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PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1) 

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ 
ČLENA 5(1) (INFORMACIJE, KI JIH 
MORA NOSILEC PROJEKTA NAVESTI 
V OKOLJSKEM POROČILU) 

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti: 1. Opis projekta, ki vključuje zlasti: 

 (-a) opis lokacije projekta; 

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo površino, rabo vode in zahtevami 
glede rabe zemljišča med gradnjo in 
obratovanjem; 

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega 
projekta, vključno, kadar je ustrezno, z 
njegovo podpovršinsko plastjo, rabo vode 
in zahtevami glede rabe zemljišča med 
gradnjo, obratovanjem in, kjer je to 
ustrezno, rušenjem; 

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih 
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in 
biotsko raznovrstnostjo); 

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih 
procesov, na primer narave in količine 
materialov, energije in naravnih virov 
(vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in 
biotsko raznovrstnostjo); 

(c) oceno vrste in količine pričakovanih 
ostankov in emisij (onesnaženje vode, 
zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, 
osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so 
posledica obratovanja predlaganega 
projekta. 

(c) oceno vrste in količine pričakovanih 
ostankov in emisij (onesnaženje vode, 
zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, 
osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so 
posledica obratovanja predlaganega 
projekta. 

2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih 
vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, 
tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) 

2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih 
vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, 
tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) 
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alternativnih možnosti, ki pridejo v poštev, 
vključno z identifikacijo tistih, ki na 
okolje najmanj vplivajo, in navedba 
glavnih razlogov za izbiro ob upoštevanju 
vplivov na okolje. 

razumnih alternativnih možnosti, ki jih 
upošteva nosilec projekta in ki so ustrezne 
za predlagani projekt in njegove 
značilnosti ter omogočajo primerjalno 
oceno trajnosti alternativnih možnosti 
glede na njihove pomembne vplive na 
okolje, in navedba glavnih razlogov za 
izbiro. 
 

3. Opis ustreznih vidikov obstoječega 
stanja okolja ter verjeten nadaljnji razvoj 
brez izvajanja projekta (osnovni scenarij). 
Ta opis mora zajemati vse obstoječe 
okoljske probleme, ki se nanašajo na 
projekt, zlasti tiste, ki se nanašajo na katera 
koli območja posebnega okoljskega 
pomena in uporabo naravnih virov. 

3. Opis ustreznih vidikov trenutnega stanja 
okolja. Ta opis mora zajemati vse 
obstoječe okoljske probleme, ki se 
nanašajo na projekt, zlasti tiste, ki se 
nanašajo na katera koli območja posebnega 
okoljskega pomena in uporabo naravnih 
virov. 

4. Opis okoljskih vidikov, na katere bo 
predlagani projekt verjetno pomembno 
vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, 
zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko 
raznovrstnost in ekosistemske storitve, ki 
jih zagotavlja, zemljišče (izkoriščeno 
zemljišče), prst (organske snovi, erozija, 
zbijanje tal, pozidava), voda (količina in 
kakovost), zrak, podnebni dejavniki, 
podnebne spremembe (emisije 
toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki 
so posledica rabe zemljišč, spremembe 
rabe zemljišč in gozdarstva, možnosti 
ublažitve, vplivi, pomembni za 
prilagajanje, če projekt upošteva tveganja, 
povezana s podnebnimi spremembami), 
materialna sredstva, kulturno dediščino, 
vključno z arhitekturno in arheološko 
dediščino, krajino; Takšen opis mora 
vključevati medsebojni odnos med 
zgornjimi dejavniki ter izpostavljenost, 
ranljivost in odpornost zgoraj navedenih 
dejavnikov za tveganja z naravnimi 
katastrofami in katastrofami, ki jih 
povzroči človek. 

4. Opis okoljskih dejavnikov, na katere bo 
predlagani projekt verjetno pomembno 
vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, 
zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko 
raznovrstnost, zemljišče (izkoriščeno 
zemljišče), prst (organske snovi, erozija, 
zbijanje tal, pozidava), vodo (količina in 
kakovost), zrak, podnebne dejavnike, 
podnebje (emisije toplogrednih plinov, 
vključno s tistimi, ki so posledica rabe 
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 
gozdarstva, možnosti ublažitve, vplivi, 
pomembni za prilagajanje, če projekt 
upošteva tveganja, povezana s podnebnimi 
spremembami), materialna sredstva, 
kulturno dediščino, vključno z arhitekturno 
in arheološko dediščino, krajino. Takšen 
opis mora vključevati medsebojni odnos 
med zgornjimi dejavniki ter 
izpostavljenost, ranljivost in odpornost 
zgoraj navedenih dejavnikov za tveganja z 
naravnimi katastrofami in katastrofami, ki 
jih povzroči človek. 

