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Summary in English 

 

The first part of this document consists of MRS strategy, which is our attempt to propose the 

key activities for replication and scaling-up aimed at building and refining the project at both 

national and regional levels in Slovenia and other member states. Activities included in this 

document are providing the mechanism for replicating positive outcomes, learning from project 

successes and setbacks and mainstreaming key lessons. Our plan is to extend the results of the 

project abroad - to other EU Member States or to other fields of environmental protection. In 

order to increase the impact of our efforts, reach wider audiences and eliminate perceived 

shortcomings that we have not been able to fully address within the EcoLex Life project, we 

have gathered our experience and lessons learned in this document. It represents the basis for 

upgrading EcoLex services or the basis for developing new ones within projects with similar 

content. 

 

MRS strategy include: 

I. Lessons learned 1 – content view (includes 7 points detailing our insights and 

shortcomings that could be addressed more specifically; recommended action plans for 

replication and scaling-up); 

II. Lessons learned 2 – technical view (includes 5 points covering advice and guidance to 

assist in the implementation of actions described in part »Lessons learned 1«); 

III. Replicability and transferability of EcoLex online tools (a description of the possibilities 

for upgrading or reusing the methodology and other aspects of EcoLex online tools); 

IV. Project stakeholders (describes plans and possibilities for complementarity with existing 

market players and/or other solutions/projects (bundling)).  

 

The second part of the document consists of the Project Development Plan. 
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1. Strategija replikacije (MRS strategy) 

 

Uvod 

 

Glavna okoljska prednost sistema EcoLex se kaže predvsem v zmanjšanju okoljskih rizikov gospodarskih 

subjektov, ki s pomočjo storitev EcoLex sistema zmanjšujejo možnosti povzročitve okoljske škode. 

 

Portal EcoLex uporabljajo tudi številni zaposleni v državnih organih, ki pokrivajo področje varstva 

okolja, prav tako pa je njegovo uporabno vrednost prepoznal zavarovalni sektor oziroma zavarovalnice, 

ki lahko s pomočjo Orodja za oceno okoljskih tveganj oziroma Okoljskega vodiča pripravijo oceno 

tveganja/izpostavljenosti svojih strank in ustrezno prilagodijo svojo ponudbo za zavarovanje okoljske 

odgovornosti. 

 

Vse storitve sistema EcoLex prvenstveno zasledujejo potrebe varstva okolja in gospodarskih subjektov 

v okviru njihovih potreb po učinkovitem obvladovanju tveganj za povzročitev okoljske škode in 

izogibanju stroškom sanacijskih ukrepov. To pomeni, da sicer ne zadovoljujejo neposredno tudi 

potrošniških potreb, nedvomno pa jih posredno. Preko gospodarskih subjektov, ki jih naslavljajo, 

namreč vplivajo na njihovo izbiro postopkov, materialov in preventivnih ukrepov, kar vse vpliva na 

zadovoljevanje potrošniških potreb po zdravem življenjskem okolju, možnosti izbire med bolj in manj 

čistimi ter okolju prijaznimi produkti in storitvami, s tem pa tudi na zadovoljevanje njihovih potreb po 

občutku lastnega vpliva na konkurenčnost okolju prijaznih produktov in storitev ter zmanjševanju 

okoljskega odtisa. 

 

S podatkovno zbirko predpisov na področju varstva okolja, Okoljskim vodičem, storitvijo EcoClipping 

in Orodjem za oceno okoljskih tveganj je okoljska zakonodaja v Sloveniji postala bolj transparentna, 

kar pa bistveno prispeva tudi k večji ozaveščenosti gospodarskih subjektov, nevladnih organizacij in 

javnih uslužbencev glede zahtev okoljske zakonodaje in pravil sistema okoljske odgovornosti. Izboljšuje 

se razumevanje pravic in obveznosti uporabnikov, posledično pa tudi njihovo zadovoljevanje zakonskih 

zahtev. Verjamemo, da se je zaradi dostopnosti EcoLex orodij in izvedenih EcoLex delavnic na temo 

okoljske odgovornosti zmanjšalo tveganje uporabnikov EcoLex storitev za povzročitev okoljske škode, 

saj so ti pridobili poglobljeno znanje glede obsega posledic okoljske škode in možnosti preventivnih 

ukrepov.  

 

Vse zgoraj navedeno posredno vpliva na čistejše okolje, višjo kakovost življenja, nova delovna mesta v 

okviru okolju prijaznih tehnologij in storitev ter varnost potrošnikov. 

 

S predmetno strategijo želimo rezultate projekta razširiti tudi v tujino – v druge države članice EU 

oziroma na druga področja varstva okolja. Da bo učinek naših prizadevanj močnejši in bo dosegel širše 

ciljne skupine ter odstranil zaznane pomanjkljivosti, ki jih v okviru projekta EcoLex Life nismo uspeli v 

celoti nasloviti, želimo s tem dokumentom predati naše izkušnje in pridobljena spoznanja, ki bi lahko 

bila podlaga za nadgradnjo EcoLex storitev oziroma podlaga za razvoj novih v okviru projektov s 

podobno vsebino. 
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I. Pridobljena spoznanja in izkušnje, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri snovanju novih 

projektov -vsebinski pregled (Lessons learned 1) 

 

1. Na pobudo Ministrstva za okolje in prostor smo v januarju 2019 organizirali tridnevno 

specializirano delavnico o sistemu okoljske odgovornosti, namenjeno predvsem zaposlenim v 

državnih organih in institucijah, ki pokrivajo področje varstva okolja. Delavnico sta vodila tuja 

strokovnjaka, ekotoksikolog dr. Joshua Lipton in Jennifer Peers, višja sodelavka in znanstvenica 

v organizaciji ABT Associates. Spoznavanje zahtev instituta okoljske odgovornosti je med 

drugim potekalo tudi preko sodelovanja v delovnih skupinah, katerim sta predavatelja v 

reševanje razdelila praktične primere. Udeleženci so izpostavili pomembnost in koristnost 

sodelovanja različnih profilov oziroma predstavnikov različnih državnih organov in institucij, ki 

imajo v postopkih presojanja in sanacije primerov okoljskih škod ključno vlogo. Kot 

organizatorji smo dobili kar nekaj prošenj po organiziranju podobnih delavnic, kjer bi na primer 

vsako leto obnavljali znanje in reševali fiktivne primere, vse z namenom priprav na morebitne 

potrebe po hitrem in učinkovitem odzivu na nepričakovane okoljske nesreče. 

