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Opis vrednotenja (ocenjevanja) za posamezna področja okolja in okoljske cilje  

 

 Naravni viri 

 

Kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 1: Zagotoviti racionalno in učinkovito 

rabo naravnih virov  

Kazalnik  Velikostni razredi 

Gozdne površine  

(z ohranjanjem primernega deleža gozda v krajini se 

ohranja tudi ta naravni vir) 

 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

omogočajo racionalno in učinkovito rabo naravnih 

virov. 

  

B – vpliv je nebistven: načrtovani ukrepi EKS 

predstavljajo dodatne pritiske na naravne vire, vendar 

ti ne bodo bistveni. 

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS bi lahko pomenili 

obsežno izkoriščanje naravnih virov in degradacijo tal; 

upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe. 

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

preobsežno izkoriščanje naravnih virov in degradacijo 

tal; omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso 

možni. 

 

E – uničujoč vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

uničujoč vpliv na naravne vire . 

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov, ugotavljanje vpliva ni možno.  

Prednostna območja kmetijske pridelave 

(z ohranjanjem prednostnih območij kmetijske 

obdelave je večja verjetnost zagotavljanja racionalne 

rabe kmetijskih zemljišč) 

 

Učinkovitost sanacije in smotrna raba degradiranih 

območij 

(sanacija - boljše stanje tal) 

 

Večanje deleža obnovljivih virov v končni rabi 

energije 

(večji kot je delež obnovljivih virov, večji je prispevek 

k trajnostnemu razvoju) 

 

Recikliranje odpadkov  

(večji kot je delež recikliranih odpadkov manjša je 

potreba po mineralnih surovinah in deponijskem 

prostoru) 
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 Zrak 
 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev 

za letne količine izpustov onesnaževal v zrak 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Letna količina izpustov onesnaževal v zrak iz 

naslednjih sektorjev: energetika, promet, industrijski 

procesi, predelovalna dejavnost in široka raba 

 

(Kumulativni vplivi vseh ukrepov iz EKS ne smejo 

povzročiti, da letna količina vseh izpustov ne ogrozi, 

za posamezno onesnaževalo, doseganje zgornje meje 

emisije, ki je določena v Operativnem programu 

doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij 

onesnaževal zunanjega zraka) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne povečuje emisij onesnaževal v zrak, za katere je 

določena nacionalna zgornja meja emisije; emisija 

onesnaževal se bo zaradi izvedbe ukrepov zmanjšala. 

 

B – vpliv je nebistven: obstaja možnost, da se z 

načrtovanimi ukrepi EKS emisija onesnaževal, za 

katere je določena zgornja meja emisije, poveča, 

vendar ne toliko, da bi to povzročilo preseganje 

zgornje vrednosti, ki je določena v Operativnem 

programu. 

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: obstaja možnost, da se z načrtovanimi 

ukrepi EKS emisija onesnaževal, za katere je določena 

zgornja meja emisij, toliko poveča, da bi to povzročilo 

preseganje zgornjih vrednosti, ki so določene v 

Operativnem programu; za zmanjšanje emisij je 

potrebno predvideti omilitvene ukrepe, ki 

zagotavljajo, da zgornje vrednosti emisije, določene v 

Operativnem programu, ne bodo presežene. 

 

D – vpliv je bistven: z načrtovanimi ukrepi EKS se 

emisija onesnaževal, za katere so določene zgornje 

meje emisij, toliko poveča, da bi to povzročilo 

preseganje zgornjih vrednosti, ki so določene v 

Operativnem programu; omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje emisije pod zgornjo vrednostjo ne 

obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: z načrtovanimi ukrepi EKS se 

emisija onesnaževal, za katere so določene zgornje 

meje emisije, poveča v obsegu, ki občutno presega 

zgornje vrednosti, ki so določene v Operativnem 

programu.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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 Voda 

 

Kazalnika z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za 3. in 4. okoljski cilj: Ohranjati oz. zagotavljati dobro 

ekološko in kemijsko stanje površinskih voda in ohranjati ter zagotavljati dobro kemijsko in količinsko stanje 

podzemne vode 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Ekološko in kemijsko stanje površinskih voda 

 

(ukrepi EKS ne smejo vplivati na slabšanje ekološkega 

in kemijskega stanja voda) 

 

 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne predstavljajo pritiska na površinske vode in 

podzemno vodo. 

