60/ES o oceni 

in obvladovanju poplavne 

ogroženosti (Poplavna 

direktiva) 

Direktiva predpisuje čezmejna pogajanja glede 

obvladovanja poplavne ogroženosti in vsebuje 

pomembne obveze za povečanje preglednosti in 

vključevanje državljanov.  

 

Cilj direktive o obvladovanju poplavne ogroženosti je 

zmanjšati ogroženost in škodljive posledice poplav v 

Evropski uniji. 

Vode 3, 8 

Nacionalni 

dokument 

Zakon o vodah (Uradni list RS, 

št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 

41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15) 

Namen Zakona o vodah je doseganje dobrega stanja voda 

in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, 

zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, 

ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje 

trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda 

ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih 

vodnih virov in njihove kakovosti. 

Vode 

Zdravje ljudi - pitna voda 

3, 4, 9 

Nacionalni 

dokument 

Načrt upravljanja z vodami – 

NUV (Uredba o načrtu 

upravljanja voda za vodni 

območji Donave in Jadranskega 

morja (Uradni list RS št. 61/11, 

49/12, 67/16) 

Načrt upravljanja z vodami vključuje program temeljnih 

in dopolnilnih ukrepov upravljanja voda v obdobju 2016-

2021 za vodni območji Donave in jadranskega morja. 

 

Glavni okoljski cilji za vodna telesa površinskih voda je: 

- doseganje dobrega ekološkega in kemijskega stanja do 

leta 2021. Pri tem se na doseganje dobrega kemijskega 

stanja voda navezujejo tudi cilji za zmanjšanje 

onesnaževanja s prednostnimi snovmi in odpravo emisij 

prednostno nevarnih snovi z namenom doseganja 

Vode 3, 4 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

koncentracij, ki so blizu vrednostim naravnega ozadja.  

 

Okoljski cilj za vodna telesa podzemne vode je: 

- doseči njihovo dobro kemijsko in količinsko stanje do 

leta 2021. 

Evropski 

dokument 

Direktiva Sveta 79/409/EGS o 

ohranjanju prosto živečih ptic 

 

Direktiva je vzpostavila obsežen sistem varstva za vse 

prostoživeče vrste ptic v Uniji. Direktiva priznava, da je 

izgubljanje in degradiranje habitatov največja grožnja 

ohranjanju ptic v Uniji. Zato veliko pozornost posveča 

ohranjanju habitatov ogroženih vrst ptic. Države članice 

morajo za vse vrste ptic iz Dodatka I direktive in za vse 

redno pojavljajoče se migratorne vrste ptic, ki so 

potrebne varstva, oblikovati posebna območja varstva 

(Special Protection Area - SPA), imenovana tudi 

območja Natura 2000. Države članice so na SPA 

območjih dolžne zagotavljati, da so populacije varovanih 

vrst ptic v ugodnem stanju. 

Narava 5, 6 

Evropski 

dokument 

Direktiva Sveta 92/43/EEC o 

ohranjanju naravnih habitatov 

ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst 

Direktiva o habitatih v drugem odstavku 6. člena nalaga 

državam članicam od dneva pristopa k Evropski uniji, da 

preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in 

habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so bila 

območja Natura 2000 določena, če bi tako vznemirjanje 

lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive. Ta 

določba velja za predloge posebnih varstvenih območij 

(SCI), določenih v skladu s kriteriji in postopkom iz 

Direktive o habitatih (5. odstavek 4. člena). 

Narava 5, 6 

Evropski 

dokument 

Evropska strategija za biotsko 

raznovrstnost do 2020 

(COM(2011) 244 

Ta strategija uresničuje dve pomembni zavezi, in sicer 

zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti v EU do 

leta 2020 ter zaščititi, oceniti in obnoviti biotsko 

raznovrstnost in storitve ekosistemov v EU do leta 2050.  

Cilj te strategije je zaustaviti izgubo biotske 

raznovrstnosti in slabšanje ekosistemov v Evropski uniji 

do leta 2020 z opredelitvijo šestih prednostnih ciljev: 

Narava 5, 6 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

 Cilj 1: ohranjanje in obnavljanje narave.  