 

Predvsem predstavniki Agencije RS za okolje so opozorili, da sami nimajo dovolj izkušenj z 

uporabo metod za izbiro ustreznih in učinkovitih ukrepov dopolnilne in kompenzacijske 

sanacije (different types of equivalency analysis). Dodatno strokovno izobraževanje in 

vsakoletno obnavljanje znanja bi osebam, ki obravnavajo primere okoljskih škod, olajšalo 

njihovo delo, predvsem pa bi bilo manj njihovih odločb razveljavljenih s strani upravnega 

sodišča. Slednje bi ustvarilo tudi večjo pravno varnost in predvidljivost odločitev agencije, kar 

pa bi imelo tudi bolj učinkovit preventivni učinek na ravnanja izvajalcev poklicnih dejavnosti.  

 

2. Tekom projekta smo zaznali tudi potrebo po vmesnem, neodvisnem in nepristranskem členu 

(subjektu), ki bi zagotavljal redno in poglobljeno komunikacijo med ključnimi deležniki (med 

pristojnimi državnimi organi, ki delujejo na področju varstva okolja, in nevladnimi 

organizacijami za varstvo okolja). Skozi projektne aktivnosti se je npr. vzpostavilo sodelovanje 

med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij in Agencijo RS za okolje, ki ga je 

potrebno tudi v prihodnosti nadalje negovati in poglabljati. 

 

Poleg tega smo opazili tudi slabo sodelovanje med različnimi državnimi organi (npr. 

predstavniki Agencije RS za okolje in predstavniki Inšpektorata za okolje in prostor). Menimo, 

da bi bilo potrebno zagotoviti redna srečanja/seminarje, na katerih bi sodelovali vsi organi, ki 

sodelujejo v intervencijskem postopku v primerih okoljskih nesreč. Na takih srečanjih bi lahko 

jasno razmejili pristojnosti in naloge ter z reševanjem fiktivnih primerih trenirali svojo 

pripravljenost. S tem bi zagotovili hitrejše in bolj učinkovito sodelovanje med pristojnimi 

organi, posledično pa tudi manjši obseg posledic okoljskih nesreč v prihodnosti. 

 

3. Skozi projektne aktivnosti smo spoznali pomanjkljivosti okoljske zakonodaje, še posebej 

Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Zato smo na Ministrstvo za okolje in prostor podali tudi 

številne in zelo konkretne predloge k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

varstvu okolja, in sicer v okviru poglavja V.a ZVO-1 (Odgovornost za preprečevanje oziroma 
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sanacijo okoljske škode). Ker je obseg posamezne novele zakona omejen, ministrstvo z zadnjo 

novelo ni uspelo vključiti sprememb tudi v poglavje V.a ZVO-1, zaradi česar so vsi naši predlogi 

ostali nerealizirani. V prihodnosti je potrebno že konkretizirane pomanjkljivosti zakona 

predstaviti tudi širši javnosti, drugim zainteresiranim skupinam in s pomočjo večje medijske 

pozornosti vplivati na hitrejšo odpravo pomanjkljivosti in realizacijo izboljšav s strani 

ministrstva in drugih pristojnih državnih organov.1  

 

4. Ker se pri obravnavanju okoljske škode in ustreznih preventivnih ukrepov ni moč izogniti 

ostalim predpisom, ki urejajo varstvo okolja oziroma ohranjanje narave ter sistemski ureditvi 

teh področij, smo se v okviru projekta EcoLex Life srečali s številnimi vprašanji in težavami, ki 

sicer niso neposredno povezane s pravili okoljske odgovornosti. Tekom ozaveščevalnih 

aktivnosti in pri razvoju EcoLex orodij smo namreč morali pravila sistema okoljske 

odgovornosti povezati z ostalimi področnimi predpisi in pojasniti povezavo med zahtevami 

okoljske zakonodaje in obvladovanjem tveganj za nastanek okoljske škode. Kot rezultat naših 

opažanj (na področju okoljske odgovornosti in širše) je nastal dokument »Seznam 

identificiranih pomanjkljivosti slovenske zakonodaje, povezane z odgovornostjo za 

preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode« (glej Prilogo 1 te strategije), v katerem smo 

strnili vse zaznane pomanjkljivosti in predstavili možne rešitve (vsebuje kar 46 podrobno 

obrazloženih točk). Vsebino dokumenta smo predstavili predstavnikom Agencije RS za okolje, 

poslali pa smo jo tudi Ministrstvu RS za okolje in prostor, ki jo bo lahko uporabilo kot pomoč 

pri snovanju sprememb obstoječih predpisov in pripravi novih. Gradivo bi bilo mogoče še 

natančneje konkretizirati in dopolniti s konkretnimi dokazi, primeri. V prihodnosti pa bi bilo 

potrebno vse konkretizirane pomanjkljivosti predstaviti tudi širši javnosti, drugim 

zainteresiranim skupinam in s pomočjo večje medijske pozornosti vplivati na hitrejšo odpravo 

pomanjkljivosti in realizacijo izboljšav s strani ministrstva in drugih pristojnih državnih organov. 

Dokument vsebuje številna spoznanja, ki bi lahko bila konkretneje naslovljena v okviru novih 

projektov, saj gre v večini za kompleksne in ustaljene prakse, ki vsaka zase zahtevajo 

poglobljeno analizo in posebno pozornost.  

