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1. UVOD 
Revizija okoljskega poročila je eden izmed dokumentov, ki so potrebni v procesu presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na zavarovana območja. 
Na osnovi določil Zakona o varstvu okolja mora pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita 
presoja vplivov na okolje, pred izvedbo celovite presoje vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, 
v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob 
upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. 
Če se plan nanaša na zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna 
ohranitvena območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, se pri pripravi okoljskega 
poročila uporabljajo tudi določbe predpisa, ki ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na 
varovana območja. V tem primeru morajo biti v ločenem okoljskem poročilu prikazane ugotovitve, ki 
se nanašajo na varovana območja. To okoljsko poročilo je eden od treh dokumentov (osnutek plana, 
okoljsko poročilo, revizija okoljskega poročila), ki jih mora pripravljavec plana posredovati ministrstvu 
za začetek celovite presoje vplivov izvedbe plana na zavarovana območja na II. stopnji.  
Zakon o varstvu okolja določa, da mora pripravljavec plana zagotoviti revizijo okoljskega poročila ob 
smiselni uporabi določb 55. člena tega zakona. Ta člen med drugim navaja, da je revizija poročila o 
vplivih na okolje neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na 
okolje. Revizijo poročila o vplivih na okolje po javnem pooblastilu lahko izdela samo okoljska 
izvedenka ali okoljski izvedenec, ki je vpisan v imenik okoljskih izvedencev. Okoljski izvedenec mora 
izdelati pisno mnenje o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga mora nosilec 
nameravanega posega v okolje skupaj z vlogo predložiti ministrstvu. 
Naročnik Občina Škofljica, Šmartinska cesta 3, 1291, Škofljica je naročil revizijo dodatka k 
okoljskemu poročilu za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN občine Škofljica na varovana 
območja narave.  
 
Na osnovi določil Pravilnika o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja naročnik potrebuje revizijo okoljskega poročila kot enega od treh dokumentov 
(osnutek plana, okoljsko poročilo, revizija okoljskega poročila), ki jih mora pripravljavec plana 
posredovati ministrstvu za začetek celovite presoje vplivov izvedbe plana na zavarovana območja na 
II. stopnji.  
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2. ZAKONSKE OSNOVE 
Zakon o varstvu okolja 1B (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS, 
70/08, 108/09) 
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04) 
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Ur. List RS št. 73/05) 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list RS št. 49/04) 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. 
list RS št. 110/04) 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. 
list RS št. 59/07) 
Uredba o dopolnitvah uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list RS št. 43/08) 
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04) 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo in varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06) 
 
 
DODATNA POJASNILA 
Dne 14. 5. 2010 in dne 14. 1. 2011 sta v Uradnih listih RS št. 38/2010 oz. št. 03/11 izšla Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja, ki v svojih členih med drugim navajata da se postopki presoje 
sprejemljivosti posegov v naravo, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04 in 
53/06) in se do uveljavitve teh pravilnikov še niso končali, končajo po dosedanjih predpisih. 
Postopek presoje sprejemljivosti za OPN Občine Škofljica se je začel na podlagi Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 
130/04 in 53/06), zato je revizija prej omenjenega poročila še potrebna. Na osnovi določil  32. člena 
pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (UL RS št. 38/10) in na osnovi določil 4. člena Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS št. 
03/11)  revizija prav tako ne upošteva sprememb, ki jih v dodatke k okoljskim poročilom za varovana 
območja uvajata zadnji dve spremembi Pravilnika.  
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3. PODATKI O OKOLJSKEM POROČILU IN PLANU 
 
Podatki o tem, ali so vsebine poročila 
navedene ločeno od drugih vsebin 
(Zahteva 3. člena  Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana 
območja, Ur. List RS št. 130/04, 53/06.  