 Cilj 2: ohranjanje in izboljševanje ekosistemov 

in njihovih storitev (obnova najmanj 15% 

poškodovanih območij). 

 Cilj 3: zagotavljanje trajnostnega kmetijstva, 

gozdarstva in ribištva. 

 Cilj 4: zagotovitev trajnostne rabe ribolovnih 

virov. 

 Cilj 5: boj proti invazivnim tujerodnim vrstam, 

ki danes ogrožajo 22% domorodnih vrst EU.  

 Cilj 6: ukrepi za preprečitev upadanja biotske 

raznovrstnosti.  

Evropski 

dokument 

Bernska konvencija (Bern, 

1979)  

Konvencija o varstvu prosto živečega rastlinstva in 

živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov na 

območju Evrope. Glavni cilj je ohranitev prostoživečega 

evropskega živalstva in rastlinstva ter njunih naravnih 

življenjskih prostorov. 

Narava 5 

Evropski 

dokument 

Ramsarska konvencija 

(Ramsar, 1971) 

Ramsarska konvencija – države podpisnice so se 

zavezale, da bodo: 

 uvrščale mokrišča na seznam mokrišč mednarodnega 

pomena in ohranjala ter vzdrževala njihovo ekološko 

ravnovesje; 

 vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne 

programe in načrtovale celostno upravljanje povodij 

ob spoštovanju načela trajnostne rabe; 

 podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na 

svojem ozemlju z razglašanjem zavarovanih območij 

in podpirale strokovno usposabljanje raziskovalcev 

in upravljavcev mokrišč; 

 sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju 

mejnih mokrišč in hidroloških sistemov ter v skupnih 

razvojnih projektih na mokriščih. 

Narava 5, 6 

Evropski 

dokument 

Alpska konvencija (1991) Alpska konvencija – glavni cilj je ohranitev Alp kot 

življenjskega prostora za človeštvo, živalstvo in 

rastlinstvo. 

Narava 5, 6 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

Okvirna konvencija je bila sprejeta s strani Evropske 

unije in osmih držav pogodbenic (Avstrija, Nemčija, 

Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Slovenija in 

Švica). Alpska konvencija je bila podpisana leta 1991 in 

jo sestavljajo Okvirna konvencija, protokoli in dve 

deklaraciji. V veljavo je stopila leta 1995 in prispeva k 

ohranjanju kvalitet in posebnih značilnosti Alp, ne 

ozirajoč se na državne meje ter spodbuja mednarodno 

sodelovanje 

Nacionalni 

dokument 

Zakon o ohranjanju narave 

(Uradni list RS, št. 96/04 – 

uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-

B in 46/14) 

Predpis vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, 

katerega namen je varstvo naravnih vrednot in ohranitev 

sestavin biotske raznovrstnosti. Opredeljuje predmete 

varstva, načine in ukrepe varstva, organiziranost na 

področju varstva narave, financiranje varstva narave, 

programiranje in načrtovanje varstva narave in druge 

vsebine, potrebne za učinkovito varstvo narave. Med 

predmete varstva na področju ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, ki so območno določeni oziroma 

določljivi, se uvrščajo habitatni tipi, ki se prednostno 

ohranjajo v ugodnem stanju, habitati zavarovanih in 

mednarodno varovanih vrst, ekološko pomembna 

območja in posebna varstvena območja (v nadaljevanju: 

območja Natura 2000), ki tvorijo evropsko ekološko 

omrežje. Predmeti varstva so tudi ogrožene, zavarovane 

in mednarodno varovane prosto živeče rastlinske in 

živalske vrste.  

Narava 5, 6 

Nacionalni 

dokument 

 

Program upravljanja območij 

Natura 2000 za obdobje 2015 – 

2020 (MOP, april 2015) 

 

Osnovni namen programa je opredeliti izvajanje 

obveznosti varstva posebnih varstvenih območij - 

območij Natura 2000, ki jih nalagata Sloveniji Direktiva 

o pticah in Direktiva o habitatih, kar pomeni ohraniti in 

povečati biotsko pestrost v območju EU z omogočanjem 

trajnostnega razvoja. Del tega cilja je spodbujati 

Narava 6 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

tradicionalno sobivanje ljudi in narave.  