 

5. Uporabnost EcoLex orodja »Okoljski vodič« je prepoznal tudi zavarovalni sektor. Predstavniki 

zavarovalnic v njem vidijo osnovo za pripravo lastnega zavarovalnega produkta za zavarovanje 

okoljske odgovornosti (tj. odgovornosti za plačilo stroškov preprečevalnih oziroma sanacijskih 

ukrepov v primeru povzročitve okoljske škode). Okoljski vodič bi v tem okviru bil koristen 

predvsem pri ugotavljanju stopnje tveganja/izpostavljenosti posameznega podjetja oziroma 

kot pomoč pri določitvi višine premije in zavarovalnine. S promocijo finančnih jamstev za 

primere okoljskih škod bi zmanjšali možnost stečajnih postopkov oziroma drugih postopkov 

zaradi insolventnosti, ki bi bili uvedeni zaradi visokih stroškov sanacijskih ukrepov za povrnitev 

okolja v prvotno stanje po nastanku okoljske škode. S tem bi razbremenili tudi državo, ki sicer 

nosi stroške sanacijskih ukrepov v primeru stečaja odgovornega onesnaževalca. 

 

6. Za bolj učinkovit sistem okoljske odgovornosti bi bilo dobro vzpostaviti enotni mednarodni 

register vseh primerov okoljskih škod in neposrednih nevarnosti takih škod. Predlagamo, da se 

 
1 Predlogi sprememb ZVO-1 so vključeni v dokument »Seznam identificiranih pomanjkljivosti slovenske 
zakonodaje, povezane z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode«, ki je Priloga 1 te 
strategije. 
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podatki o prijavah, ki jih prejmejo nacionalni organi, pristojni za obravnavo okoljskih škod,  ter 

podatki že zaključenih postopkov javno objavijo in redno ažurirajo. Prav tako bi bilo koristno 

javno objaviti ocenjene in dejanske stroške sanacijskih ukrepov v posameznih primerih, da bi 

lahko tudi drugi potencialni onesnaževalci spoznali sistem okoljske odgovornosti in njihove 

potencialne rizike (tudi finančne). Vsi podatki bi morali biti vodeni na način, ki bi omogočal 

njihovo primerjavo ter statistično obdelavo. Z javno objavljenimi podatki in registrom primerov 

okoljskih škod bi se poglobilo zaupanje v delovanje pristojnih organov, prav tako pa bi to 

spodbudilo izvajalce poklicnih dejavnosti k bolj previdnemu in preventivnemu ravnanju. 

Register bi lahko zagotavljal tudi enostavno izmenjavo znanj med pristojnimi nacionalnimi 

organi, spodbudil pa bi tudi bolj enotno obravnavo primerov ter poenotil tolmačenje spornih 

določb Direktive o okoljski odgovornosti. Z vsem naštetim bi se posledično izboljšala tudi sama 

implementacija Direktive o okoljski odgovornosti v državah članicah EU in stanje v okolju.  

 

7. Referenčno (prvotno) stanje je v večini primerov okoljske škode težko ugotoviti, saj v Sloveniji 

ni vzpostavljene celovite baze podatkov glede stanja posebnih delov okolja (vode, tla, 

zavarovane vrste, njihovi habitati in habitatni tipi) in njihovih funkcij. Smiselno bi bilo pripraviti 

javno dostopen dokument/zemljevid ali informacijski sistem s podatki inventarizacij naravnih 

vrednot, državnega monitoringa stanja okolja itd., vključno s popisi referenčnih stanj (na 

primer tistih iz poročil o vplivih na okolje, okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih dovoljenj 

ter tistih iz izhodiščnih poročil IED zavezancev). Še posebej pomembno bi bilo poskrbeti za 

podatke glede standardov kakovosti tal, saj so le ti izredno pomanjkljivi.  

 

II. Pridobljena spoznanja in izkušnje, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri snovanju novih 

projektov -izvedbeni/tehnični pregled (Lessons learned 2) 

 

1. Uporabna orodja in spletne strani 

 

Za izvedbo različnih aktivnosti je na voljo raznolika izbira orodij. Izbrali smo nekaj orodij in 

spletnih strani, ki smo jih uporabili tekom projekta in so se izkazali za koristne: 

• Website watcher -  orodje za spremljanje sprememb na izbranih spletnih straneh;  

• Canva – spletno orodje za grafično oblikovanje, ki smo ga uporabili za pripravo materiala 

(digitalnega in tiskanega); 

• Powtoon – spletna platforma za produkcijo kratkih video posnetkov, ki se lahko uporabijo 

v marketinški namen in za širjenje ozaveščenosti; 

• Wordpress – je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin, ki smo ga uporabili za izdelavo 

spletne strani projekta; 

• Microsoft orodja: Excel, Word, PPT, Outlook; koristni za pripravo različnih vsebin, poročil, 

preglednic in izmenjavo informacij; 

• Atlas okolja: slovenska spletna storitev, v okviru katere Agencija Republike Slovenije za 

okolje omogoča dostop do prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov. Rešitev je 

zasnovana na uporabi spletnih geoinformacijskih tehnologij. Podjetja, NVO in posamezniki 

lahko pridobijo vpogled v različne prostorske plasti od poplavnih območij, lokacij 

NATURA2000, vodnih virov, potresnih območij itd.; 

• Unsplash https://unsplash.com/: spletna stran z brezplačnimi fotografijami; 

https://unsplash.com/
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• Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/, spletna stran za prikaz 

območij NATURA 2000 v EU. Informacije, prikazane v pregledovalniku Natura 2000, temeljijo 

na najnovejšem naboru podatkov Natura 2000 na celotnem območju EU, ki ga je Evropska 

agencija za okolje (EGP) ustvarila na podlagi podatkov, prejetih od držav članic EU; 

• Impel orodja na strani www.impel.eu/tools: članstvo v IMPEL je odprto za organizacije in 

organe, ki delujejo v javnem sektorju in izvajajo in uveljavljajo okoljsko zakonodajo. V 

sodelovanju so pripravili različna orodja za dovoljenja, nadzor, preventivo in inšpekcijo; 

