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O projektu ECOLEX Life

• ECOLEX Life projekt je osnovan na 
iniciativi LIFE, podlaga za njo pa je EU 
direktiva o okoljski odgovornosti (ELD, 
direktiva 2004/35/EC).

• Ključna vsebina direktive je opredelitev 
odgovornosti tako glede preprečevanja 
kot tudi sanacije okoljske škode. 

• Izvajalci projekta:

• TAX-FIN-LEX d.o.o.

• Pristop Media d.o.o. – komunikacijski 
partner

• Trajanje projekta: 

• začetek: 15/07/17 

• konec: 31/12/19

• Podatki o proračunu:

• Skupni znesek: 1.303.848 €

• Sofinanciranje EK: 59,97%

• Sofinanciranje MOP: 10%



Ključne zahteve Direktive o okoljski odgovornosti
Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem 
in sanacijo okoljske škode (UL L, št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 56; v nadaljevanju: Direktiva 2004/35/ES) vsebuje zahteve, ki 
se nanašajo na odgovornost oseb, ki s svojo dejavnostjo lahko povzročijo neposredno nevarnost za povzročitev okoljske
škode ali okoljsko škodo. Odgovornost se nanaša na izvedbo preprečevalnih ukrepov v primeru neposredne nevarnosti za 
povzročitev okoljske škode oziroma na izvedbo sanacijskih ukrepov v primeru povzročitve okoljske škode.

Tako kot Direktiva 2004/35/ES, tudi zakonska ureditev v Republiki Sloveniji temelji na odgovornosti za obremenjevanje 
okolja in na načelu plačila za obremenjevanje okolja.

V 9. členu ZVO-1 je v drugem odstavku določeno, da je povzročitelj obremenitve okolja odgovoren tudi za preprečevanje in 
sanacijo okoljske škode. 

V 10. členu ZVO-1 je v prvem odstavku določeno, da povzročitelj obremenitve okolja plača vse stroške predpisanih ukrepov 
za preprečevanje ali zmanjšanje obremenjevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in sanacijskih ukrepov v 
primeru okoljske škode. 



Kdo je odgovoren za okoljsko škodo?
- Dejavnosti, ki lahko povzročijo okoljsko škodo so opredeljene v 110.a/2 ZVO-1. 

- Dejavnosti lahko izvaja pravna oseba ali fizična oseba kot samostojni podjetnik posameznik. 

- Objektivna odgovornost: Povzročitelj obremenitve je v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti odgovoren za preprečevanje 
neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode in za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode ne glede na krivdo 
(110.a/1 ZVO-1).

- Krivdna odgovornost: Povzročitelj obremenitve, ki izvaja dejavnost, ki ni določena v 110.a/2 Zvo-1, je odgovoren le za 
povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode oziroma za nastanek okoljske škode na zavarovanih vrstah in 
habitatnih tipih, če je bila storjena namenoma ali iz malomarnosti (110.a/3 ZVO-1).

- Če je povzročiteljev okoljske škode več in se ne da ugotoviti odgovornosti posameznega povzročitelja, so odgovorni 
solidarno (110.a/5 ZVO-1).

Iz tega je jasno, da se opredelitev odgovornosti nanaša na različne gospodarske subjekte, vključno z izvajalci gospodarskih 
javnih služb, ne pa npr. na posameznike kot državljane.



Dejavnosti, ki so lahko nevarne za povzročitev okoljske škode (110.a/2 ZVO-1)
1. Obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;

2. Ravnanje z odpadki, vključno z zbiranjem, prevozom, predelavo in odstranjevanjem odpadkov in nevarnih odpadkov ter ravnanje po zaprtju 
naprave za odstranjevanje odpadkov in nevarnih odpadkov, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v 
evidenco; 

3. Izpuščanje nevarnih snovi z odvajanjem odpadne vode v površinske ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje;

