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Predmet obravnave v okviru postopka ugotavljanja povezave obravnavanih izvoznih poslov z
obutljivimi sektorji/obmoji so tako novi projekti (greenfield projects) kot
razširitve/spremembe obstojeih projektov.

1. SEZNAM OBUTLJIVIH SEKTORJEV1
a.) rafinerije surove nafte (z izkljuitvijo proizvodnje olj iz surove nafte) in obrati za
plinifikacijo ali utekoinjanje premoga, ki presegajo 500 ton predelave na dan;
b.) termoelektrarne in druge kurilne naprave z nazivno izhodno toplotno mojo 300
megavatov (MW) ali ve ter jedrske elektrarne ali drugi jedrski reaktorji (razen
raziskovalnih objektov za proizvodnjo in pretvorbo cepljivih in oplodljivih materialov,
katerih najveja mo ne presega 1 kilovat (kW) stalne toplotne obremenitve);
c.) obrati za proizvodnjo ali obogatitev jedrskega goriva, za predelavo, skladišenje in
konno odlaganje ožarenega jedrskega goriva ali za predelavo, skladišenje in
konno odlaganje radioaktivnih odpadkov;
d.) obrati, ki so namenjeni taljenju litega železa ali jekla, proizvodnji surovih barvnih
kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, keminimi ali
elektrolitskimi postopki;
e.) obrati za proizvodnjo, predelavo azbesta ali azbestnih izdelkov: azbestnocementne konne izdelke z letno proizvodnjo, ki presega 20 tiso ton, azbestne
polproizvode z letno proizvodnjo, ki presega 50 ton azbesta v konnih izdelkov ter
ostale izdelke, ki vsebujejo azbest in njihova letna proizvodnja presega 200 ton
azbesta;
f.) kemini obrati za proizvodnjo (na industrijski ravni s kemino predelavo snovi ali
skupin snovi): osnovnih organskih kemikalij, osnovnih anorganskih kemikalij,
fosfornih, dušikovih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih), osnovnih
sredstev za varstvo rastlin in biocidov; kemini obrati, v katerih se uporabljajo
kemini ali biološki postopki za proizvodnjo osnovnih farmacevtskih izdelkov, obrati
za proizvodnjo eksplozivnih snovi;
g.) gradnja avtocest, hitrih cest in prog za železniški promet na dolge razdalje ter
letališ z osnovno dolžino vzletnih stez 2100 m ali ve; gradnja novih štiri- ali
vepasovnih cest ali premestitev in/ali razširitev obstojeih cest v štiri- ali vepasovne
ceste, e je neprekinjena dolžina vsake nove ali premešene in/ali razširjene ceste 10
ali ve km;
h.) cevovodi, terminali in povezani objekti za plin, nafto in kemikalije
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i.) morska in rena pristaniša za promet po notranjih plovnih poteh za plovila z
nosilnostjo ve kot 1350 ton ter notranje plovne poti; trgovska pristaniša, pomoli za
natovarjanje in raztovarjanje, povezani s kopnim, in zunanja pristaniša (razen
trajektnih pomolov), ki lahko sprejmejo plovila z nosilnostjo ve kot 1350 ton;
j.) obrati za sežiganje, predelavo, kemino obdelavo ali odlaganje nevarnih
odpadkov;
k.) jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno skladišenje vode;
l.) rpanje podtalnice ali sistemi za umetno bogatenje podtalnice, e je letna koliina
narpane ali obogatene vode enaka ali veja od 10 milijonov kubinih metrov;
m.)industrijski obrati za proizvodnjo papirne kaše iz lesa ali podobnih vlaknenih
materialov ter proizvodnjo papirja in lepenke s proizvodno zmogljivostjo ve kot
200 ton suhega zraka/dan;
n.) kamnolomi, površinski kopi ter obrati za predelavo kovinskih rud ali premoga;
o.) komercialno rpanje nafte in zemeljskega plina;
p.) objekti za skladišenje nafte, petrokeminih ali keminih izdelkov z zmogljivostjo
200.000 ton ali ve;
q.) veji gozdarski posegi;
r.) istilne naprave za odpadno vodo z zmogljivostjo za ve kot 150.000 populacijskih
ekvivalentov;
s.) mestna smetiša in obrati za predelavo trdih odpadkov;
t.) razvoj turizma v vejem obsegu;
u.) gradnja nadzemne elektrine napeljave;
v.) veji obrati za recikliranje;
w.) veji posegi na kmetijskih, gozdarskih površinah (sprememba naravnih okolij);
x.) obrati za strojenje kož, katerih zmogljivost obdelave presega12 ton konnih izdelkov
na dan;
y.) obrati za intenzivno rejo perutnine ali prašiev z ve kot 40 000 mest za perutnino
oz. 2 000 mest za pitance (težje od 30 kg) ali 750 mest za plemenske svinje;

2. SEZNAM OBUTLJIVIH OBMOIJ2
V primeru, da je realizacija projekta locirana na obutljivem obmoju in/ali je predviden
oiten negativen vpliv projekta na okolje, je le-ta klasificiran v skupino A.
Obutljiva obmoja vkljuujejo nacionalne parke, zašitena obmoja s strani nacionalne
ali mednarodne zakonodaje ter ostale obutljive lokacije regijskega, nacionalnega ali
mednarodnega pomena, kot so: movirja, gozdovi, obmoja arheološkega ali
kulturnega pomena ter ostala obmoja, pomembna za lokalno skupnost, ki bo
predvidoma obutilo posledice obremenitev okolja.
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