• OiRA orodja (oiraproject.eu/sl/oira-tools): orodje za oceno tveganj za varstvo pri delu; 

• Spletni prevajalnik za strokovne izraze iz različnih jezikov v angleščino in obratno: 

www.linguee.com; 

• Evropska komisija – oddelek za okolje, spletna stran z zbranimi podatki o delu Evropske 

komisije, oddelka za okolje: https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm; 

• Direktiva o okoljski odgovornosti: informacije in poročila o izvajanju direktive so dostopna 

na https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm; 

• Spletna stran programa LIFE - https://ec.europa.eu/easme/en/life; 

• EURLEX https://eur-lex.europa.eu/, spletna stran Evropskega uradnega lista; 

• Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije (www.gov.si/drzavni-

organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/) in Agencije RS za okolje 

(www.arso.gov.si/); 

• Spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje 

(www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm) in Inšpektorata RS za okolje in prostor 

(www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/). 

 

2. Davek na dodano vrednost in LIFE projekti 

 

Pri prejemu subvencije s strani Evropske komisije ali druge EU institucije se je v našem primeru 

pojavilo vprašanje obdavčitve subvencij z vidika DDV. Kot zavezanec za davek smo namreč 

morali vedeti, če je potrebno za prejeto subvencijo plačati davek. Preverili smo zakonodajo in 

prakso ter spoznali, da ni potrebno.  

 

Drugo vprašanje, ki se nam je pojavilo s področja DDV, je bilo, ali imamo pravico do odbitka 

vstopnega DDV od prejetih računov za storitve izvedene za potrebe LIFE projekta. Zaradi 

preteklih LIFE projektov, kjer so bili nosilci javne institucije, ki nimajo pravice odbijanja DDV, 

teh dilem ni bilo. S strani privatnega podjetja pa gre za pomemben vpliv na finančni tok in 

načrtovanje poslovanja. Ker bomo storitev, ki je bila razvita v okviru projekta LIFE v prihodnje 

zaračunavali, tj. v našem primeru po 1.7.2020 in takrat strankam obračunali izhodni DDV, smo 

potrebovali potrditev s strani Finančnega urada Republike Slovenije, da lahko odbijamo 

vstopni DDV računov prejetih za storitve na projektu LIFE. Ker je med izvajalci LIFE projektov 

vedno več podjetij in tudi institucij, ki nameravajo po zaključku projekta ekonomsko tržiti blago 

ali storitve, zato da bodo lahko zagotavljajo nadaljevanje in razširitev rezultatov projekta, 

menimo, da bi bilo to vprašanje potrebno razrešiti v vseh državah članicah. Sami smo zahtevali 

mnenje nacionalnega Finančnega urada (FURS), od katerega smo prejeli uradno pojasnilo. 

Pojasnilo FURS, ki sicer ni zavezujoče mnenje, pojasnjuje, da po 63. členu ZDDV-1 na splošno 

velja, da ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je 

dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oz. storitev, če je to blago oziroma storitev 

http://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.impel.eu/tools
https://oiraproject.eu/sl/oira-tools
https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/
http://www.arso.gov.si/
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm
http://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-prostor/
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uporabil ali jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Glede na navedeno, davčni 

zavezanec od stroškov, ki so povezani z njegovo obdavčljivo dejavnostjo, od katere se obračuna 

DDV, lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV. Pojasnilo smo posredovali tudi monitorju in 

slovenski LIFE nacionalni kontaktni točki na Ministrstvu za okolje in prostor RS. 

 

3. Srečanja z deležniki, prepoznavanje ciljnih skupin in mediji 

 

Sestanki z različnimi skupinami deležnikov so koristno orodje za pridobivanje informacij o 

obsegu posameznih težav, ovir ter prepoznavanje ključnih točk osredotočenja, nadaljnjih 

prizadevanj in vzpostavitev dodatnih stikov. Na podlagi pridobljenih izkušenj vsako srečanje 

ponuja nove informacije, ki zahtevajo dodatne raziskave, da bi našli jedro problema in možne 

rešitve. Pomembno je, da se izvajalci LIFE projektov osredotočijo na lastno tematiko in ne glede 

na interese posameznih skupin držijo fokus na ciljih projekta.  

 

Pripravili smo tudi adremo ciljnih skupin in kontaktov subjektov, ki delujejo v okviru različnih 

aktivnosti na področju varstva okolja v Sloveniji ter adremo medijev, ki se lahko uporabi za 

razpošiljanje vabil na dogodke in medijskih poročil (glej Prilogo 3 te strategije). 

 

4. Mreženje in spletna stran programa LIFE 

 

Sodelovanje z drugimi LIFE projekti prinaša številne prednosti. Na spletni strani 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm lahko najdete posamezne 

projekte, ki se ukvarjajo s podobno temo, delujejo v istih državah, na istem področju ali 

kakorkoli drugače vidite potencial za povezovanje ali izmenjavo informacij. Znotraj ekip LIFE 

projektov je ogromno strokovnjakov, pogosto pa sodelujejo tudi s pristojnimi nacionalnimi 

organizacijami, ki delujejo na posameznem področju, in vam lahko pomagajo pri iskanju, 

prepoznavanju in tudi povezovanju z ustreznimi kontakti za pridobivanje informacij, strokovnih 

predavateljev (domačih in tujih), ali izpostavljanju že zaznanih težav na posameznem področju.  

 

Poleg izmenjave strokovnih znanj posameznih izvajalcev projektov, prednost mreženja 

predstavlja tudi administrativno znanje institucij, ki imajo za sabo že zaključene LIFE projekte. 