  

B – nebistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS lahko 

pomenijo dodatne pritiske na površinske vode in 

podzemno vodo, vendar njihovo kemijsko stanje ne bo 

poslabšano.  

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS lahko pomenijo 

poslabšanje stanja površinskih ter podzemnih vod; 

upoštevati je treba omilitvene ukrepe. 

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

poslabšanje stanja površinskih ter podzemnih vod; 

omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso možni. 

 

E – uničujoč vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

uničujoč vpliv na vode: po izvedbi ukrepov bo stanje 

voda slabo. 

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

Kakovost podzemne vode  

 

(ukrepi EKS ne smejo vplivati na slabšanje kakovosti 

podzemne vode) 
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 Narava 
 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 5: Varovati in ohranjati biotsko 

raznovrstnost 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Ohranitveno stanje populacij zavarovanih in 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 

 

(vpliv na ohranitveno stanje populacij ogroženih in 

zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst zaradi 

izvajanja ukrepov EKS) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne vplivajo na biodiverziteto in naravovarstveno 

pomembna območja ali pa je vpliv pozitiven. 

 

B – nebistven vpliv: izvajanje ukrepov EKS ne vpliva 

bistveno biodiverziteto in na naravovarstveno 

pomembna območja.  

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov ne vpliva bistveno na 

biodiverziteto in na naravovarstveno pomembna 

območja. 

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS bistveno 

vplivajo na biodiverziteto in na naravovarstveno 

pomembna območja; omilitveni ukrepi niso možni. 

 

E – uničujoč vpliv: izvajanje ukrepov EKS uničujoče 

vpliva na biodiverziteto in na naravovarstveno 

pomembna območja; omilitveni ukrepi niso možni.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 6: Ohraniti celovitost območij z 

naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in procesov, zaradi katerih so varovana 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Fragmentacija območij z naravovarstvenim statusom 

 

(vpliv na območja z naravovarstvenim statusom zaradi 

izvajanja ukrepov EKS) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne vplivajo na območja z naravovarstvenim statusom 

ali pa je vpliv pozitiven. 

 

B – nebistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS ne 

vplivajo bistveno na območja z naravovarstvenim 

statusom.  

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS ne bodo bistveno 

vplivali na območja z naravovarstvenim statusom ob 

izvedbi omilitvenih ukrepov.  

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS ne vplivajo 

bistveno na območja z naravovarstvenim statusom; 

omilitveni ukrepi niso možni. 

 

E – uničujoč vpliv: načrtovani ukrepi EKS uničujoče 

vplivajo na območja z naravovarstvenim statusom; 

omilitveni ukrepi niso možni. 

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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 Podnebni dejavniki 

 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Zmanjšanje letne količine izpustov toplogrednih 

plinov iz posameznih sektorjev (promet, energetika, 

industrija, kmetijstvo, ravnanje z odpadki, široka raba) 

 

(načrtovano zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 

iz posameznih sektorjev ne sme biti manjše od 

zmanjšanja, ki je opredeljeno v Operativnem 

programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 

leta 2020) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje ukrepov EKS 

zmanjšuje emisije toplogrednih plinov bolj, kot je to 

predvideno v Operativnem programu zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov do leta 2020. 

 

B – vpliv je nebistven: zaradi izvajanja ukrepov EKS 

se bo emisija toplogrednih plinov zmanjšala, vendar 

ne bolj, kot je to predvideno v Operativnem programu 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020.  

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: zaradi izvajanja ukrepov EKS se bo, ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov, emisija 

toplogrednih plinov zmanjšala toliko, kot je to 

predvideno v Operativnem programu zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov do leta 2020. 

