
Priloga 1 

Vsebina okoljskega poročila 

1. podatki o planu, zlasti pa: 
a) ime plana; 
b) cilji in kratek opis plana vključno z opredelitvijo odnosa do drugih ustreznih 

planov; 
c) celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan; 
d) morebitno določitev namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 

razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh 
načrtovanih posegov z vplivi na okolje; 

e) velikost in druge osnovne podatke o vseh načrtovanih posegih z vplivi na okolje; 
f) predvideno obdobje izvajanja plana; 
g) potrebe po naravnih virih; 
h) predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi. 
Podatki iz točke c) in d) morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz točke 

e) so lahko le v tabelarični obliki, v povezavi s točko d), ki je v kartografski obliki. 
Če je iz usmeritev oziroma meril in pogojev plana razvidna vsebina točke e), 

zadošča sklicevanje na ustrezni del besedila plana; 

2. podatki o stanju okolja, zlasti pa: 
a) opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja in obstoječe obremenjenosti okolja; 
b) prikaz stanja okolja in njegovih delov s kazalci stanja okolja; 
c) prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na 

katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne 
dediščine predpisan poseben pravni režim; 

d) povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih, 
podatke o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma drugih smernic za pripravo plana ter 
strokovnih podlagah in stopnjo njihovega upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih 
ukrepov; 

3. podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 
vrednotenje vplivov plana, zlasti pa: 

a) okoljski cilji plana z obrazložitvijo načina določitve glede na okoljske cilje, stanje 
okolja in cilje plana in način upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana; 

b) izbrana merila vrednotenja vplivov plana na okolje z utemeljitvijo izbora in 
načina uporabe; 

c) uporabljene metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov plana z utemeljitvijo 
izbora in načina uporabe; 

4. podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja, zlasti pa: 
a) opredelitev ugotovljenih pomembnih vplivih plana, ki so lahko: neposredni, 

daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni; 
b) presoja ugotovljenih vplivov glede na okoljske cilje plana; 
c) ugotovitve v primeru preveritve možnih alternativ, navedba preverjenih alternativ 

in razlogi za izbor predlagane alternative, primeroma zlasti glede: 

– lokacije in smeri; 

– obsega in velikosti; 

– načina uresničevanja ciljev; 

– postopkov gradnje; 

– metod dela; 

– postopkov razgradnje ob koncu življenjske dobe posega v okolje; 

– predlogov časovne razporeditve in časovnega obsega (npr. sezonsko delo); 



– opisov in navedb pri vsaki možni alternativi, kako je bila ocenjena; 

– podatkov o presoji možnih alternativ glede na njihov vpliv na okoljske cilje plana; 

d) razlago o možnostih omilitve bistvenih ali uničujočih vplivov plana z navedbo 
ustreznih omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa; 

e) določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev 
njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov; 

5. predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana; 

6. navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila; 

7. ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana 
območja v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe; 

8. poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazložitvijo. 


