PRILOGA 8:
I. Vsebina okoljskega poro�ila
Okoljsko poro�ilo mora vsebovati:
1. ime in kratek opis plana;
2. podatke o planu oziroma s planom na�rtovanem posegu v naravo , zlasti pa:
1. celoten prostor ali obmo�je, ki ga zajema plan;
2. dolo�itve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske
usmeritve in prostorski obseg vseh na�rtovanih posegov v naravo, navedenih v poglavjih I do XVIII priloge 2
tega pravilnika;
3. velikost in druge osnovne podatke o vseh na�rtovanih posegov v naravo, navedenih v poglavjih I do XVIII
priloge 2 tega pravilnika;
4. predvideno obdobje izvajanja plana;
5. potrebe po naravnih virih;
6. predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi.
Podatki iz to�k 1. in 2. morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz to�ke 3. so lahko le v tabelari�ni obliki, v
povezavi s to�ko 2., ki je v kartografski obliki.
�e je iz usmeritev oziroma meril in pogojev plana razvidna vsebina to�ke 3 zadoš�a sklicevanje na ustrezne del besedila
plana.
3. podatke o varovanem obmo�ju, zlasti pa:
1. varstvene cilje varovanega obmo�ja in dejavnike, ki prispevajo k ohranitveni vrednosti obmo�ja;
2. prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih obmo�ij, na katerih je zaradi varstva okolja,
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediš�ine predpisan druga�ni režim;
3. povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih obmo�jih ali njihovih delih, podatke o pridobitvi
naravovarstvenih smernic oziroma strokovnih podlagah in stopnjo upoštevanja v planu, zlasti glede omiltvenih
ukrepov;
4. prikaz obmo�ij dejanske rabe prostora;
5. pri Natura obmo�jih vrste in habitatne tipe za katere je Natura obmo�je dolo�eno, vklju�no s podatki,
navedenimi v standardnem obrazcu za podatke o Natura obmo�ju;
6. vse morebitne na�rte za upravljanje obmo�ja in usmeritve, ki izhajajo iz njih;
7. opis obstoje�ega izhodiš�nega stanja obmo�ja;
8. klju�ne zna�ilnosti habitatov ali vrst na obmo�ju;
9. podatke o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj (suš, poplav) na klju�ne habitate ali vrste na obmo�ju;
Podatki iz to�k 2. in 4. morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz to�k 3., 5. so lahko le v tabelari�ni obliki.

4. podatke o ugotovljenih vplivih (trajnih in za�asnih) in njihovi presoji, zlasti pa:
1. opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana ali s planom na�rtovanega poseg v naravo na varstvene cilje
posameznih varovanih obmo�ij in njihovo celovitost ter povezanost, vklju�no s kumulativnimi vplivi;
2. ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane
rešitve, primeroma zlasti glede:
- lokacije in smeri,
- obsega in velikosti,
- na�ina uresni�evanja ciljev (npr. upravljanje povpraševanja);
- postopkov gradnje (npr. »tiho kopi�enje«),
- metod dela,
- postopkov razgradnje ob koncu življenjske dobe posega v naravo,
- predlogov �asovne razporeditve in �asovnega obsega (npr. sezonsko delo),
- opisov in navedb pri vsaki alternativni rešitvi, kako je bila ocenjena,
- podatkov o presoji alternativnih rešitev glede na njihov relativni u�inek na varovano obmo�je;
3. razlago o možnostih omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten
izbor omilitvenega ukrepa, ;
4. dolo�itev �asovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev njihove izvedbe in na�in
spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov;
5. navedbo morebitnih na�rtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave, ki lahko vplivajo na bodo�e
stanje obmo�ja,
Vsebine iz 1. do 4. to�ke morajo biti navedene tekstualno in prikazane v obliki dolo�eni s prilogama 6 in 7 tega
pravilnika.
5. navedbe o virih podatkov oziroma na�inu njihove pridobitve in uporabljenih metodah napovedovanja vpliva in presoj
6. navedbe o izdelovalcih in morebitnih pod izvajalcih okoljskega poro�ila.

II. Vsebina dopolnjenega okoljskega poro�ila
Dopolnjeno okoljsko poro�ilo mora vsebovati podatke o:
1. planu ali delih plana, za katere so bili ugotovljeni bistveni škodljivi vplivi, in se predlaga prevlada druge javne koristi
2. drugi javni koristi:
- utemeljitev, da se plan nanaša na uresni�itev druge javne koristi, dolo�ene z zakonom in
- obrazložitev razlogov za prevlado;
3. obstoju alternativnih rešitev za doseganje ciljev plana in njihovi presoji glede na varstvene cilje varovanih obmo�ij,
njihove povezanosti in celovitosti
4.obstoju izravnalnih ukrepov in presoji njihove ustreznosti ter na�inu spremljanja u�inkov izvedenih izravnalnih ukrepov.
Vsebine iz 1. do 4. to�ke morajo biti navedene tekstualno, to�ke 4 pa tudi v obliki dolo�eni s prilogo 9 tega pravilnika.

III. Vsebina poro�ila o vplivih na okolje
Vsebina poro�ila o vplivih na okolje mora vsebovati sestavine iz I. poglavja te priloge, pri �emer se le te smiselno
nanašajo na poseg v naravo.

IV. Vsebina dopolnjenega poro�ila o vplivih na okolje
Vsebina dopolnjenega poro�ila o vplivih na okolje mora vsebovati sestavine iz II. poglavja te priloge, pri �emer se le te
smiselno nanašajo na poseg v naravo.