 

D – vpliv je bistven: zaradi izvajanja ukrepov EKS se 

bo emisija toplogrednih plinov zmanjšala manj, kot je 

to predvideno v Operativnem programu zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Omilitveni 

ukrepi niso možni. 

 

E – vpliv je uničujoč: izvajanje ukrepov EKS ne 

omogoča zmanjšanja emisije toplogrednih plinov. 

Omilitveni ukrepi niso možni. 

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske 

infrastrukture na podnebne spremembe 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Prilagajanje sektorskih politik podnebnim 

spremembam 

 

(ukrepi EKS morajo vsebovati tudi ukrepe za 

zmanjševanje ali preprečevanje posledic podnebnih 

sprememb, predvsem tistih, ki jih povzročajo izredni 

vremenski dogodki, spremembe padavinskega režima 

in dvig temperature) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: zaradi 

izvajanja ukrepov EKS je prilagajanje podnebnim 

spremembam zagotovljeno ali pa ga ni treba 

zagotavljati. 

 

B – vpliv je nebistven: zaradi izvajanja ukrepov EKS 

je prilagajanje podnebnim spremembam zagotovljeno.  

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: zaradi izvajanja ukrepov EKS in izvedbe 

omilitvenih ukrepov je prilagajanje podnebnim 

spremembam zagotovljeno. 

 

D – vpliv je bistven: predvideni ukrepi za prilagajanje 

podnebnim spremembam niso zagotovljeni.  

 

E – vpliv je uničujoč: program ne zagotavlja 

prilagajanja podnebnim spremembam.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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 Zdravje ljudi  

 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 9: Varovati pitno vodo pred 

onesnaženjem 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Umeščanje energetskih objektov na vodovarstvenih 

območjih 

(umeščanje dejavnosti-infrastrukture na VVO ima 

lahko negativne posledice na kakovost pitne vode) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne predstavljajo pritiska na vodo, namenjeno oskrbi s 

pitno vodo. 

  

B – nebistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

dodatne pritiske na vodo, namenjeno oskrbi s pitno 

vodo, vendar njena kakovost ne bo poslabšana.  

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS lahko pomenijo 

poslabšanje kakovosti vode, namenjene oskrbi s pitno 

vodo; upoštevati je potrebno omilitvene ukrepe. 

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

poslabšanje kakovosti vode, namenjene oskrbi s pitno 

vodo; omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso 

možni. 

 

E – uničujoč vpliv: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

uničujoč vpliv na kakovost pitne vode; omilitveni 

ukrepi za zmanjšanje vpliva niso možni.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 10: Zmanjšati izpostavljenost ljudi 

onesnaženemu zraku 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Prekomerna onesnaženost zunanjega zraka  

 

(manjša kot je čezmerna obremenitev zunanjega 

zraka, manjši je vpliv na zdravje ljudi in manjši so 

družbenih stroški, povezani z obolevnostjo 

izpostavljenih prebivalcev) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: načrtovani 

ukrepi EKS ne povečujejo emisije onesnaževal, ki 

povzročajo obremenitev zunanjega zraka; emisija 

onesnaževal se zaradi izvedbe ukrepov EKS zmanjša. 

 

B – vpliv je nebistven: z izvajanjem ukrepov EKS se 

emisija onesnaževal poveča, vendar ne toliko, da bi to 

povzročilo čezmerno obremenitev zunanjega zraka  

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: z izvajanjem ukrepov EKS se emisija 

onesnaževal toliko poveča, da bi to povzročilo 

čezmerno obremenitev zunanjega zraka; za 

zmanjšanje vpliva je potrebno predvideti omilitvene 

ukrepe, ki zagotavljajo, da se emisija onesnaževal ne 

bo povečala v obsegu, ki bi povzročilo čezmerno 

obremenitev zunanjega zraka. 