4. Izpuščanje ali vbrizgavanje onesnaževal v površinske ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;

5. Obratovanje naprave, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami določenih snovi v zrak in za katero je treba pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje;

6. Proizvodnja, uporaba, skladiščenje, predelava, polnjenje, izpust v okolje ali prevoz znotraj obrata nevarnih snovi ali pripravkov po predpisih o 
kemikalijah, fitofarmacevtskih sredstev po predpisih o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodov po predpisih o biocidnih
proizvodih,;

7. Odvzem in zajezitev vode, za katero je predpisana pridobitev vodne pravice po predpisih o vodah;

8. Ravnanje z rudarskimi odpadki, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;

9. Prevoz nevarnega blaga ali onesnaževal po cesti, železnici, notranjih plovnih poteh, po morju ali zraku;

10. Delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih, vključno s prevozom, njihovo namerno sproščanje v okolje ali dajanje v promet;

11. Čezmejno pošiljanje odpadkov, za katero je treba pridobiti dovoljenje ali je prepovedano po predpisih EU, ki urejajo pošiljanje odpadkov.



Kaj je okoljska škoda?
Opredelitev okoljske škode je pomembna zaradi določitve obsega okoljske škode in sanacijskih ukrepov, s čimer so 
seveda tesno povezani stroški, ki bremenijo povzročitelja.

• Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim tipom, tista škoda, ki ima večji 
škodljiv vpliv na doseganje ali ohranjanje njihovega ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju narave. Večji škodljivi 
vpliv se ugotavlja na podlagi meril, predpisanih v Pravilniku o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode. 
Zavarovane vrste in habitati so določeni v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04 in 
ostali), Uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04 in ostali) in Uredbi o posebnih varstvenih
območjih (Ur. L. RS, št. 49/04 in ostali).

• V tretjem odstavku 110. b člena ZVO-1 je določeno, da je okoljska škoda na vodah tista škoda, ki ima večji škodljiv vpliv 
na ekološko, kemijsko, količinsko stanje ali ekološki potencial vode. Ta stanja oziroma potencial je določen z izvršilnimi 
predpisi, izdanimi na podlagi Zakona o vodah in 23. člena ZVO-1. S tem v zvezi kaže opozoriti na posebnost, ki se nanaša 
na morje in je pomembna zlasti zaradi uveljavljanja odgovornosti za okoljsko škodo na morju.

• V četrtem odstavku 110. b člena ZVO-1 je določeno, da je okoljska škoda, povzročena tlom, vsako onesnaženje z 
emisijami v, na ali pod tla, ki lahko ogrozi zdravje ljudi in presega standarde kakovosti tal, predpisane na podlagi 23. 
člena ZVO-1. Tla v ZVO-1 nimajo posebne definicije, kar pomeni da ta pojem obsega vse vrste zemljišč, kot jih določa 
ustrezna zakonodaja: kmetijska, gozdna, vodna in stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana). 



Razlogi za projekt ECOLEXLIFE

1. Nepoznavanje zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo;

2. Ker podjetja ne poznajo zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo, tudi ne izvajajo 
preventivnih ukrepov za odpravo tveganj za nastanek okoljske škode;

3. Nepoznavanje, da odgovornost za okoljsko škodo vključuje škodo povzročeno vodi, tlom in 
habitatom rastlinskih in živalskih vrst;

4. Kompleksnost zakonodaje na področju varstva okolja;

5. Slaba komunikacija med ključnimi deležniki, zavezanci za zakonodajo na področju odgovornosti 
za okoljsko škodo.



Stanje - rezultati ankete (1. del)

• 2/3 malih in srednje velikih podjetij ne pozna/ni seznanjena z zakonskimi podlagami o odgovornosti za 
okoljsko škodo;

• velika podjetja so odgovorila pritrdilno. 

• 1/3 tretjina malih gospodarskih družb je menila, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji 
okoljske škode.



