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Povzetek: 

 

Vizija za trajnostno Evropo je blaginja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in 

okoljskim razvojem.  

 

Metode strateške presoje vplivov na okolje prispevajo k integraciji okoljskih ciljev na treh 

nivojih: transnacionalnem, nacionalnem in lokalnem. Medtem ko na ravni programiranja 

uporabljamo lestvice ocenjevanja doseganja okoljskih ciljev in multikriterijske analize, so 

strateške presoje na ravni občinskih in državnih prostorskih načrtov bolj konkretne in toliko 

bolj odvisne od kvalitetnih podatkov, digitaliziranih kart ter vsem dostopnih okoljskih 

podatkov. 

 

V primerih, kjer so bile uporabljene tehnike Geografskega informacijskega sistema in metode 

prekrivanja na podlagi že dostopnih prostorskih podatkov, je tveganje za okoljske vplive 

majhno, saj lahko pripravljavec plana in pripravljavec okoljskega poročila v najzgodnejši fazi 

načrtovanja usmerita razvoj na območja, ki so primerna za dejavnost, in hkrati izkazujeta 

najmanjšo ranljivost ter uravnotežita plan po modelu Integralne zelene Slovenije. 

 

V analizi smo ugotavljali, v kakšni povezavi so ti integrirani okoljski cilji s strateškimi cilji iz 

Programa za dolgoročni proračun EU. Proračun, skupaj z začasnim instrumentom za 

spodbujanje okrevanja predstavlja največji sveženj spodbud, ki se je kdaj koli financiral v 

Evropi in bo podkrepil obnovo in okrevanje Evrope po pandemiji COVID-19. Ta bo bolj zelena, 

bolj digitalna in odpornejša. Več kot polovica sredstev gre za modernizacije, kot so raziskave 

in razvoj, o pravičnemu podnebnemu in digitalnemu prehodu, pripravljenosti, obnovi in 

odpornosti, tretjina boju proti podnebnim spremembam, ostalo pa modernizaciji tradicionalnih 

politik, kot sta kohezija in skupna kmetijska politika, ter ohranjanju narave in enakosti spolov.  

 

Analiza je pokazala, da so bili okoljski cilj prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, 

varstva narave, zdravja prebivalcev in odpornosti družbe že obravnavani v okviru posameznih 

strateških načrtov in strateških presoj programov in planov, vendar so z zgoraj naštetimi 

programi za razvoj Evrope poudarjeni in tudi finančno podprti z večjim obveznim deležem 

finančnih sredstev, kar bo prispevalo k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Kaže tudi, da se 

cilji skladajo z obstoječimi in jih nadgrajujejo, pri čemer prestrukturiranje temelji na inovacijah, 

razvoju in digitalizaciji. Zajeti so torej vsi cilji modela integralne zelene ekonomije, manjka le 

kulturna dediščina, ki ostane v nacionalnih pristojnostih.  

 

Ključne besede: strateška presoja vplivov na okolje, okoljski cilji, Integralna zelena Slovenija, 

program obnove in razvoja, Evropa, Zeleni dogovor 
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The contribution of current methods of strategic environmental 

assessment to the integration of environmental objectives and to 

green transformation at the transnational, national and local 

levels and the use of digitalisation 
 

Vesna Kolar Planinšič, MSc 
Ministry of the Environment and Spatial Planning 

(contact: vesna.kolar.planinsic@gmail.com) 

 

Abstract: 

 

The vision for a sustainable Europe is well-being for all through balanced economic, social and 

environmental development. 

 

Strategic environmental assessment methods help to integrate environmental objectives at 

international, national and local levels. At the program level, we used scales to assess the 

achievement of environmental goals and multi-criteria analysis, while strategic assessments at 

the levels of municipal and national spatial plans are more accurate and dependent on quality 

data, digitized maps and availability of environmental protection data. In cases where 

Geographic information system and matching methods have been used on the basis of already 

available spatial data, the risk of environmental impact is low, as the spatial planning authorities 

and the environmental report experts can direct development at the earliest planning stage to 

the areas of minimal vulnerability. 