 

D – vpliv je bistven: z izvajanjem ukrepov EKS se 

emisija onesnaževal toliko poveča, da bi to povzročilo 

čezmerno obremenitev zunanjega zraka; omilitveni 

ukrepi za zmanjšanje vpliva pod čezmerno 

obremenitev zunanjega zraka ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: z izvajanjem ukrepov EKS se 

emisija onesnaževal poveča v obsegu, ki občutno in 

škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 11: Zmanjšati izpostavljenost ljudi 

čezmernemu hrupu 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Obremenjenost površin in prebivalcev s hrupom 

zaradi izvajanja ukrepov EKS 

 

(manjša motnja v okolju zaradi hrupa vpliva na 

izboljšanje kakovosti okolja, manjše vplive na zdravje 

ljudi in zmanjšanje družbenih stroškov, povezanih z 

obolevnostjo izpostavljenih prebivalcev in vrednostjo 

nepremičnin) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: izvajanje 

ukrepov EKS ne povečuje obremenjenosti s hrupom; 

obremenjenost se zaradi izvedbe ukrepov EKS 

zmanjša. 

 

B – vpliv je nebistven: izvajanje ukrepov EKS 

obremenjenost s hrupom delno poveča, vendar je vpliv 

nebistven.  

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS povečajo 

obremenjenost s hrupom; za zmanjšanje vpliva je 

potrebno predvideti omilitvene ukrepe.  

 

D – vpliv je bistven: načrtovan ukrepi EKS povečajo 

obremenjenost s hrupom; vpliv izvedbe ukrepov EKS 

je bistven; učinkoviti omilitveni ukrepi za zmanjšanje 

vpliva ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: načrtovani ukrepi EKS bodo 

obremenjenost s hrupom povečal v obsegu, ki občutno 

in škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva 

načrtovanih ukrepov EKS na obremenjenost s hrupom 

ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 12: Zmanjšati izpostavljenost ljudi 

elektromagnetnemu sevanju 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu 

sevanju (EMS) 

 

(Vpliv je možen zaradi umeščanja virom 

elektromagnetnega sevanja v prostor (predvsem 

daljnovodov, generatorjev, transformatorskih postaj, 

elektromotorjev ipd.). Z oddaljenostjo od objektov se 

vpliv EMS manjša.) 

 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: novi viri 

elektromagnetnega sevanja niso predvideni, vpliva ne 

bo. 

 

B – vpliv je nebistven: predvideni so novi viri 

elektromagnetnega sevanja, obremenitev okolice z 

EMS se bo nekoliko povečala, a znotraj zakonsko 

predpisanih vrednosti. 

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: predvideni so novi viri elektromagnetnega 

sevanja; za zmanjšanje vpliva je potrebno predvideti 

dodatne omilitvene ukrepe.  

 

D – vpliv je bistven: izpostavljenost ljudi 

elektromagnetnemu sevanju se bo povečala; kljub 

upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv lahko bistven; 

omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: izpostavljenost prebivalstva 

elektromagnetnemu sevanju se bo povečala v obsegu, 

ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 13: Zmanjšati izpostavljenost ljudi 

radioaktivnemu sevanju 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Izpostavljenost prebivalstva v okolici objektov za 

izkoriščanje jedrske energije radioaktivnemu sevanju  

 

(Doze radioaktivnega sevanja prebivalcev, ki živijo v 

okolici jedrskih objektov in objektov za trajno 

skladiščenje radioaktivnih odpadkov, so odvisne od 

tekočih in plinastih radioaktivnih izpustov ter možnih 

prenosnih poti radionuklidov v izpustih.) 

 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: novi viri 

radioaktivnega sevanja niso predvideni, vpliva ne bo. 

 

B – vpliv je nebistven: predvideni so novi viri 

radioaktivnega sevanja, obremenitev okolice z 

radioaktivnim sevanjem se bo nekoliko povečala, a 

znotraj zakonsko predpisanih vrednosti. 

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: predvideni so novi viri radioaktivnega 

sevanja; za zmanjšanje vpliva je potrebno predvideti 

dodatne omilitvene ukrepe.  