DA 

Naslov poročila: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja 
za Občinski prostorski načrt Občine Škofljica - Dodatek k 
okoljskemu poročilu 

Organizacija, ki je poročilo izdelala: Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine 
Pot ilegalcev 17  
1210 Ljubljana – Šentvid 

Datum izdelave: Marec 2012 
Številka projekta: PSP001-2012-OPN 

Odgovorne osebe: Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol. 
Pripravljavec plana: Občina Škofljica 
Naziv in vrsta plana: Občinski prostorski načrt (OPN) 
Območje urejanja na katero se plan 
nanaša: 

Občina Škofljica 

Podatki o varovanem območju: 
 

SPA in SAC Ljubljansko barje. 

Podatki o odločbi ministrstva iz katere 
izhaja, da je v postopku priprave 
planskega akta potrebno izvesti 
postopek CPVO katerega sestavni del 
je tudi izvedba presoje sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na naravo na 
varovana območja: 

Ministrstvo za okolje in prostor, odločba št. 
35409¬235/2009 z dne 20.10.2009 

 
Dokumentacija, ki je bila podlaga za izdelavo revizije: Strokovno poročilo z naslovom Presoja 
sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt Občine Škofljica - 
Dodatek k okoljskemu poročilu, ki ga je pod št. PSP001-2012-OPN v marcu 2012 izdelalo podjetje 
Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 
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4. METODE DELA 
 
V okviru izdelave revizije so bile uporabljene naslednje revizijske metode: 
Preverjanje skladnosti okoljskega poročila z zakonskimi predpisi:  

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Ur. List RS št. 130/04, 53/06) s poudarkom na 3., 8., 14., 15. in 19. – 25. členu. (V 
nadaljevanju Pravilnik) 

• Zakon o ohranjanju narave, uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2), UL RS št. 96/04 
 
Preverjanje in ocenjevanje kakovosti, ustreznosti in popolnosti informacij v okoljskem poročilu za 
naslednje vsebine: 

• ali so bili obravnavani vsi tisti elementi plana, ki lahko sami ali s kumulativnimi vplivi z 
drugimi plani ali posegi v naravo pomembno vplivajo na varovana območja, zlasti pa morajo 
biti razvidne naslednje vsebine: 

– ali so razvidne določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 
razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh 
načrtovanih posegov v naravo, navedenih v poglavjih I do XVIII Priloge 2 Pravilnika; 

– predvideno obdobje izvajanja plana; 
– potrebe po naravnih virih; 
– predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi; 
– morebitni kumulativni vplivi plana na varovana območja, 

• ali obravnava prej naštetih elementov zajema njihovo opredelitev, opis in ovrednotenje 
vplivov glede na varovana območja, možnih alternativnih rešitev ter omilitvenih ukrepov, 

• ali je obravnava prej naštetih elementov v skladu z 19. do 25. členom Pravilnika, 
• ali je iz okoljskega poročila razvidno, kako je pripravljavec plana pri pripravi plana upošteval 

naravovarstvene smernice. 
 
 
Osnova za ocenjevanje kakovosti, ustreznosti in popolnosti informacij v okoljskem poročilu so 
ugotovitve: 

• da so bili ob pripravi plana in okoljskega poročila uporabljani podatki o varovanih območjih, v 
skladu z določbami tega pravilnika, 

• da so bili v okoljskem poročilu ugotovljeni vsi pričakovani vplivi plana na varovana območja, 
vključno s kumulativnimi vplivi, v skladu z določbami tega pravilnika; 

• da so bili ugotovljeni vplivi plana in njihovi učinki v okoljskem poročilu ovrednoteni v skladu z 
določbami tega pravilnika; 

• da so bile v primeru škodljivih vplivov planov v okoljskem poročilu preverjene in ovrednotene 
alternativne rešitve za doseganje ciljev plana, 
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• da so bili v planu uporabljeni omilitveni ukrepi v okoljskem poročilu ovrednoteni v skladu z 
določbami tega pravilnika. 