 

We compared how these integrated aims relate to the strategic objectives of the EU's new long-

term budgetary framework, which, together with the recovery and resilience instrument, will 

be the largest incentive package ever funded in Europe. It will help rebuilding Europe after the 

COVID-19 pandemic to become greener, more digital and more resilient. More than half of 

funding goes to modernization, such as research and development, a fair climate and digital 

transition preparedness, recovery and resilience, and the instrument for resilience allocating one 

third of EU funding to climate change. Other sources support modernization of the traditional 

policies such as cohesion and the common agricultural policy, nature protection, and gender 

equality. 

 

The analysis shows that the environmental objectives of climate change adaptation and 

mitigation, nature protection, public health and public resilience are environmental objectives 

that were already addressed in separate strategic plans and strategic environmental assessment 

objectives, are now highlighted and financially supported by the European development 

programmes mentioned above as part of their funding and exact allocation shares. Thus, they 

are in line with existing ones and are being updated through restructuring based on innovation, 

development and digitalisation. All objectives of the integrated green economy are covered, 

only the cultural heritage is missing, which remains in national competences. 

 

Key words: Strategic environmental assessment, Environmental objectives, Recovery and 

resilience programme, Integral Green Slovenia, European Green Deal 
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1 Uvod in opredelitev problema 

 
Vizija za trajnostno Evropo je blaginja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim 

razvojem. Tudi osrednji cilj obstoječe Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno 

življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim 

razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in 
prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, 

izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter 

vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. Strategija razvoja Slovenije Strateške 
usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: vključujoča, zdrava, varna in odgovorna 

družba, − učenje za in skozi vse življenje, − visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano 

vrednost za vse, − ohranjeno zdravo naravno okolje, − visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in 
učinkovitosti upravljanja (Toš V., 2017, str. 18).  

 

Vendar za uresničevanje vsake vizije potrebujemo operativna orodja. Vizije se uresničujejo preko 

programov in planov, ki obstajajo na treh ravneh (Slika 1), ter iz njih izhajajočih projektov. Zato je 
programiranje in upravljanje z množico programov, ki se razlikujejo po vsebini, nivoju in območju, 

velik izziv za EU države članice, vključno s Slovenijo.  

 
Na primer, sodobna železniška infrastrukturna povezava med Mariborom in Avstrijo ne bi mogla biti 

izvedena in financirana, če ne bi bila zajeta v Trajnostni prometni strategiji, če ne bi prispevala k 

trajnostnemu prometnemu modelu v regiji, povezovala več držav, bila umeščena v Operativnem 

programu za kohezijo in če ne bi bila skladna z vsemi okoljskimi cilji. Zato predstavlja proces nastajanja 
in upravljanje s takšno kompleksnostjo sistemov družbeni izziv, ki mora biti utemeljen na moralnem 

jedru in družbeni odgovornosti.  

 
 

 
 

 

Slika 1: Primer trajnostne infrastrukture, ki je rezultat EU in nacionalnega programiranja.  

 
2. Model Integralne zelene Slovenije 

 

Mnogi avtorji so ocenili potrebo po »novem pristopu«, ki naj bi omogočil urejanje odnosov človeške 
skupnosti, uvajanje sistema novih vrednot, etike, vsebin in mehanizmov, ki naj bi omogočili prehod 

svetovne človeške skupnosti v trajnostno sonaravno svetovno družbo prihodnosti (Ećimovič, T., Mulej 

M., 2007), ki bi predstavljala harmonijo človeštva z biosfero Zemlje. Na tej poti naj bi premagali sedanjo 
izgubljeno povezavo med mestnim prebivalstvom in biosfero zemlje. Teza, da  trajnostna sonaravna 

prihodnost lokalnih skupnosti (Ećimovič, T., 2007) vodi v trajnostno sonaravno prihodnost človeštva, 

je utemeljena s številnimi primeri dobre prakse Integralne zelene Slovenije (Piciga D., et al. 2016), ki 

so nastali na lokalnem nivoju v družbeno odgovornih sredinah in na podlagi holističnega uravnoteženega 
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pristopa. Ali je torej prehod iz »trajnostnega razvoja« v »trajnostno sonaravno prihodnost« človeštva 

mogoč in ali lahko prvi korak  k takšni transformaciji na svojem primeru, kot okoljsko najbolj razvite 
svetovnimi skupnostmi z najvišjimi okoljskimi standardi, pokaže EU ? 