 

D – vpliv je bistven: izpostavljenost ljudi 

radioaktivnemu sevanju se bo povečala; kljub 

upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv lahko bistven; 

omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: izpostavljenost prebivalstva 

radioaktivnemu sevanju se bo povečala v obsegu, ki 

škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 14: Zmanjšati izpostavljenost ljudi 

poplavni nevarnosti 

Kazalnik  Velikostni razredi 

- površina območij razreda preostale poplavne 

nevarnosti – Pp (poplava nastane zaradi izrednih 

naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov) 

- površina območij razredov majhne, srednje in velike 

poplavne nevarnosti na vplivnem območju HE – Pm, 

Ps in Pv. 

(- gradbeni ukrepi za stabilizacijo pretočnega režima 

na vplivnem območju HE pripomorejo k zmanjšanju 

poplavne nevarnosti (trajen, pozitiven vpliv), 

- poplavna nevarnost se poveča zaradi tveganja za 

nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE 

(sočasnost praznjenja zadrževalnega bazena HE in 

pojava visokovodnega vala na vodotoku) (trajen, 

negativen vpliv), 

- poplavna nevarnost se poveča zaradi tveganja za 

nastanek poplav zaradi porušitve pregrade (trajen, 

negativen vpliv) 

 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: predvideni 

ukrepi EKS ne povečujejo izpostavljenosti 

prebivalstva poplavni nevarnosti; prebivalstva 

poplavni nevarnosti se bo zaradi izvedbe ukrepov 

zmanjšala. 

B – vpliv je nebistven: z izvedbo ukrepov EKS se bo 

izpostavljenost prebivalstva poplavni nevarnosti delno 

povečala, vendar bo ob upoštevanju zakonskih osnov 

vpliv nebistven. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: z izvedbo ukrepov EKS se bo 

izpostavljenost prebivalstva poplavni nevarnosti 

povečala. Kljub upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv 

bistven. Za zmanjšanje vpliva je treba predvideti 

dodatne omilitvene ukrepe. 

D – vpliv je bistven: z izvedbo ukrepov EKS se bo 

izpostavljenost prebivalstva poplavni nevarnosti 

povečala. Kljub upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv 

ukrepov bistven. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje 

vpliva ne obstajajo. 

E – vpliv je uničujoč: z izvedbo ukrepov EKS se bo 

izpostavljenost prebivalstva poplavni nevarnosti 

povečala v obsegu, ki občutno in škodljivo vpliva na 

zdravje ljudi. 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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 Prebivalstvo in materialne dobrine 

 

Kazalnika z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 15: Zagotoviti okoljsko trajnostno 

oskrbo z energijo.  

Kazalnik Velikostni razredi 

Zagotavljanje trajnostnega razvoja z zmanjševanjem 

pritiskov na okolje zaradi zmanjšanja porabe energije 

iz neobnovljivih virov. 

 

(proizvodnja elektrike in toplote iz OVE vodi k 

trajnostnemu razvoju družbe. Več energije pridobljene 

iz OVE pomeni ustreznejši okoljski odtis 

države/regije/lokalne skupnosti in vzpostavlja boljše 

možnosti za razvijanje turizma na nivoju lokalnih 

skupnosti in regij) 

 

(Umeščanje energetskih objektov na že degradirana 

območja pomeni manjši vpliv na obstoječe pravice in 

obstoječo poselitev.)  

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: načrtovani ukrepi EKS 

ne vplivajo na dosego cilja ali pa je vpliv na 

prebivalstvo in materialne dobrine pozitiven. 

 

B – nebistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS neznatno 

vplivajo na prebivalstvo in materialne dobrine. 

 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS znatno vplivajo na 

prebivalstvo in materialne dobrine; možni so 

omilitveni ukrepi. 

 

D – bistven vpliv: načrtovani ukrepi EKS znatno 

vplivajo na prebivalstvo in na materialne dobrine; 

omilitveni ukrepi niso možni. 