Po naših izkušnjah so podjetja in institucije pripravljene deliti svoje izkušnje glede različnih 

administrativnih aspektov . Pomemben vir informacij so tudi nacionalni projekti za krepitev 

zmogljivosti t.i. capacitiy building, ki organizirajo različne delavnice glede postopka prijave 

projektov, nudijo pa tudi podporo za administrativne informacije. Mreženje z drugimi LIFE 

projekti omogoča tudi širjenje informacij o lastnem projektu preko njihovih kanalov, kar 

poveča vidljivost in doseg projekta. 

 

Izredno koristna spletna stran je tudi:  

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/index.htm, 

kjer so zbrane informacije in vzorci pogodb, poročil in drugih dokumentov, ki jih potrebuje vsak 

izvajalec projekta.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/index.htm
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5. Druge uporabne informacije  

 

Pri oddaji prijave za LIFE projekt je potrebno pregledati aktualne opise stroškovnih kategorij. 

Že pred oddajo prijave tako predlagamo reden stik z EASME in razrešitev odprtih dilem. Dobro 

razumevanje stroškovnih kategorij in umestitev posameznih stroškov v pravilno kategorijo 

omogoča boljše načrtovanje in tudi lažjo izvedbo projekta. Pri določanju KPI-jev je pomembno 

upoštevati lokacijo projekta (država izvajanja), jezik in število populacije.  

 

Vsak projekt dobi monitorja, kateremu je potrebno redno poročati o napredku in stanju 

projekta. A pomembno je vedeti, da je monitor hkrati kontaktna oseba za vprašanja, ki se 

porajajo tekom izvedbe projektnih aktivnosti in je tako lahko v veliko pomoč pri razreševanju 

dilem.  

 

V Ljubljani (Slovenija) je v Hiši EU, informacijskem centru Evropske unije, na voljo brezplačen 

najem konferenčnih prostorov za vse projekte, ki organizirajo brezplačno aktivnost na temo 

EU. Na voljo sta konferenčna dvorana za 130 ljudi, ki se lahko pregradi v dve manjši dvorani, 

ter sejna soba za 12 oseb. Prostore si je mogoče predhodno ogledati in rezervirati s pomočjo 

elektronskega obrazca, kjer je potrebno opredeliti, kako je tematika povezana z EU in katero 

ciljno javnost naslavljate. Čas trajanja najema je od 9. do 18. ure. Več informacij na 

https://ec.europa.eu/slovenia/content/informacijsko-sredisce_sl. 

  

Za izvedbo aktivnosti, ki zahtevajo spremembo zakonodaje ali organizacijske ureditve na 

državni ravni predlagamo, da se že v fazi prijave partnersko povežejo tudi nacionalni organi, 

pristojni za izvedbo predlaganih sprememb. A ker za to včasih ni interesa ali kadra, menimo, 

da bi bilo smiselno dodati v poročanje projektov tudi sekcijo »Zaznane težave« znotraj ureditve 

področja v državi. S tem bi EASME in Evropska komisija dobila vpogled v ureditev posameznih 

področij po državah članicah in bi lahko na podlagi tega zahtevala dodatne informacije od 

nacionalnih kontaktnih uradov. Zaradi pogosto drugo-tirnega obravnavanja področja okolja na 

državnih ravneh ima morebiten pritisk s strani EU vsekakor večji vpliv kot pa predstavitev 

ugotovitev nacionalnim organom s strani zasebnih podjetij ali institucij, ki vodijo LIFE projekt.  

 

III. Potencialna razvojna moč obstoječih EcoLex orodij na nacionalni in mednarodni 

ravni 

 

V okviru projekta EcoLex Life smo razvili štiri spletna EcoLex orodja, in sicer: 

1. EcoClipping 

Enostavno sledenje zakonodajnim in drugim novostim s področja varstva okolja, ki jih v obliki 

elektronskega sporočila uporabniki vsak teden prejmejo v svoj elektronski nabiralnik.  

 

2. Zbirka predpisov - Zakonodaja 

Najobsežnejša podatkovna zbirka okoljskih predpisov. Poleg ažuriranih čistopisov predpisov 

(nacionalnih in evropskih) so uporabnikom v zvezi s posameznim predpisom na voljo tudi dodatne 

informacije in sodna praksa. 

 

https://ec.europa.eu/slovenia/content/informacijsko-sredisce_sl
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3. Vodič po okoljski zakonodaji  

Pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in zadovoljevanju ključnih zahtev okoljskih predpisov.  

 

4. Orodje za oceno okoljskih tveganj  

Pomoč pri prepoznavanju tveganj za nastanek okoljske škode in morebitnih dodatnih stroškov 

sanacijskih ukrepov v okviru instituta okoljske odgovornosti.  

Vsa štiri orodja so prilagojena slovenskemu prostoru in bazirajo na slovenski okoljski zakonodaji. Njihov 

glavni namen je uporabnikom omogočiti enostaven dostop do čistopisov okoljskih predpisov (Zbirka 

predpisov – Zakonodaja), jim olajšati sledenje okoljskim novicam ter novostim in spremembam 

okoljske zakonodaje (EcoClipping), izboljšati razumevanje ključnih zahtev okoljske zakonodaje (Okoljski 

vodič) ter jim omogočiti učinkovito prepoznavanje in obvladovanje okoljskih tveganj (Orodje za oceno 

okoljskih tveganj). 

Informacijam in besedilom aktov, ki so dostopni na EcoLex portalu lahko uporabniki brezpogojno 

zaupajo, saj jih v ozadju ves čas kontrolira visokotehnološki sistem upravljanja dokumentov in naši 

pravni strokovnjaki. Naša unikatna interna programska oprema namreč samodejno zaznava in obvešča 

naše pravne strokovnjake o spremembah zakonodaje, in sicer ne le o predpisu, na katerega se 

sprememba nanaša, ampak tudi o posameznem členu oziroma odstavku, ki ga je potrebno posodobiti. 

Na ta način je torej možno učinkovito slediti velikemu številu sprememb slovenske zakonodaje, saj 

programska oprema predstavlja prihranek časa in zagotovilo, da bo vsaka sprememba zaznana in 

upoštevana. Podobno deluje tudi storitev EcoClipping, ki združuje zbir novic in novosti s področja 

varstva okolja.  