 

Po modelu Integralne zelene Slovenije, ki je osnovan na ekonomski teoriji integralnega modela z 

uravnoteženimi področji, katerega osrednji del predstavljajo vrednote in moralno jedro (Schieffer A., 
Lessem R., Piciga, 2016) ter gradi na teoretskem modelu in iz izkušenj na lokalni ravni, se v praksi 

postavlja vprašanje, ali bo transformacija Evrope po pandemiji dejansko odpravila neuravnotežene 

vsebine in kako ter v kolikšni meri bo nadgradila dosedanjo integracijo okoljskih ciljev v programe in 
plane.  

 

3. Strateška presoja vplivov na okolje 

 

Okoljski cilji so bili v Sloveniji in širom EU integrirani v strateški presoji vplivov na okolje za celoten 

spekter planov in programov, kar uzakonja Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 42/2001 o presoji 

planov in programov na okolje (SEA Direktiva, 2001). Prav tako je priporočljiva in utemeljena na 
mednarodnem nivoju, kjer lahko prispeva k transformaciji programov in planov in integraciji okoljskih 

vidikov v vse sfere razvoja, razen vojaških in finančnih, ki sta opredeljeni področji izjeme. 

  
V državah, kjer je z ratifikacijami tega mednarodnega instrumenta uveljavljen Protokol o strateški 

presoji vplivov na okolje (UNECE, 2003), so plani okoljsko skladni, ter zasledujejo okoljske, 

zdravstvene, biotske in kulturnovarstvene cilje. S pomočjo tovrstne transformacije starih vzorcev in 

planov, ki ni lahek ali enostaven proces, se gradi nova paradigma uravnoteženja, ki je “integralna” in 
“zelena”.  

 

Novo nastajajoči razvoj, ki transformira programiranje, je utemeljen na okolju, na trajnostni rabi 
naravnih virov, na biotski raznovrstnosti, nosilnih kapacitetah, ugodnem stanju voda in dosega blaginjo 

prebivalstva na način, da so hkrati doseženi vsi okoljski cilji.  Hkrati odpravlja umetno ustvarjen konflikt 

med razvojem in okoljem, ki ga je umetno vzdrževala neoliberalna ekonomija, da je lažje vzdrževala 
načela delitve dobička med elito in delitve dolga med splošno populacijo. Integralna zelena Slovenija je 

osnovana na moralnem jedru in povezuje znanje, raziskave, naravne vire in kulturno tradicijo v skupen 

uravnotežen napredek na način medsebojnega sodelovanja in spoštovanja vrednot. Da je to možno, 

kažejo številni primeri dobre prakse (Schieffer A., Lessem R., Piciga, 2016).  
 

Metode strateške presoje vplivov na okolje so v letih 2004 do 2020 bistveno prispevale k integraciji 

okoljskih ciljev (Kolar V., Habjan J., et al., 2013) na vseh nivojih: transnacionalnem, bilateralnem, 
nacionalnem in lokalnem in prispevale k transformaciji (Kolar-Planinšič, v Schieffer A., Lessem R., 

Piciga, 2016).  

 
3.1. Pomen digitalizacije 

 

Digitalizacija v kontekstu transformacije programa lahko pomembno prispeva k učinkovitosti strateških 

presoj vplivov na okolje, če so baze podatkov strokovno prečiščene, natančne in nudijo jasne in 
enoznačne podatke.  

 

Medtem ko na ravni programiranja uporabljamo lestvice ocenjevanja doseganja okoljskih ciljev in 
analize, temelječe na obstoječih podatkih, so strateške presoje za  ravni občinskih in državnih prostorskih 

načrtov bolj konkretne in toliko bolj odvisne od kvalitetnih podatkov, digitaliziranih kart ter vsem 

dostopnih okoljskih podatkov. Zato je pomembno, da se podatkovne baze ustvarijo in nadgradijo, ter to, 