Stanje - rezultati ankete (2. del)

• 1/2 gospodarskih družb svoje odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode nima zavarovane
oziroma zavarovanje odgovonosti za okoljsko škodo enačijo z zavarovanjem za škodo na premoženju, med 
njimi:

• jih skoraj 1/3 izjavlja, da nimajo potrebe po zavarovanju;

• je 1/3 takšnih, ki niso našle ustreznega zavarovanja;

• 1/3 gospodarskih družb, ki svoje odgovornosti nima zavarovane, razmišlja o zavarovanju, vendar se 
zanj še niso odločile;

• za 1/10 gospodarskih družb je zavarovanje odgovornosti očitno prevelik strošek.



Stanje – rezultati ankete (3. del)

• Temeljni finančni instrument, ki se danes v Republiki Sloveniji uporablja za zavarovanje odgovornosti za 
povzročeno škodo na premoženju, je zavarovanje splošne odgovornosti za škodo proti tretjim osebam. To 
zavarovanje je po poročanju nekaterih zavarovalnic razširjeno z zavarovanjem dela odgovornosti za 
preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode. 

• V naši državi še nimamo praktično nobenih izkušenj s tki. »ELD produktom«, to je z zavarovanjem 
okoljske odgovornosti, ki bi temeljilo na Direktivi 2004/35/ES.



Kaj želi projekt ECOLEXLIFE doseči?
1. Ozaveščanje vseh ključnih deležnikov, pomembnih za izvajanja zakonodaje o odgovornosti za okoljsko škodo:

• podjetja, ki opravljajo tako dejavnost, ki lahko povzroči neposredno nevarnost za povzročitev okoljske škode ali 
okoljsko škodo,

• Ministrstvo za okolje in prostor,

• Agencija RS za okolje in prostor,

• GZS in gospodarska združenja,

• nevladne organizacije,

• zavarovalnice.

2. Z ozaveščanjem ključnih deležnikov zmanjšati tveganja za nastanek okoljske škode in posledično obremenjevanje okolja;

3. Vzpostavitev dialoga ključnih deležnikov preko organiziranih delavnic po ključnih vsebinskih sklopih;

4. Povečanje, krepitev zmogljivosti administracije;

5. Prenos dobrih praks iz tujine preko mednarodnih konferenc.



Kako želi projekt ECOLEXLIFE doseči zastavljene cilje?
1. Vzpostavitev on-line platforme za okoljsko zakonodajo: 

• z obrazložitvijo ključnih predpisov s področja odgovornosti povzročitevljev obremenjevanja okolja za izvedbo 
preprečevalnih ukrepov v primeru neposredne nevarnosti za povzročitev okoljske škode oziroma na izvedbo 
sanacijskih ukrepov v primeru povzročitve okoljske škode;

• z enostavno in hitro identifikacijo relevantnih predpisov pomembnih za odgovornost za preprečevanje nastanka 
okoljske škode oziroma sanacijskih ukrepov v primeru nastanka le-teh.

2. Vzpostavitev orodja za podjetja za oceno tveganj nastanka okoljske škode pri izvajanju njihove dejavnosti poslovanje;

3. Izdelava vzorčnih primerov za zavarovanje tveganja za nastanek okoljske škode za posamezne sektorje;

4. Organizacija delavnic, mednarodnih konferenc in webinarjev za ozaveščanje/informiranje in prenos dobrih praks iz 
tujine;

5. Priprava podrobnejših Smernic za izvajanje zakonodaje s področja odgovornosti za nastanek okoljske škode.



Pričakovani vplivi/učinki

• Povečanje ozaveščanosti o ELD za 25%;

• 200 registriranih uporabnikov na 
spletne platforme ECOLEX/mesec;

• 20 000 neregistriranih uporabnikov 
ECOLEX/mesec;

• 120 000 mesečnih ogledov spletne 
strani;

• 250 profilov za oceno tveganja;

• 5 prijavljenih primerov ELD / 10 do leta 
2024;

• 35 vključenih nevladnih organizacij / 40 
do leta 2024;

• Povečanje angažiranosti MSP.



