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Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o
okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

(Environmental Liability Directive – ELD)

Temelji na načelu: 

„ONESNAŽEVALEC PLAČA“.

Povzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti okoljske škode, mora izvesti 
potrebne preventivne in sanacijske ukrepe ter kriti stroške, ki pri tem nastanejo.

Evropska unija



O projektu EcoLexLife

Trajanje projekta: 

• začetek: 15/07/17 

• konec: 31/12/19

Podatki o proračunu:

• Skupni znesek: 1.303.848 €

• Sofinanciranje EU: 59,97%

• Sofinanciranje MOP: 10%

Projekt EcoLexLife podpira: 
• evropski finančni mehanizem LIFE

in
• Ministrstvo RS za okolje in prostor

Izvajalci projekta:

• TAX-FIN-LEX d.o.o.

• Pristop Media d.o.o. – komunikacijski                            

partner



Rezultati ankete  

2/3 malih in srednje velikih
gospodarskih družb ne pozna oziroma
ni seznanjena z zakonsko ureditvijo
odgovornosti za okoljsko škodo

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



1/3 izjavlja, da nimajo 

potrebe po 

zavarovanju oz. da ni 

ustreznih produktov

1/3 pravi, da še 

razmišlja o zavarovanju, 

vendar se zanj še niso 

odločile

za 1/10 je zavarovanje 

odgovornosti prevelik 

strošek

1/2 malih in srednje velikih gospodarskih družb svoje 

odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode nima 

zavarovane oz. jo enačijo z zavarovanjem za škodo na premoženju

50%

50%



Razlogi za snovanje projekta

1. Nepoznavanje zakonodaje, ki ureja odgovornost za povzročitev okoljske škode;

2. Kompleksnost zakonodaje s področja varstva okolja;

3. Neizvajanje preventivnih ukrepov za odpravo tveganj za nastanek okoljske
škode s strani podjetij, in sicer prav zaradi nepoznavanja instituta okoljske
odgovornosti;

4. Slaba komunikacija med ključnimi deležniki, pomembnimi za izvajanje
zakonskih zahtev s področja okoljske odgovornosti;

5. Neobstoj in nerazumevanje finančnih instrumentov, ki bi bili namenjeni
zavarovanju okoljske odgovornosti.



Cilji projekta 

1. Ozaveščanje vseh ključnih deležnikov, pomembnih za izvajanja zakonskih zahtev
instituta okoljske odgovornosti:

• podjetja, ki izvajajo poklicno dejavnost, ki lahko povzroči okoljsko škodo;

• Ministrstvo za okolje in prostor;

• Agencija RS za okolje;

• GZS in gospodarska združenja;

• nevladne organizacije;

• zavarovalnice;

2. Z ozaveščanjem ključnih deležnikov zmanjšati tveganja za nastanek okoljske škode;

3. Vzpostavitev dialoga med ključnimi deležniki;

4. Prenos dobrih praks iz tujine z organiziranjem mednarodnih konferenc.



Kako namerava projekt  EcoLex Life
doseči zastavljene cilje?

Zastavljene cilje dosega z:

1. Organiziranjem delavnic, mednarodnih konferenc in webinarjev;

2. Vzpostavljeno on-line platformo, sestavljeno iz štirih inovativnih
orodij;

3. Oblikovanjem smernic za izboljšanje izvajanja določb, ki urejajo
institut okoljske odgovornosti.



Inovativna spletna platforma, sestavljena iz štirih medsebojno 
povezanih orodij



1. EcoClipping

• Sledenje zakonodajnim in drugim novostim s področja varstva okolja

• Zajeti viri:
- Uradni list RS  (uredbeni del in mednarodne pogodbe);

- Uradni list EU (serija L in serija C);

- gradiva v obravnavi v Državnem zboru (nekoč Poročevalec DZ);

- predpisi v pripravi na ministrstvih;

- gradiva v obravnavi na vladi, seje vlade in seje delovnih teles;

- novice z zakonodajnega področja, ki jih pripravlja Slovenska tiskovna agencija;

- novice iz ostalih spletnih strani, kot so npr. spletne strani nevladnih organizacij;

- novosti projekta EcoLex Life.