da se izpopolnjuje njihova kvaliteta in uporabnost. Primer dobre prakse na področju okolja so baze stanja 
okolja na  Atlasu okolja (ARSO), Atlas voda (Grilj, et al., 2015) ter podatki Nature 2000 (ZRSVN), ki 

so dnevno uporabljajo v vseh procesih in postopkih strateške presoje vplivov na okolje, presoje 

sprejemljivosti na varovana območja in drugje.  
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Podatki, ki pa so še pomanjkljivi in jih je treba razviti in vključiti med državne baze ter nadgraditi in 
digitalizirati, pa so podatki o odlagališčih odpadkov, ki so v razvoju (Podlipnik, ustni vir, 2021), in 

objektih velikega tveganja zaradi nesreč, kjer obstaja seznam, ne pa tudi območja tveganja. Za presojo 

planov, programov in projektov pa se potrebujejo ravno te baze, saj je brez njih možno ali napačno 

odločanje ali napačna določitev rabe prostora, kot je bilo to na primeru občinskega prostorskega načrta 
za občino Komenda: občina, ki je deponijo odpadkov imela in dobro poznala, določila njeno pozidavo, 

kljub temu da je bila seznanjena z odločbo o zaprtju odlagališča, po kateri druga raba ni mogoča. Ravno 

digitalizacija takšnih podatkov in javnost podatkov bi prispevali k bolj uravnoteženim rešitvam. 
 

4. Kompleksnost programiranja 

 

4.1 Raznolikost ravni programiranja 

 

Programiranje in planiranje na štirih nivojih hkrati zahteva veliko povezovanje človeških virov in 

interdisciplinarne dialoge ter vključevanja javnosti (Slika 2). Integracija okoljskih ciljev je metodološko 
enaka, vsebinsko pa zahteva prilagoditev glede na vsebino in natančnost plana.  

 

 

 
 

 

Slika 2: Programiranje in planiranje v Sloveniji poteka na štirih nivojih. Vsaka raven, razen nacionalne, 

ki obsega teritorij države, obsega drugo geografsko območje. 
 

 

4.2 Raznolikost vsebin programiranja 

 

Plani in programi v Sloveniji se razlikujejo po velikosti območja, ki ga obsegajo in je določeno z EU 

pravili in opredeljeno z družbenimi nosilci programiranja: država, regije, lokalne skupnosti.  
 

Razlikujejo pa se tudi glede vsebinskih področij programiranja, ki jih predstavlja Slika 2. Integracija 

okoljskih ciljev je zato velik izziv, saj priprava programov in planov poteka večinoma sočasno in je zato 

treba izvajati tudi strateške presoje vplivov na okolje sočasno ter obvladati kompleksnost, oz. upravljati 
s kompleksnimi sistemi.  

 

Slovenija je kot članica EU že izvedla štiri programska obdobja: 2003−2007 in 2007−2013, 2013−2017 

in 2017−2020 in pri tem dvigala kvaliteto strateških presoj vplivov na okolje. Zato v analizo zajamemo 

programe iz zadnjega  programskega obdobja. 
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Slika 3. Vsebinska raznolikost programov, programski ukrepi in cilji so opredeljeni z nacionalno 

zakonodajo in evropskimi uredbami, na podlagi katerih sledi financiranje.  

 

5. Raziskovalna metoda 
 

Zanima nas: 

1. Kako so obstoječe metode strateške okoljske presoje prispevale k integraciji okoljskih ciljev v 
programe in plane na EU in nacionalnem nivoju do leta 2021? 

2. Ali so okoljski cilji upoštevani v Programu za odpornost in razvoj ?  

 

5.1 Opredelitev raziskovalnega vzorca 

 

Primerjali bomo osnovni vzorec : 

a.) petnajstih programov in planov iz obdobja 2004−2020 s  

b.) Programom za okrevanje in razvoj iz 2021.  
 

Sistematika programov in planov v EU je izjemno raznolika in programi, kot so transnacionalni in 

čezmejni, se mestoma prostorsko tudi prepletajo, kar je razvidno is slik 1, 2. Zato za vzorec določimo 

programe, ki izpolnjujejo naslednja merila: 
- so dosegli stopnjo okoljske sprejemljivosti, 

- so transnacionalni, nacionalni ali lokalni (uravnoteženo razmerje), 

- zanje je bila izvedena strateška presoja vplivov na okolje, 
- predstavljajo osnovo in okvir za pripravo projektov, 

- so že sprejeti in v izvajanju.  