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so med 
drugim posledica: 

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov 
predlaganega projekta na okolje, ki so med 
drugim posledica: 
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(a) obstoja projekta; (a) obstoja projekta; 

(b) uporabe naravnih virov, zlasti 
zemljišča, prsti, vode, biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ki 
jih zagotavlja, v čim večji meri glede na 
razpoložljivost teh virov tudi v luči 
spreminjajočih se podnebnih razmer; 

(b) uporabe naravnih virov, zlasti 
zemljišča, prsti, vode in biotske 
raznovrstnosti, vključno z rastlinskimi in 
živalskimi vrstami; 

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov, 

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov, 

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali 
katastrof); 

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno 
dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali 
katastrof), ki se razumno štejejo za 
značilne za ta tip projekta; 

(e) kumulacije vplivov z drugimi projekti 
in dejavnostmi; 

 

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva; 

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s 
tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, 
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva; 

(g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo; (g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo; 

(h) hidromorfološke spremembe. (h) hidromorfološke spremembe. 
 

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi 
moral zajemati neposredne vplive in vse 
posredne, sekundarne, kumulativne, 
čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, 
trajne in začasne, pozitivne in negativne 
vplive projekta. Pri tem opisu je treba 
upoštevati cilje varstva okolja, ki so 
določeni na ravni EU ali držav članic in so 
del projekta. 

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi 
moral zajemati neposredne vplive in vse 
posredne, sekundarne, kumulativne, 
čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, 
trajne in začasne, pozitivne in negativne 
vplive projekta. Pri tem opisu je treba 
upoštevati cilje varstva okolja, ki so 
določeni na ravni Unije ali držav članic in 
so del projekta. 

6. Opis metod napovedovanja, ki se 
uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz 
točke 5, ter navedba glavnih vključenih 
negotovostih in njihov vpliv na ocene 
vplivov ter izbor najprimernejše možnosti. 

6. Opis metod napovedovanja, ki se 
uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz 
točke 5, ter navedba glavnih vključenih 
negotovostih in njihov vpliv na ocene 
vplivov ter izbor najprimernejše možnosti. 

7. Opis predvidenih ukrepov za 
preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je 
mogoče, izravnavanje vseh pomembnih 
škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, 
kadar je primerno, kakršne koli predlagane 
ureditve za spremljanje, vključno s 
pripravo analize škodljivih vplivov na 

7. Opis predvidenih ukrepov, namenjenih 
predvsem za preprečevanje in 
zmanjševanje, kot zadnjo možnost pa za 
izravnavanje vseh pomembnih škodljivih 
vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je 
primerno, kakršne koli predlagane ureditve 
za spremljanje, vključno s pripravo analize 
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okolje po projektu. Ta opis mora razložiti 
obseg, v katerem se pomembni škodljivi 
vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral 
zajemati fazo gradnje in obratovanja. 

škodljivih vplivov na okolje po projektu. 
Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se 
pomembni škodljivi vplivi preprečijo, 
zmanjšajo ali izravnajo, in bi moral 
zajemati fazo gradnje in obratovanja. 

8. Ocena tveganja za naravne katastrofe in 
katastrofe, ki jih povzroči človek, in 
nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt 
lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis 
predvidenih ukrepov za preprečevanje teh 
tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v 
skladu z Direktivo 96/82/ES, kakor je bila 
spremenjena). 

8. Ocena tveganja za verjetne naravne 
katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči 
človek, in nevarnost nesreč, za katere bi bil 
projekt lahko ranljiv, in, kadar je primerno, 
opis predvidenih ukrepov za preprečevanje 
teh tveganj, ter ukrepi v zvezi s 
pripravljenostjo in odzivom na izredne 
razmere. 
 

9. Netehnični povzetek informacij, 
pripravljenih po zgornjih točkah. 

9. Netehnični povzetek informacij, 
pripravljenih po zgornjih točkah. 

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih 
pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), 
na katere je naletel nosilec projekta pri 
zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki 
se uporabljajo za opise in presoje, ter 
navedba glavnih negotovostih in njihovem 
vplivu na ocene vplivov in izbiro 
najprimernejše možnosti. 

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih 
pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), 
na katere je naletel nosilec projekta pri 
zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki 
se uporabljajo za opise in presoje, ter 
navedba glavnih negotovostih in njihovem 
vplivu na ocene vplivov in izbiro 
najprimernejše možnosti. 

Or. en 
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 4a. Če je pristojni organ izvedel vse 
elemente presoje vpliva na okolje v skladu 
z določbami te direktive, se lahko o 
podelitvi soglasja za izvedbo odloča tudi s 
sprejetjem posebnega akta nacionalne 
zakonodaje. 

Or. en 

 
 