Aktivnosti na projektu EcoLexLife
• Do sedaj narejeno

• Spletna stran projekta – predstavitev;

• Komunikacijska strategija;

• Novinarska konferenca in obveščanje o projektu;

• Delavnica – predstavitev projekta vsem deležnikom in prva anketa;

• Formiran je Steering committee projekta – vključeni vsi predstavniki deležnikov.

• Glavne aktivnosti v letu 2018
• Vzpostavitev platforme z okoljsko zakonodajo, komentarji predpisov;

• Dnevno obveščanje o novostih;

• Vzpostavitev orodja za oceno tveganja za povzročitev okoljske škode;

• Opredelitev problemov v zvezi z izvajanjem ELD v sloveniji;

• Delavnice – izobraževanja.

https://ecolexlife.si/


Aktivnosti na projektu EcoLexLife
• Delavnice v letu 2018

• 4 tematske

• Vsak kvartal bo delavnica namenjena posameznim deležnikom.

• V 1. kvartalu 2018 bo delavnica namenjena nevladnim organizacijam.

• 1 mednarodna konferenca

• V drugem kvartalu leta 2018.

• Cilj: posredovanje izkušenj in dobrih praks.

• Webinarji

• Predvidoma 4, vezani na izvedbo tematskih delavnic.



Koledar delavnic



Koledar webinarjev



Portal EcoLex Life (www.ecolexlife.si) 

http://www.ecolexlife.si/


Vsebine portala EcoLex Life

• Okoljska zakonodaja;

• Toolkits – orodja za podporo 
prepoznavanja okoljske odgovornosti;

• Risk Assessment Tool – orodje za 
oceno tveganja za povzročitev okoljske
škode;

• EcoLex Kliping – dnevno obveščanje o 
novostih, spremembah zakonodaje;

• Ostalo: objava terminov delavnic, 
webinarjev, podatki o projektu, ipd.



Okoljska zakonodaja

• Register predpisov s področja 
varovanja okolja:

• Vsa veljavna zakonodaja v obliki čistopisov;

• Aktualne in pretekle verzije (časovnica).

• EU zakonodaja;

• Predpisi v pripravi;

• Sodna praksa.



Toolkits – orodja za podporo prepoznavanja okoljske odgovornosti

• Komentarji (razlage) zakonodaje;

• FAQ (o okoljski odgovornosti, ELD 
direktivi, postopkih v primeru nesreč, …);

• Okoljski vodiči - vodene razlage na osnovi 
uporabnikovih vhodnih podatkov (npr. 
uporabnik izbere dejavnost 
„avtoprevozništvo“, sistem mu predlaga 
zakonodajo in ostale ukrepe glede 
odgovornosti za nastanek okoljske škode;

• Napotitve na dobre prakse od drugod.



Risk Assessment Tool – Orodje za oceno tveganja za povzročitev okoljske 
škode

• Izdelava 150 profilov ocen tveganja (po 
30 na področja: odpadki, podnebne 
spremembe, zrak, vode, kemikalije);

• Vključitev zavarovalnic – razvoj 
zavarovalnega produkta za zavarovanje 
okoljske odgovornosti.



EcoLex Kliping – obveščanje o spremembah in novostih

• Tedenski mailing + arhiv na portalu;

• Obveščanje o:

• Spremembah okoljske zakonodaje 
(sprejete, v pripravi, v postopkih 
sprejemanja, na idejni ravni, …);

• Novo dodanih vsebinah v EcoLexu;

• Okoljskih novicah (STA, nevladne 
organizacije, drugi viri);

• Aktivnostih na projektu EcoLex Life
(delavnice, konference);

• Novostih LIFE programa;

• Eko-misli, zanimiva dejstva, nasveti, 
kolumne.



Vaša vprašanja, pobude, predlogi

Hvala za pozornost!

https://ecolexlife.si

https://ecolexlife.si/