Izmed planov in programov so tako za vzorec izbrani plani na treh nivojih (Slika 4) v enakem deležu 

transnacionalnih (5), nacionalnih (5) in lokalnih (5). 
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Naziv programa ali 

plana 

Program ali 

plan 

Okoljska 

sprejemljivost 

Izvedena 

strateška 

presoja 

Okvir za 

projekte 

Sprejet in 

v izvedbi 

Območje Alp Transnacionalen 
program     

Srednja Evropa Transnacionalen 

program     
Mediteran Transnacionalen 

program     
Podonavje Transnacionalen 

program     
Jadransko jonski Transnacionalen 

program     
Strategija trajnostnega 

prometa 

Nacionalen 

program     
Nacionalni energetski 

in podnebni program 

Nacionalen 

program     
Program razvoja 

podeželja 

Nacionalen 

program     
Operativni program za 

kohezijo 

Nacionalen 

program     
Pomorski prostorski 

načrt 

Nacionalni plan 

    
Občinski prostorski 

načrt (OPN) Mestna 
občina Ljubljana 

Lokalni plan 

    

OPN Novo mesto Lokalni plan 

    
OPN Izola Lokalni plan 

    
OPN Brežice Lokalni plan 

    
OPN Ig Lokalni plan 

    
 

Slika 4: Tabela prikazuje skladnost programov in planov s postavljenimi merili za izbor. 
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Slika 5: Sistematika programiranja različnih vrst operativnih programov, iz katerih so financirani 
konkretni projekti.   

 

2 Vsebinska analiza 

 

2.1 Primerjava petnajstih programov s cilji strateške presoje 

 

2.2 Primerjava okoljskih ciljev v strateških presojah programov 2017−2020 

 

Za vsakega izmed petnajstih programov in planov, ki so predstavljeni v slikah 4 in 5, je bila izvedena 

strateška presoja vplivov na okolje in ocenjeno doseganje okoljskih ciljev. Vsebinska analiza je 

pokazala, da so bili ocenjeni cilji zdravja prebivalcev, ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne 
dediščine. Lokalni prostorski načrti so večinoma upoštevali cilje kulturne dediščine, medtem ko je bilo 

področje v drugih programih pomanjkljivo in čim višje po hierarhiji programiranja gremo, manj je 

omenjene kulturne dediščine (Slika 7). To razliko lahko pojasnimo z večjo prepoznavnostjo kulturne 

dediščine na lokalnem nivoju in večjimi institucionalnimi kapacitetami (strokovne službe, občinske 
uprave). Značilno je manjše vključevanje v bolj abstraktnih programih na višjih ravneh, kot so 

nacionalna, bilateralna ali transnacionalna. 

 
 

Zagotovljeni pogoji za Integralno zeleno Slovenijo 

Programi za financiranje EU 

 

Program razvoja 

podeželja 

Program za ribištvo 

Strategija razvoja 

prometa do leta 2030 

Čezmejni programi 

Interreg 2014−2020 

SI-A, SI-HU, 

SI-I, SI-CRO 

Operativni program za 

izvajanje kohezijske 

politike 2014−2020 

Nacionalni energetski in 

podnebni načrt do leta 

2030 

Transnacionalni 

programi 

Alpe, Srednja Evropa, 

Mediteran, Podonavje, 

Jadransko-jonski 

2014−2020  
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Slika 7: Rezultat preveritve vključitve okoljskih ciljev v 5 transnacionalnih, 5 nacionalnih in 5 lokalnih 

planih kaže, da ni vključena kulturna dediščina.  
 

2.4 Primerjava okoljskih ciljev strateških presoj v Programu za okrevanje in odpornost 

 
Da bi lahko ocenili razlike med starimi plani in programi pred letom 2020 in novim programom za 

odpornost in krepitev iz leta 2021 ter tako ocenili kakšne razlike prinaša transformacija, smo primerjali 

v prvi vrsti Cilje trajnostnega razvoja (SDG1) s cilji programa. Monitoring izvajanja programov bo 

dejansko pokazal in izmeril prispevek vsakega programa k ciljem oziroma njihove učinke po obdobju 
realizacije. 