Naloge programa so zlasti:  

- podrobneje opredeliti varstvene cilje in ukrepe na 

območjih Natura; 

- opredeliti pristojne sektorje in odgovorne nosilce za 

izvajanje varstvenih ukrepov; 

- omogočiti horizontalne povezave s strateškimi načrti in 

razvojnimi programi Vlade; 

- izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni 

oz. regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast, 

upoštevajoč gospodarske, socialne in demografske 

značilnosti ter načela trajnostnega razvoja; 

- pripraviti pregled manjkajočih raziskav, ekspertiz in 

podatkov za vključevanje v programe raziskav. 

Nacionalni 

dokument 

Strategija ohranjanja biotske 

raznovrstnosti v Sloveniji 

(2002-2012) (MOP, 2001) 

 

Analiza doseganja ciljev 

strategije ohranjanja biotske 

raznovrstnosti v Sloveniji, 

Zavod Symbiosis, 2012 

To je strateški dokument, ki ga je s sklepom dne 20. 12. 

2001 sprejela Vlada in določa za obdobje 2002–2012 

sklop specifičnih ciljev in usmeritev za usklajeno 

izvajanje ukrepov, ki prispevajo k doseganju treh glavnih 

ciljev Konvencije o biološki raznovrstnosti. Ti cilji so: 

- ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

- trajnostna raba njenih sestavin, 

- poštena in pravična delitev koristi genskih virov. 

 

Narava 5, 6 

Evropski 

dokument 

Direktiva 2002/49/ES o 

ocenjevanju in urejanju 

okoljskega hrupa 

 

 

Osnovni cilj Direktive je določiti skupni pristop z 

namenom preprečevanja in zmanjševanja škodljivih 

učinkov obremenjevanja okolja s hrupom in 

zagotavljanja podlag za uvajanje ukrepov za zmanjšanje 

emisije hrupa glavnih virov hrupa zlasti cestnih in 

železniških vozil, cestne in železniške infrastrukture, 

zračnih plovil, opreme, ki se uporablja na prostem ter 

industrijske opreme ter premičnih strojev. 

Zdravje ljudi - 

Obremenitev s hrupom 

11 

Nacionalni 

dokument 

Operativni program varstva 

pred hrupom, ki ga povzroča 

Cilj Operativnega programa varstva pred hrupom je, da 

se z vidika obremenjevanja okolja s hrupom izboljša 

Zdravje ljudi - 

Obremenitev s hrupom 

11 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

promet po pomembnih 

železniških progah in 

pomembnih cestah prve faze 

zunaj območja MOL, za 

obdobje 2012 – 2017 

kvaliteta življenja ljudi, ki živijo na območjih v bližini 

prometno najbolj obremenjenih železniških prog in 

cestnih povezav. 

 

 

Evropski 

dokument 

Evropska konvencija o varstvu 

arheološke dediščine - 

Malteška konvencija 

(MEKVAD), Uradni list RS, št. 

24/1999) 

Konvencija se nanaša na celostno varstvo arheološke 

dediščine. Opredeljena je povezava med ohranjanjem 

arheološke dediščine in prostorskim načrtovanjem. 

Konvencija nalaga vsaki pogodbenici, da: 

- si bo prizadevala, da bodo zahteve arheologije in 

urejanja prostora usklajene in povezane med seboj, in bo 

zato zagotovila sodelovanje arheologov pri politiki 

urejanja prostora in različnih fazah urejanja prostora;  

- bo zagotovila sistematična posvetovanja med arheologi 

in urbanisti oziroma tistimi, ki skrbijo za urejanje 

prostora, zato da bi omogočila spremembo izvedbenih 

načrtov, ki bi utegnili škoditi arheološki dediščini ter 

dovolj časa in sredstev za izvedbo ustrezne znanstvene 

študije na kraju samem in za objavo izsledkov; 

- bo zagotovila, da bodo v presojah vplivov na okolje in 

odločitvah, sprejetih na tej podlagi, v celoti upoštevani 

arheološka območja in njihov položaj v prostoru;  

- bo poskrbela, da bodo deli arheološke dediščine, ki so 

bili najdeni med izvedbo posegov v prostor, če je le 

mogoče, ohranjeni tam, kjer so (in situ); 

- bo zagotovila, da bodo arheološka območja dostopna 

javnosti in da ureditev dostopa, ki je potrebna za sprejem 

večjega števila obiskovalcev, ne bo škodovala 

arheološkim in znanstvenim lastnostim teh območij in 

njihove okolice. 

