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PRILOGA 1 
 
A. Vsebina načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 
 
I. Elementi načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti so: 
 
1. ugotovitve predhodne ocene poplavne ogroženosti na podlagi zahtev iz 

II. poglavja te uredbe v obliki zbirne karte vodnega območja z navedbo območij 
pomembne poplavne ogroženosti iz 9. člena te uredbe, ki so predmet načrta 
zmanjševanja poplavne ogroženosti; 

2. karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, pripravljene v skladu s 
III. poglavjem te uredbe ali že obstoječe karte v skladu s 17. členom te uredbe 
ter ugotovitve, ki se jih lahko razbere iz teh kart; 

3. opis ustreznih ciljev v zvezi z zmanjšanjem poplavne ogroženosti, določenih v 
skladu s prvim odstavkom 15. člena te uredbe;  

4. povzetek ukrepov in njihova prednostna razvrstitev, namenjenih doseganju 
ustreznih ciljev v zvezi z zmanjševanjem poplavne ogroženosti, vključno z 
ukrepi, sprejetimi v skladu s IV. poglavjem in ukrepi v zvezi s poplavami, 
sprejetimi na podlagi drugih aktov Evropskih skupnosti, vključno z direktivama 
Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in 
zasebnih projektov na okolje in 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, z 
Direktivo 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o 
presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje in z Direktivo 
2000/60/ES; 

5. če je na voljo, opis metodologije za skupna povodja ali porečja, ki so jo določile 
zadevne države članice za analizo stroškov in koristi, da bi ocenile ukrepe z 
nadnacionalnim učinkom. 

 
II. Opis izvajanja načrta: 
 
1. opis prednostne razvrstitve in načina, kako se bo spremljal napredek pri 

izvajanju načrta; 
2. povzetek sprejetih ukrepov obveščanja javnosti in javnega posvetovanja; 
3. seznam pristojnih organov in, če je to primerno, opis postopka usklajevanja 

znotraj vsakega mednarodnega vodnega območja in opis postopka 
usklajevanja z Direktivo 2000/60/ES. 

 
B. Vsebina posodobitev načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti: 
 
1. vse spremembe ali posodobitve od objave zadnje različice načrta zmanjševanja 

poplavne ogroženosti, vključno s povzetkom pregledov, opravljenih v skladu z 
21. členom te uredbe; 

2. ocena napredka pri doseganju ciljev iz prvega odstavka 15. člena te uredbe; 
3. opis in razlaga vseh ukrepov, predvidenih v predhodni različici načrta 

zmanjšanja poplavne ogroženosti, ki naj bi se izvajali, vendar niso bili izvedeni; 
4. opis vseh dodatnih ukrepov od objave zadnje različice načrta za obvladovanje 

poplavne ogroženosti. 