 
Revizija je razdeljena v tri sklope in sicer: 

1. V poglavju o skladnosti vsebine poglavij okoljskega poročila z zakonskimi zahtevami je 
izvedena osnovna primerjava vsebine poročila z zahtevami iz Priloge 8  k Pravilniku o 
presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. List RS 
št. 130/04, 53/06) 

2. V drugem sklopu je izveden pregled okoljskega poročila po posameznih vsebinskih sklopih, 
ki morajo biti obravnavani v poročilu. 

3. V zadnjem sklopu poročila je navedeno mnenje, smernice in opozorila revidenta v zvezi z 
okoljskim poročilom in njegovo mnenje o sprejemljivosti vplivov plana. 

 
PODATKI O UPORABLJENIH KRATICAH: 
OP- DVO: Okoljsko poročilo - dodatek za varovana območja 
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5. REVIZIJA POROČILA 

5.1 SKLADNOST VSEBINE POGLAVIJ POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE Z 
ZAKONSKIMI ZAHTEVAMI 

V tabeli (Tabela 1) je izveden osnovni pregled skladnosti vsebine obravnavanega okoljskega 
poročila z zahtevami o obveznih vsebinah okoljskega poročila kot so navedene v Prilogi 8 k 
Pravilniku o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. 
List RS št. 130/04, 53/06). 
 
Tabela 1: Osnovni pregled skladnosti vsebine okoljskega poročila z zahtevami o obveznih vsebinah 

okoljskega poročila koz so navedene v Prilogi 8 k Pravilniku o presoji sprejemljivosti 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. List RS št. 130/04, 53/06). 

 
Obvezne vsebine iz Priloge 8 k Pravilniku o presoji sprejemljivosti izvedbe planov 
in posegov v naravo na varovana območja (Ur. List RS št. 130/04, 53/06). 

Poglavje v 
okoljskem poročilu 

1. IME IN KRATEK OPIS PLANA DA   
2. PODATKI O PLANU OZIROMA S PLANOM NAČRTOVANEM POSEGU DA   

a) Celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan  DA   
Priloga k točki a) v kartografski obliki DA   

b) Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, razmestitve 
dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh 
načrtovanih posegov v naravo 

DA   

Priloga k točki b) v kartografski obliki DA   
c) Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo DA   
d) Predvideno obdobje izvajanja DA 
e) Potrebe po naravnih virih DA 
f) Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi DA 

3. PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU DA 
a) Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k ohranitveni 

vrednosti območja 
DA 

b) Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, 
na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih 
virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni režim 

DA 

Priloga k točki b) v kartografski obliki DA 
c) Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih 

delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma strokovnih 
podlagah in stopnja upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov 

DA 

d) Prikaz območij dejanske rabe prostora DA 
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Priloga k točki d) v kartografski obliki DA 
e) Pri Natura območjih vrste in habitatni tipi za katere je Natura območje 

določeno, vključno s podatki, navedenimi v standardnem obrazcu za 
podatke o Natura območju. 

DA 

f) Vsi načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih DA 
g) Opis obstoječega izhodiščnega stanja območja DA 
h) Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju DA 
i) Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj (suš, poplav) na 

ključne habitate ali vrste na območju 
DA 

4. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI DA 
a) Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov posega v naravo na varstvene 

cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, 
vključno s kumulativnimi vplivi 

DA 

b) Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba preverjenih 
rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve 

DA 

c) Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa 

DA 

d) Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba 
nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 
omilitvenih ukrepov 

DA 

e) Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje 
narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje območja 

DA 

5. NAVEDBE O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE PRIDOBITVE 
IN METODAH NAPOVEDOVANJA VPLIVA IN PRESOJ 

DA 

6. NAVEDBE O IZVAJALCIH IN MOREBITNIH PODIZVAJALCIH OKOLJSKEGA 
POROČILA 

DA 
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5.2 PREGLED POROČILA PO POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPIH 

Vsebinski sklopi v nadaljevanju revizije so identični kot jih za vsebino okoljskega poročila navaja 
Priloga 8 Pravilnika o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Ur. List RS št. 130/04, 53/06). 
 