 

Cilj: "Arheološka območja in njihov položaj v prostoru je 

v potrebno v programih in politikah ter prostorskem 

umeščanju posegov upoštevati v celoti. Deli arheološke 

dediščine, ki so bili najdeni med izvedbo posegov v 

prostor, morajo biti ohranjeni tam kjer so (in situ), če je le 

Ohranjanje kulturne 

dediščine 

14 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

mogoče." 

Evropski 

dokument 

Konvencija o varstvu stavbne 

dediščine Evrope - Granadska 

konvencija (Uradni list SFRJ, 

št. 4-11/1991; Akt o notifikaciji 

nasledstva glede konvencij 

Sveta Evrope, Ženevskih 

konvencij in dodatnih 

protokolov o zaščiti žrtev vojne 

in mednarodnih sporazumov s 

področja kontrole oborožitve, 

za katere so depozitariji tri 

glavne jedrske sile, Uradni list 

RS, št. 14/1992) 

Konvencija utrjuje koncept celostnega varstva stavbne 

dediščine (spomenikov, stavbnih celot, spomeniških 

območij). Vsaka pogodbenica se je s konvencijo 

zavezala:  

- da bo opravljala ustrezen nadzor in izvajala pooblastila, 

kot jih zahteva pravno varstvo takih objektov; 

- da bo preprečevala poškodovanje, propadanje ali 

rušenje zavarovanih nepremičnin.  

 

Politika celostnega varstva stavbne dediščine, ki so jo 

dolžne sprejeti pogodbenice:  

- vključuje varstvo stavbne dediščine kot bistveni cilj 

urejanja prostora in urbanizma;  

- spodbuja programe za obnovo in vzdrževanje stavbne 

dediščine;  

- omogoča, da varstvo, oživljanje in izboljševanje stavbne 

dediščine postanejo pomembna lastnost politike na 

področju kulture, varstva okolja in urejanja prostora;  

- v postopkih urejanja prostora in urbanizma spodbuja, 

kjer je to le mogoče, tudi varstvo in uporabo objektov, 

katerih pomen sicer sam po sebi ne opravičuje 

zavarovanja, vendar so ti objekti pomembni kot del 

mestnega ali podeželskega okolja in kot prvina kakovosti 

življenja;  

- spodbuja uporabo in razvoj tradicionalnih znanj in 

materialov, ki so bistveni za prihodnost stavbne 

dediščine. 

 

Cilj: "Varstvo stavbne dediščine kot bistveni cilj urejanja 

prostora in urbanizma". 

Ohranjanje kulturne 

dediščine 

14 

Nacionalni 

dokument 

Resolucija o nacionalnem 

programu za kulturo 2014-2017 

(ReNPK14-17) (Uradni list RS, 

št. 99/13) 

Resolucija opredeljuje da sta ohranjanje kulturne 

dediščine in njena trajnostna uporaba nezamenljiv 

prispevek k človekovemu razvoju in kakovosti življenja. 

Z upoštevanjem vloge kulturne dediščine pri graditvi 

vključujoče demokratične družbe in s poudarjanjem 

Ohranjanje kulturne 

dediščine 

14 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

kulturne raznovrstnosti ter trajnostnega razvoja bistveno 

razširjamo koncept varstva, ki je prešlo od varstva 

posamičnih kulturnih spomenikov, organiziranega v 

okviru profesionalnih institucij in s ciljem fizične zaščite 

pred propadanjem in spremembami, k ohranjanju širših 

območij, nosilcev kulturne in prostorske identitete, da bi 

končno uveljavili kulturno dediščino kot vir za 

gospodarski, družbeni in lokalni razvoj, ki zahteva 

preseganje resornih politik in vključevanje v področne 

strategije, aktivno ustvarjanje priložnosti za finančne 

investicije iz različnih virov in partnerstvo z lokalnimi 

skupnostmi. 