 

Pri primerjavi smo uporabili okoljske trajnostne cilje in cilje programa prenove in odpornosti ter jih med 
seboj primerjali.  

 

V naslednjem koraku smo torej analizirali, kako dosega vse okoljske cilje strateške presoje vplivov na 

okolje Program za obnovo in odpornost, saj bi se le-ti teoretično lahko bistveno razlikovali.  
 

V prvi vrsti primerjamo cilje Programa za obnovo in odpornost s cilji trajnostnega razvoja (Slika 6). 

 
 

 
1 Sustainable development goals 
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Številka 

cilja 
Vsebina cilja trajnostnega razvoja Cilji programa za obnovo in odpornost 

Povezava s cilji strateških presoj 

1 Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu 1. Zagotavljanje pitne vode za vse prebivalce 

2. Zagotavljanje socialnih, izobraževalnih in drugih 

dejavnosti  

3. Zagotavljanje delovnih mest 

2 Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost 

in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno 

kmetijstvo 

1. Varovanje tal 

2. Varovanje kmetijskih površin 

3. Površine za eko-kmetijstvo 

4. Površine za vrtnine, steklenjaki 

3 Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati 

splošno dobro počutje v vseh življenjskih 

obdobjih 

1. Zagotavljanja socialnih funkcij 

2. Zagotavljanje zelenih površin v mestih 

3. Zagotavljanje varovanih območij narave 

4 Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno 
izobrazbo ter spodbujati možnosti 

vseživljenjskega učenja za vsakogar 

1. Zagotavljanje osnovnega, srednjega in 
univerzitetnega izobraževalnega programa 

2. Zagotavljanje dopolnilnega izobraževanja: jeziki, 

glasba, gimnastika, telovadba, ples itd. 

5 Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh 

žensk in deklic 

Javne razgrnitve CPVO 

6 Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne 

ureditve ter poskrbeti za trajnostno 

gospodarjenje z vodnimi viri 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Čistilne naprave 

Pitna voda iz pipe 

7 Vsem zagotoviti dostop do cenovno 

sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in 

sodobnih virov energije 

Obnovljivi viri energije − 25 % končne rabe 

8 Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno 

gospodarsko rast, polno in produktivno 

zaposlenost ter dostojno delo za vse 

Krožna ekonomija 

Zagotavljanja čim večjega deleža krožne rabe 

naravnih virov 

 

9 Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati 
vključujočo in trajnostno industrializacijo 

ter pospeševati inovacije 

Odpornost na podnebne spremembe 
Vzdržljiva infrastruktura 

10 Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med 

njimi 

Mednarodno sodelovanje 

11 Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in 

trajnostna mesta in naselja 

Trajnostna mesta 

Razvoj podeželja 

12 Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in 

porabe 

NE 

13 Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim 

spremembam in njihovim posledicam* 

Blaženje podnebnih sprememb 

Odpornost na podnebne spremembe 

14 Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja 

in morske vire za trajnostni razvoj 

Trajnostna raba naravnih virov 

15 Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter 

spodbujati njihovo trajnostno rabo, 

trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se 

proti širjenju puščav, preprečiti 

degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter 
preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti 

Varovanje vrst in habitatnih tipov, 

Ohranjanje režimov zavarovanih območij  

Ohranjanje lastnosti naravnih vrednot 

Razvoj zelene infrastrukture 

16 Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za 

trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop 

do pravnega varstva ter oblikovati 

učinkovite, odgovorne in odprte ustanove 

na vseh ravneh 

Pravno varstvo 

Administrativne krepitve 

17 Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev 

ter oživiti globalno partnerstvo za 

trajnostni razvoj 

Prenos dobre prakse 

 
Slika 6: Cilji trajnostnega razvoja v primerjavi s cilji Programa prenove in odpornosti. 
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Če primerjamo  Program za okrevanje in odpornost s cilji trajnostnega razvoja, v Programu  ni vključen 
le 12. cilj, to je trajnostni način proizvodnje, ki pa ni povezan s cilji iz strateških presoj vplivov na okolje. 