Celovito programsko rešitev smo v okviru projekta razvili tudi za obe interaktivni aplikaciji – Okoljski 

vodič in Orodje za oceno okoljskih tveganj.     

Ker imajo vsa štiri orodja izredno veliko dodano vrednost, v nadaljevanju opisujemo različne možnosti 

njihove replikacije oziroma nadgradnje, in sicer v Sloveniji ali tujini. Metodologija vseh štirih orodij je 

namreč na voljo za prenos tujim in domačim zainteresiranim subjektom.  

Možnosti repliciranja in nadgradnje: 

1. Celoten koncept sistema EcoLex je mogoče uporabiti in prilagoditi drugim pravnim področjem 

oziroma tujim pravnim sistemom. Z manjšimi spremembami je sistem mogoče prilagoditi tudi 

tako, da bi bil zanimiv in uporaben prav za vsakega potrošnika kot fizično osebo. 

 

2. Storitev EcoClipping je mogoče zelo enostavno prilagoditi evropskemu prostoru in nasloviti 

širšo evropsko publiko, in sicer z vključitvijo predpisov Evropske unije v angleškem jeziku in 

novic iz tujine. S tem bi zainteresirane subjekte informirali o novostih in spremembah evropske 

zakonodaje ter stanju okolja v državah članicah. 

 

3. EcoLex metodologijo, ki zagotavlja sistem konsolidiranih verzij predpisov je mogoče uporabiti 

tudi za oblikovanje konsolidiranih verzij evropskih predpisov in predpisov drugih nacionalnih 

zakonodaj. 

 

4. Določeni segmenti sistema EcoLex Life so lahko preneseni v tujino tudi zgolj s prevodom (npr. 

webinarji, podrobnejši opis vsebine Direktive o okoljski odgovornosti, zbirka vprašanj in 
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odgovorov v zvezi z Direktivo o okoljski odgovornosti, seznam vseh predpisov na katere se 

sklicuje Direktiva o okoljski odgovornosti itd.).  

 

IV. Sodelovanje z deležniki projekta 

 

1. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC 

Poslanstvo PIC je pomagati posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic 

ter krepiti vpliv nevladnih organizacij na področju varstva okolja in urejanja prostora preko pravne 

pomoči, zagovorništva in pravnih analiz. Svoje aktivnosti izvaja skozi nacionalne in mednarodne 

projekte, ki vključujejo analize domače zakonodaje in primerjalne analize v funkciji spodbud za 

spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje. Prizadetim ciljnim skupinam in njihovim organizacijam s 

področja varstva človekovih pravic in svoboščin ter varstva okolja pa nudi tudi izobraževanja in 

svetovanja v skladu s projekti, ki jih izvaja. 

Pridobljena znanja in izkušenje projekta EcoLex Life (vključno z dokumentom »Seznam identificiranih 

pomanjkljivosti slovenske zakonodaje, povezane z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo 

okoljske škode«) smo s PIC delili že tekom projekta, saj verjamemo, da je marsikatero spoznanje 

pomembno in uporabno tudi za njihova prizadevanja in delo. Še posebej pa izpostavljamo organizacijo 

»Justice and Environment«, katere član je tudi PIC. Tudi »Justice and Environment« deluje na področju 

varstva okolja, združuje pa predstavnike 14 evropskih držav. V sodelovanju z različnimi nevladnimi 

organizacijami opozarja na pomanjkljivosti zakonodaje EU in nacionalnih zakonodaj držav članic EU.  

PIC in organizacija »Justice and Environment« sta bila s projektom EcoLex Life seznanjena že od 

njegovega začetka. Dr. Sandor Fulop, predstavnik madžarske nevladne organizacije EMLA 

(Environmental Management and Law Association), ki je prav tako kot PIC članica organizacije »Justice 

and Environment«, je sodeloval že na prvi mednarodni konferenci projekta EcoLex Life, ki se je odvijala 

22.5.2018. Že takrat smo izmenjali izkušnje in spoznanja s področja okoljske odgovornosti, kasneje pa 

smo bili v stiku tudi s koordinatorko organizacije »Justice and Environment« go. Csabo Kiss, s katero 

smo delili slovensko prakso s področja okoljske odgovornosti. Z g. dr. Sandorjem Fulopom smo se 

srečali tudi na dogodku »6th ELD Stakeholder Workshop«, ki ga je Evropska komisija dne 5.3.2019 

organizirala v Bruslju. V njegovi predstavitvi delovanja organizacije »Justice and Environment« na 

področju okoljske odgovornosti je tako med drugim bila vključena tudi analiza slovenskih primerov 

okoljske škode. 

Ker se omenjeni organizaciji zavzemata za iste cilje kot projekt EcoLex Life vidimo velik potencial tudi 

za sodelovanje v prihodnosti oziroma za replikacijo ali nadgradnjo rezultatov projekta EcoLex Life s 

strani PIC in organizacije »Justice and Environment«. 

V okviru projekta EcoLex Life smo pripravili seznam pomanjkljivosti slovenske ureditve sistema okoljske 

odgovornosti s konkretnimi predlogi izboljšav, prav tako pa smo izpostavili še nekatere druge negativne 

vidike zakonodajne in organizacijske ureditve drugih področij varstva okolja. V okviru projekta smo 

podrobneje preučili tudi Direktivo o okoljski odgovornosti (Environmental Liability Directive – ELD) in 

zapisali pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali (glej Prilogo 2). Navedeno je lahko izvrstna iztočnica za 

nadaljnjo obravnavo in akcije PIC oziroma organizacije »Justice and Environment«. Njihov glavni cilj je 

namreč s pravnimi postopki doseči spremembe zakonodajnih aktov in varstvo okolja povzdigniti na 
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višjo raven (med drugim tudi sistem okoljske odgovornosti, ki v državah članicah EU v polnosti še ni 

zaživel).  