 

Cilj: "Ohranjanje kulturne dediščine in njena trajnostna 

uporaba". 

Nacionalni 

dokument 

Zakon o varstvu kulturne 

dediščine (Uradni list RS, št. 

16/08, 123/08, 8/11, 30/11, 

90/12, 111/13, 32/16) 

Zakon določa varstvo dediščine kot ohranjanje 

materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, skupin 

predmetov oziroma objektov ali območij, skrb za njihovo 

celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in 

zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina 

sodobnega življenja.  

 

Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so: 

- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje 

njene ogroženosti; 

- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za 

uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na 

njeno namembnost; 

- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter 

omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja; 

- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile 

spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost 

dediščine; 

- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva 

dediščine. 

Ohranjanje kulturne 

dediščine 

14 

Nacionalni Nacionalni program za kulturo Cilj programa: S spoštovanjem kulturne dediščine Ohranjanje kulturne 14 
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Tip dokumenta Okoljske politike, programi, 

plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj Povezava z relevantnimi 

področji okolja 

Povezava z okoljskimi 

cilji (zaporedna št. cilja)* 

dokument 2014-2017 bogatiti sodobno življenje, povečati dostopnost kulturnih 

vsebin, kakovostno ohranjati in prezentirati kulturno 

dediščino, povečati prepoznavnost dediščine in prispevati 

h gospodarskemu razvoju območij. 

dediščine 

Evropski 

dokument 

Zakon o ratifikaciji Evropske 

konvencije o krajini (MEKK), 

Uradni list RS, št. 74/03) 

Konvencija se nanaša na krajine, ki jih štejemo za 

izjemne, ter tudi običajne ali degradirane krajine. S 

konvencijo je vsaka pogodbenica zavezana:  

- da bo krajine zakonsko priznala kot bistveno sestavino 

človekovega okolja, kot izraz raznovrstnosti skupne 

kulturne in naravne dediščine ljudi ter temelj njihove 

istovetnosti;  

- da bo oblikovala in izvajala krajinsko politiko, katere 

cilji so varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine na 

podlagi sprejemanja posebnih ukrepov;  

- da bo določila postopke za sodelovanje javnosti, 

lokalnih in regionalnih skupnosti ter drugih 

zainteresiranih strani pri opredeljevanju in izvajanju 

krajinske politike;  

- da bo krajino vključila v svojo politiko regionalnega in 

urbanističnega načrtovanja ter v svojo kulturno, 

okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko 

politiko in tudi v vse druge politike, ki lahko neposredno 

ali posredno vplivajo na krajino.  

 

Cilji konvencije so: 

- spodbujanje varstva, upravljanja in načrtovanja krajin; 

- vzpostavljanje evropskega sodelovanja pri reševanju 

vprašanj, povezanih s krajino. 

Ohranjanje krajine 15 
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Legenda: 

* Okoljski cilji: 

 

1: Zagotoviti racionalno in učinkovito rabo naravnih virov 

2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak 

3: Ohranjati oz. zagotavljati dobro ekološko (obsega tudi količinsko) in kemijsko stanje 

površinskih voda 

4: Ohranjati oz. zagotavljati dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne vode 

5: Varovati in ohranjati biotsko raznovrstnost 

6: Ohraniti celovitost območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in procesov, 

zaradi katerih so varovana 

7: Zmanjšati emisije toplogrednih plinov  

8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture na podnebne spremembe 

9: Varovati pitno vodo pred onesnaženjem 

10: Zmanjšati izpostavljenost ljudi onesnaženemu zraku 

11: Zmanjšati izpostavljenost ljudi čezmernemu hrupu 

12: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitev z elektromagnetnim sevanjem 

13: Zagotoviti okoljsko trajnostno oskrbo z energijo  

14: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine 

15: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 

 

 