Menimo, da je v EU posebej naslovljen s krožnim gospodarstvom. Primerjava Ciljev programa za 

obnovo in odpornost s cilji trajnostnega razvoja torej kaže podpiranje in pokrivanje ciljev. 

 
Analiza vsebin Programa za okrevanje in odpornost kaže tudi, da so okoljski cilji prilagajanja in blaženja 

podnebnih sprememb, varstva narave, zdravja prebivalcev in odpornosti družbe že obravnavani v okviru 

posameznih strateških načrtov in strateških presoj programov in planov, vendar so z zgoraj naštetimi 
programi za razvoj Evrope poudarjeni in tudi finančno podprti z večjim obveznim deležem finančnih 

sredstev, kar bo prispevalo k skladnejšemu regionalnemu razvoju (Slika 8). Kaže tudi, da se cilji skladajo 

z obstoječimi in jih nadgrajujejo, pri čemer prestrukturiranje temelji na inovacijah, razvoju in 
digitalizaciji.  

 

 
 

Slika 8: Rezultat preveritve Programa za obnovo in razvoj glede na okoljske cilje strateške presoje 
vplivov na okolje.  

 

Pomen digitalizacije za učinkovito in vsebinsko integracijo okolja v programe in plane 

 

V primerih, kjer so bile uporabljene tehnike Geografskega informacijskega sistema in metode 

prekrivanja na podlagi že dostopnih prostorskih podatkov, je tveganje za okoljske vplive majhno, saj 
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lahko pripravljavec plana in pripravljavec okoljskega poročila v najzgodnejši fazi načrtovanja usmerita 

razvoj na območja, ki so primerna za dejavnost in hkrati izkazujeta najmanjšo ranljivost ter uravnotežita 
plan po modelu Integralne zelene Slovenije. Zato je za te primere digitalizacija natančnih podatkov zelo 

pomembna. Še posebej pomemben je razvoj podatkovnih baz in vedno javno dostopni okoljski podatki 

(Atlas okolja, 2021), pa tudi podatki o vodah (Atlas voda, 2021) in naravi (Atlas okolja, 2021) ter 

določitev notranjih con za posamezne vrste in habitatne tipe Nature 2000 (ZRSVN, 2021). Pomembno 
je, da se baze vzdržujejo in nadgrajujejo na za to pristojnih inštitucijah in letno obnavljajo.  

 

5 Glavne ugotovitve in predlogi za nadaljnjo raziskavo 

 

Analiza je pokazala, da so bili okoljski cilj prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, varstva narave, 

zdravja prebivalcev in odpornosti družbe že obravnavani v okviru posameznih strateških načrtov in 
strateških presoj programov in planov, vendar so s Programom za obnovo in odpornost EU poudarjeni 

in tudi finančno podprti z večjim obveznim deležem finančnih sredstev, kar bo prispevalo k 

skladnejšemu razvoju. Kaže tudi, da se cilji skladajo z obstoječimi in jih nadgrajujejo, pri čemer 

prestrukturiranje temelji na inovacijah, razvoju in digitalizaciji.  
 

Zajeti so torej vsi cilji modela integralne zelene ekonomije, pri programiranju 2017−2020 manjkajoča 

kulturna dediščina pa je v Programu za obnovo in razvoj upoštevana. 

 

Cilji so torej kompatibilni in se dopolnjujejo ter odražajo v finančnem delu. Poleg tega novi okvir 
zelenega dogovora opredeljuje proračun in deleže razporeditve, kar se odraža v Programu za okrevanje 

in razvoj. 

 
Zaključimo lahko, da so vsi cilji strateške presoje vplivov na okolje in Integralne zelene Slovenije, 

vključno s kulturno dediščino, v Programu za okrevanje in razvoj upoštevani ter tako podan okvir za 

uravnotežene projekte. 
 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno statistično analizirati vse dejansko izvedene projekte, ki bodo 

realizirani na podlagi razpisov iz Programa za obnovo in razvoj, in raziskati, ali bo šlo za strokovno 

nadgradnjo in interdisciplinarno ter uravnoteženo pripravo projektov in realizacijo po modelu Integralne 
zelene Slovenije.  
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