 

2. Ministrstvo za okolje in energijo Republike Hrvaške 

S hrvaškim ministrstvom za okolje in energijo smo v kontaktu že od samega začetka projekta, saj je 

situacija glede ozaveščenosti in uspešnosti implementacije Direktive o okoljski odgovornosti v obeh 

državah podobna, pojavlja pa se tudi potreba po dodatnem izobraževanju zaposlenih v okviru 

pristojnih državnih organov ter boljšem prepoznavanju okoljskih tveganj s strani izvajalcev poklicnih 

dejavnosti. Predstavniki hrvaškega ministrstva so se nam pridružili tudi na prvi mednarodni konferenci 

projekta EcoLex Life, kjer smo izmenjali izkušnje in ugotovili, da bi lahko rezultate projekta replicirali 

tudi na Hrvaškem. Predstavniki hrvaškega ministrstva so izkazali tudi interes za medsebojno 

sodelovanje tekom projekta EcoLex Life. 

V januarju 2019 so se predstavniki hrvaškega ministrstva udeležili EcoLex tridnevne specializirane 

delavnice o sistemu okoljske odgovornosti, namenjene predvsem zaposlenim v državnih organih in 

institucijah, ki pokrivajo področje varstva okolja. Po delavnici so izrazili interes po nadaljnjem 

sodelovanju in izmenjavi informacij. 

Z namenom promocije prenosa rezultatov in spoznanj projekta EcoLex Life na Hrvaško, smo projekt 

EcoLex Life februarja 2019 predstavili tudi na LIFE konferenci “Rezultati in prednosti LIFE projektov”, ki 

jo je hrvaško ministrstvo za okolje in energijo organiziralo v Zagrebu. Z udeležbo na konferenci smo 

potencialnim prijaviteljem novih LIFE projektov predstavili spoznanja projekta EcoLex Life, ki bi lahko 

bila podlaga za nov projekt, s katerim bi ponovili ali nadgradili rezultate projekta EcoLex Life na 

Hrvaškem.  

Ker je hrvaško ministrstvo še vedno zainteresirano za izvedbo dodatnih akcij/projektov na področju 

sistema okoljske odgovornosti, ga je potrebno v strategiji dodatno izpostaviti, saj menimo, da je eden 

izmed pomembnejših potencialnih prenosnikov spoznanj in rezultatov projekta EcoLex Life v tujino.  

 

3. Ministrstvo RS za okolje in prostor 

Ob zaključku projekta EcoLex Life nam je Ministrstvo RS za okolje in prostor posredovalo pismo 

podpore, v katerem je izpostavilo pozitiven vpliv projekta EcoLex Life na regulativno ureditev in 

ozaveščenost na področju sistema okoljske odgovornosti. Pozdravili so tudi naše predloge in 

komentarje, ki smo jih pripravili k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 

okolja (Predlog EVA: 2019-2550-0049) in dokument »Seznam identificiranih pomanjkljivosti slovenske 

zakonodaje, povezane z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode«. Pojasnili 

so tudi, zakaj naših predlogov še niso vključili v zakonodajo. Zaradi nujnosti ureditve področja 

odpadkov je namreč ministrstvo v letu 2019 pripravilo osnutek novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-

1), ki se nanaša predvsem na proizvajalčevo razširjeno odgovornost in sistem trgovanja s pravicami do 

emisije toplogrednih plinov. Ker je obseg posamezne novele omejen, ministrstvo še ni poseglo v 

poglavje V.a ZVO-1 (Odgovornost za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), se pa vsekakor 

zaveda potrebe po spremembah tudi znotraj tega dela zakona. V ta namen so že pripravili osnutek 

prenove Zakona o varstvu okolja – ZVO-2, v okviru katere bodo skrbno preučili vse predloge, podane v 

okviru projekta EcoLex Life, pregledali Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Ur. l. RS, 

št. 55/09), Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (Ur. l. RS, št. 46/09), izvršilne 
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predpise, ki določajo standarde kakovosti za tla, vode in stanje habitatov ter zavarovanih vrst in druge 

zakone s stališča preprečevanja in sanacije okoljske škode na habitatih in zavarovanih vrstah, tleh ter 

vodah (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o gozdovih…). Predlogi in komentarji projekta 

EcoLex Life jim bodo služili za podlago pri pripravi sprememb, zaradi poglobljenih analiz stanja 

izvrševanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji, izvedenih s strani projekta EcoLex Life, pa 

ocenjujejo, da bo teh sprememb več kot so prvotno pričakovali. 

 

4. Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju (Inštitut za uporabno ekologijo) 

Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju (Inštitut za uporabno ekologijo) iz Zagreba (Republika 

Hrvaška) zagotavlja podporo trajnostnemu razvoju z izvajanjem presoj vplivov na okolje, 

pripravljanjem načrtov za upravljanje z okoljem in oceno sprejemljivosti posegov za območja Natura 

2000 na območju Republike Hrvaškem, in sicer za vse vrste razvojnih projektov na kopnem in morju. 

Bogate izkušnje ima tudi s sodelovanjem z vodilnimi razvojnimi agencijami in mednarodnimi finančnimi 

inštitucijami (EU / EuropeAid, Svetovna banka, EBRD, EIB, KfW, UNDP, WWF, GEF in NATO).  