 

E – uničujoč vpliv: načrtovani ukrepi EKS negativno 

vplivajo na prebivalstvo in materialne dobrine. 

  

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 

Predvidena trajnostna raba obnovljivih virov energije 

omogoča: 

- večjo zaposlenost in udeležbo pri upravljanju z 

lokalnimi obnovljivimi viri energije,  

- zanesljivost oskrbe z energijo, pri kateri ni uvozne 

odvisnosti, ter  

- dober občutek posameznikov, da varujejo okolje in 

trajnostno uporabljajo naravne vire in tudi upravljajo 

z njimi. 
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 Kulturna dediščina 

 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 16: Zagotoviti celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Upoštevanje identitete prostora, na registriranih 

enotah kulturne dediščine, ob razvoju prostora 

 

(izvedba ukrepov EKS, ki ne upošteva identitete 

prostora, lahko bistveno ogrozi celovitost kulturne 

dediščine in spremeni lastnosti KD) 

 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: načrtovani 

ukrepi EKS nimajo vpliva na enote kulturne dediščine 

oziroma je njen vpliv pozitiven. 

 

B – vpliv je nebistven: načrtovani ukrepi EKS 

vplivajo na enote kulturne dediščine; razvoj prostora 

upošteva pravne režime varstva KD, zato je vpliv na 

lastnosti kulturne dediščine nebistven. 

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS imajo lahko vpliv na 

enote kulturne dediščine, obstaja možnost 

neupoštevanja lastnosti enot kulturne dediščine; 

predvideni so omilitveni ukrepi za zmanjšanje 

negativnih vplivov. 

 

D – vpliv je bistven: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

zelo velik vpliv na enote kulturne dediščine, lastnosti 

kulturne dediščine niso upoštevane: omilitveni ukrepi 

za zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: načrtovani ukrepi EKS bodo 

imeli uničujoč vpliv na lastnosti enot kulturne 

dediščine.  

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva izvedbe 

EKS na enote kulturne dediščine ni možno.. 
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 Krajina 

 

Kazalnik z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 17: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin 

in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 

Kazalnik  Velikostni razredi 

Upoštevanje identitete prostora, na območjih izjemnih 

krajin in krajinskih območjih s prepoznavnimi 

značilnostmi na nacionalni ravni, ob razvoju prostora 

 

(izvedba ukrepov EKS, ki ne upošteva identitete 

prostora, lahko spremeni obstoječo krajinsko sliko in 

bistveno ogrozi celovitost izjemnih krajin in krajinskih 

območij prepoznavnih značilnosti na nacionalni ravni 

ter spremeni njihove lastnosti).  

 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: načrtovani 

ukrepi EKS nimajo vpliva na izjemne krajine in 

krajine s prepoznavnimi značilnostmi oziroma je 

njegov vpliv pozitiven. 

 

B – vpliv je nebistven: načrtovani ukrepi EKS imajo 

vpliv na izjemne krajine in krajinske območje s 

prepoznavnimi značilnostmi ter obstoječo krajinsko 

sliko.  

 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov: načrtovani ukrepi EKS imajo lahko bistven 

vpliv prvine na izjemne krajine in krajinska območja s 

prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter 

krajinsko sliko. Predvideni so omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje negativnih vplivov. 

 

D – vpliv je bistven: načrtovani ukrepi EKS pomenijo 

zelo velik vpliv na prvine izjemne krajine in krajinska 

območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 

ravni ter krajinsko sliko. Omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  

 

E – vpliv je uničujoč: načrtovani ukrepi EKS imajo 

uničujoč vpliv na prvine izjemnih krajin in krajinskih 

območjih s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 

ravni. Kakovostna krajinska slika bo uničena. 

 

X – ugotavljanje vpliva ni možno: zaradi 

pomanjkanja podatkov ugotavljanje vplivov 

načrtovanih ukrepov EKS na izjemne krajine in 

krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni ter obstoječo krajinsko sliko ni 

možno. 

 

 

 

 