2. Zbirka predpisov 
s področja varstva okolja

• Zbirka okoljskih predpisov, ki na enem mestu sistematično
predstavlja vso okoljsko zakonodajo;

• Ažurirani čistopisi;

• Pri členu, ki je bil v preteklosti spremenjen, je na voljo informacija o
predpisu, ki je vplival na ta člen;

• Sodna praksa v zvezi s posameznimi členi.







• ČASOVNICA, iz katere je mogoče razbrati kdaj in kolikokrat se je akt 
spremenil.





Direktiva o okoljski odgovornosti

• Načelo „onesnaževalec plača“

Povzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti okoljske škode, mora izvesti 
potrebne preventivne in sanacijske ukrepe ter kriti stroške, ki pri tem nastanejo.

• Varuje le nekatere posebne dele okolja:

- zavarovane vrste in naravne habitate;

- vode in

- tla.

• Okoljska škoda - negativna sprememba mora biti merljiva, poleg tega pa mora 
biti škoda ocenjena kot večja škoda!



Direktiva o okoljski odgovornosti

• Odgovarja lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja ali nadzira
poklicno dejavnost, in sicer ne glede na to, ali je zasebnega, javnega,
pridobitnega ali nepridobitnega značaja, t.i. izvajalec.

• Odgovarjajo lahko tudi izvajalci gospodarskih javnih služb, fizične
osebe pa le v funkciji samostojnega podjetnika posameznika.

• Pristojni organ: Agencija Republike Slovenije za okolje.



Direktiva o okoljski odgovornosti

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST

• poklicne dejavnosti, ki so dejansko ali potencialno 
tvegane za zdravje ljudi ali okolje 

(dejavnosti iz Priloge III Direktive o okoljski odgovornosti)

• izvajalec odgovarja za škodo, ki jo je povzročil:
- zavarovanim vrstam in naravnim habitatom,
- vodam ali
- tlom.

• brez ugotavljanja, ali je izvajalec ravnal 
namenoma ali iz malomarnosti

• ne glede na pridobljeno obratovalno ali 
okoljevarstveno dovoljenje

• ne glede na upoštevanje pravil in navodil

KRIVDNA ODGOVORNOST

• vse ostale poklicne dejavnosti

• izvajalec odgovarja za škodo, ki jo je 
povzročil:
- zavarovalnim vrstam in naravnim     

habitatom

• odgovarja, če je ravnal namenoma ali 
iz malomarnosti



3. Vodič po okoljski zakonodaji

Vodič uporabnika vodi čez vse zahteve
zakonodaje, ki se navezujejo nanj, in mu daje
odgovore na vprašanja:

1. Katere zakone, podzakonske akte mora
upoštevati pri izvajanju poklicne dejavnosti?

2. Kaj pomenijo posamezne zahteve in kako
mora ravnati?

3. Kje lahko dobi dodatne informacije?

4. Kdo mu lahko pomaga?



4. Orodje za oceno tveganj 
za nastanek okoljske škode

Glavni namen orodja za oceno tveganj je
uporabnikom, skozi uporabo preproste
interaktivne aplikacije, podati oceno
njihove izpostavljenosti za nastanek
okoljske škode.

Uporabnik bo dobil ključne informacije
za obvladovanje njegovih okoljskih in
finančnih rizikov.



Posledice okoljske škode

• Posledice na zdravju ljudi in potencialni odškodninski zahtevki oškodovancev;

• Posledice na okolju (vodah, tleh, zavarovanih vrstah in njihovih habitatih) in 
stroški v zvezi s predpisanimi sanacijskimi ukrepi za povrnitev prvotnega stanja;

• Posledice na premoženju tretjih oseb in potencialni odškodninski zahtevki za 
škodo na njihovem premoženju;

• Posledice na samem poslovanju gospodarskega subjekta in škoda, povzročena 
premoženju tega subjekta; 

• Kazensko pravna odgovornost (32. poglavje KZ-1). 



HVALA ZA POZORNOST!