5.2.1. IME IN KRATEK OPIS PLANA 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.1 IME IN KRATEK OPIS PLANA. 
Ni pripomb. 

5.2.2. PODATKI O PLANU OZIROMA S PLANOM NAČRTOVANEM POSEGU 

5.2.2.1. Celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan  

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.2 OPIS OBMOČJA POSEGA. Podatki v 
kartografski obliki so priloženi. 
Ni pripomb. 

5.2.2.2. Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in 
usmeritve, razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske 
usmeritve in prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v 
naravo 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.3 DOLOČITEV NAMENSKE RABE 
PROSTORA. Podatki v kartografski obliki so priloženi. 
Ni pripomb. 

5.2.2.3. Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih 
posegih v naravo 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.4 VELIKOST IN DRUGI OSNOVNI PODATKI 
O PLANU. 
Pripombe: 

• Iz poglavja niso razvidni velikost in drugi osnovni podatki o načrtovanih posegih v naravo. 
(Na strani 12 je navedba »V nadaljevanju so prikazane površine obstoječe in predvidene 
namenske rabe v Natura 2000 območju Ljubljansko barje in Krajinskem parku Ljubljansko 
barje.« a nadaljevanje poglavja manjka.) 

Poročilo naj se ustrezno dopolni.  
 

5.2.2.4. Predvideno obdobje izvajanja 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.5 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA 
PLANA . 
Ni pripomb. 
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5.2.2.5. Potrebe po naravnih virih 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.6 POTREBE PO NARAVNIH VIRIH. 
Ni pripomb. 

5.2.2.6. Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 2.7 PREDVIDENE EMISIJE, ODPADKI IN 
RAVNANJE Z NJIMI. 
Ni pripomb. 

5.2.3. PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU 

5.2.3.1. Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki 
prispevajo k ohranitveni vrednosti območja 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.2 VARSTVENI CILJI VAROVANIH 
OBMOČIJ IN DEJAVNIKI, KI PRISPEVAJO K OHRANITVENI VREDNOSTI OBMOČJA. 
Ni pripomb. 

5.2.3.2. Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in 
drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne 
dediščine predpisan drugačni režim 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.1 PREGLED POSEBNIH VARSTVENIH 
OBMOČIJ, POTENCIALNIH OHRANITVENIH OBMOČIJ, ZAVAROVANIH OBMOČIJ IN DRUGIH 
OBMOČIJ, NA KATERIH JE ZARADI VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE ALI VARSTVA 
NARAVNIH VIROV PREDPISAN DRUGAČEN REŽIM. Podatki v kartografski obliki so priloženi. 
Ni pripomb. 

5.2.3.3. Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih 
ali njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih 
smernic oziroma strokovnih podlagah in stopnja 
upoštevanja v planu, zlasti glede omilitvenih ukrepov 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.3    POVZETEK VELJAVNIH PRAVNIH 
REŽIMOV NA VAROVANIH OBMOČJIH ALI NJIHOVIH DELIH, PODATKI O PRIDOBITVI 
NARAVOVARSTVENIH SMERNIC OZIROMA STROKOVNIH PODLAGAH IN STOPNJA 
UPOŠTEVANJA SMERNIC.  
Ni pripomb. 

5.2.3.4. Prikaz območij dejanske rabe prostora 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.4   PRIKAZ OBMOČIJ DEJANSKE RABE 
PROSTORA. Podatki v kartografski obliki so priloženi. 
Ni pripomb. 
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5.2.3.5. Pri Natura območjih vrste in habitatni tipi za katere je 
Natura območje določeno, vključno s podatki, navedenimi 
v standardnem obrazcu za podatke o Natura območju. 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.5    VRSTE IN HABITATNI TIPI, ZA KATERE 
SO POSAMEZNA NATURA OBMOČJA DOLOČENA, VKLJUČNO S PODATKI IZ STANDARDNIH 
OBRAZCEV (SDF – STANDARD DATA FORM). 
Ni pripomb. 

5.2.3.6. Vsi načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz 
njih 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.6 NAČRTI ZA UPRAVLJANJE OBMOČJA IN 
USMERITVE, KI IZHAJAJO IZ NJIH. 
Ni pripomb. 

5.2.3.7. Opis obstoječega izhodiščnega stanja območja 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.7 OPIS OBSTOJEČEGA IZHODIŠČNEGA 
STANJA VAROVANIH OBMOČIJ. 
Ni pripomb. 

5.2.3.8. Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.8 KLJUČNE ZNAČILNOSTI 
KVALIFIKACIJSKIH VRST IN HABITATNIH TIPOV. 
Ni pripomb. 

5.2.3.9. Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj (suš, 
poplav) na ključne habitate ali vrste na območju 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 3.9 PODATKI O SEZONSKIH VPLIVIH IN 
VPLIVIH NARAVNIH MOTENJ (SUŠ, POPLAV) NA KLJUČNE HABITATE ALI VRSTE NA 
OBMOČJU. 
Ni pripomb. 
 

5.2.4. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI 

5.2.4.1. Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov posega v 
naravo na varstvene cilje posameznih varovanih območij 
in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s 
kumulativnimi vplivi 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.2 OPREDELITEV UGOTOVLJENIH 
ŠKODLJIVIH VPLIVOV PLANA in v poglavju št. 4.3. OCENA VPLIVOV OPN ŠKOFLJICA NA 
VAROVANA OBMOČJA. 
Pripombe: 
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• Ocena vplivov plana mora biti izvedena po posameznih posegih in lokacijskih. Iz poročila ni 
razvidno, na katete posege se vplivi  prikazani v tabeli 21 in tabeli 22 nanašajo.  

Poročilo naj se ustrezno dopolni.  

5.2.4.2. Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, 
navedba preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane 
rešitve 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.4 ALTERNATIVNE REŠITVE.  
Ni pripomb. 

5.2.4.3. Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo 
ustreznih omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor 
omilitvenega ukrepa 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.5 OMILITVENI UKREPI. 
Pripombe: 

• Predvideni so omilitveni ukrepi za vplive na slavca, čeprav vplivi na slavca nikoli niso bili 
ocenjeni z oceno »C« (tabela 22). Če vliv na posamično vrsto ni ocenjen z oceno »C« se 
omilitveni ukrepi ne navajajo. 

• Za vrsto nežica in habitatna tipa HT6410 in HT91L0 omilitveni ukrepi niso predvideni, čeprav 
so bili vplivi nanje ocenjeni z oceno »C«. 

Poročilo naj se ustrezno dopolni.  

5.2.4.4. Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, 
navedba nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja 
uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.5 OMILITVENI UKREPI in v poglavju št. 4.6 
MONITORING 
Ni pripomb. 

5.2.4.5. Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud 
za ohranjanje narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje 
območja 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.7 NAČRTOVANE ALI OBRAVNAVANE 
POBUDE ZA OHRANJANJE NARAVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA BODOČE STANJE OBMOČJA. 
Ni pripomb. 

5.2.5. NAVEDBE O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 
PRIDOBITVE IN O METODAH NAPOVEDOVANJA VPLIVA IN PRESOJ 

OP-DVO vsebine iz naslova obravnava v poglavju št. 4.1 METODA PRESOJE VPLIVOV NA 
NARAVO in v poglavju št. 5 PODLAGE ZA IZDELAVO OKOLJSKEGA POROČILA. 
Ni pripomb. 
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5.2.6. NAVEDBE O IZVAJALCIH IN MOREBITNIH PODIZVAJALCIH 
OKOLJSKEGA POROČILA 

OP-DVO vsebine iz naslova navaja na uvodnih straneh poročila.  
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