Oikon d.o.o. trenutno pripravlja nov projekt »Fighting Environmental Crime in Croatia: 1st National 

Country Report« (Boj proti okoljskemu kriminalu na Hrvaškem: 1. nacionalno poročilo), v okviru 

katerega želijo dvigniti ozaveščenost glede okoljskega kriminala na Hrvaškem in izboljšati izvrševanje 

Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja. Projekt si 

želijo izpeljati v okviru iniciative LIFE, k sodelovanju pa so povabili tudi družbo Tax-Fin-Lex d.o.o. kot 

uspešno nosilko projekta EcoLex Life. Pozivu smo se z veseljem pozitivno odzvali, v prihajajočih dneh 

pa nameravamo skupaj s predstavniki inštituta Oikon d.o.o. podrobneje definirati našo vlogo v funkciji 

partnerja projekta in obseg prenosa in nadgradnje rezultatov projekta EcoLex Life na področje 

Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja. V ta namen 

bomo preučili predvsem storitev EcoClipping in metodologijo Zbirke okoljske zakonodaje s čistopisi in 

sodno prakso, prav tako pa tudi možnost prenosa vsebin, ki se direktno nanašajo na sistem okoljske 

odgovornosti, saj v primerih kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine pogosto prihaja 

tudi do okoljske škode, posledično pa tako poleg kazenskopravne odgovornosti povzročitelja nastopi 

še upravnopravna okoljska odgovornost. Menimo, da bomo s prenosom in prilagoditvijo EcoLex orodij 

hrvaški nacionalni zakonodaji, bistveno prispevali k dvigu ozaveščenosti glede predpisov, ki urejajo 

varstvo okolja na Hrvaškem, in dejanskim stanjem oziroma uspešnostjo boja proti okoljski kriminaliteti.   

 

5. Druge države članice EU 

Eden izmed pomembnejših dogodkov v zvezi z možnostjo replikacije projekta EcoLex Life je bilo tudi 

sodelovanje na »21. Strokovnem srečanju predstavnikov držav članic, ki so odgovorni za 

implementacijo Direktive o okoljski odgovornosti«, ki se je ovijalo 4. marca 2019 v Bruslju. Gre za letni 

sestanek v organizaciji Evropske komisije, na katerem se zberejo osebe, ki so v državah članicah EU 

odgovorne za uspešen prenos in izvajanje Direktive o okoljski odgovornosti. Predstavniki Evropske 

komisije so predstavili njihovo dosedanje delo na področju Direktive o okoljski odgovornosti za leti 

2017 in 2018, predstavljene pa so bile tudi predlagane spremembe vsebine same direktive. Projekt 

EcoLex Life je imel na srečanju pomembno mesto, saj smo predstavnikom držav članic EU predstavili 

kaj vse je možno doseči v okviru LIFE projektov. Predstavili smo tudi stanje ozaveščenosti o okoljski 

odgovornosti v Sloveniji in rezultate ankete, izvedene med udeleženci specializirane tridnevne 
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delavnice s tujimi strokovnjaki, ki smo jo na temo instituta okoljske odgovornosti izvedli v januarju 

2019. Rezultati te ankete so pokazali na pomanjkljivosti pri implementaciji Direktive o okoljski 

odgovornosti v Sloveniji in predstavnike držav članic opomnili na možne pasti pri ureditvi okoljske 

odgovornosti na nacionalni ravni. Predstavniki Evropske komisije so projekt ocenili kot primer dobre 

prakse in pozvali vse države članice, naj razmislijo o ponovitvi rezultatov projekta EcoLex Life v svoji 

državi. 
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Uvod 
 

Ekipa projekta EcoLex Life, katerega glavni cilj je ozaveščanje o okoljski odgovornosti in izboljšanje 

izvrševanja Direktive 2004/35/ES (Direktiva o okoljski odgovornosti)2 v Sloveniji, opozarja na 

potrebnost in koristnost nekaterih sprememb v okviru sistema okoljske odgovornosti oziroma poglavja 

V.a Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,3 Odgovornost za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode).  

 

Glavni razlogi za snovanje projekta EcoLex Life so bili: 

- nezadostno poznavanje zakonodaje, ki ureja odgovornost za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske 

škode s strani državnih organov, izvajalcev poklicnih dejavnosti in nevladnih organizacij za varstvo 

okolja; 

- neizvajanje preventivnih ukrepov za odpravljanje tveganj za nastanek okoljske škode s strani 

izvajalcev poklicnih dejavnosti; 

- dejstvo, da pomanjkljiva ozaveščenost povzroča škodo vodam, tlom, živalskim in rastlinskim vrstam 

in njihovim habitatom; 

- kompleksnost, nepreglednost in netransparentnost zakonodaje s področja varstva okolja; 

- slaba komunikacija med organi, ki so ključni za pravilno in učinkovito izvajanje okoljske zakonodaje in 

- neobstoj finančnih instrumentov, ki bi bili namenjeni zavarovanju okoljske odgovornosti v zvezi s 

preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. 

 

Ključni rezultat projekta je spletna platforma EcoLex (dostopna na: http://ecolex.si/) s štirimi 

medsebojno povezanimi orodji: 

1. EcoClipping 

Enostavno sledenje zakonodajnim in drugim novostim s področja varstva okolja, ki jih uporabniki v 

obliki elektronskega sporočila vsak teden prejmejo v elektronski nabiralnik. Izbirajo lahko med 30 

različnimi področji in storitev prilagajajo lastnim potrebam in interesom. 

 

2. Zbirka predpisov - Zakonodaja 

Najobsežnejša podatkovna zbirka okoljskih predpisov. Poleg ažuriranih čistopisov in časovnice so 

uporabnikom v zvezi s posameznim predpisom na voljo tudi dodatne informacije in sodna praksa. 

 
2 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 143, 30.4.2004, str. 56. 
3 Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE. 

http://ecolex.si/
http://ecolex.si/Clipping/Predstavitev
http://ecolex.si/EcoLex/Predstavitev
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3. Okoljski vodič 

Pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in zadovoljevanju ključnih zahtev okoljske zakonodaje. Končni 

rezultat je poročilo s poglobljenim pregledom okoljske zakonodaje, ki zavezuje posameznega 

uporabnika, in trenutnim stanjem izpolnjevanja teh zahtev. 

 

4. Orodje za oceno okoljskih tveganj 

Interaktivna aplikacija, s pomočjo katere lahko vsak uporabnik v 15 minutah prepozna tveganja za 

nastanek okoljske škode, ki izhajajo iz njegove poklicne dejavnosti. Končni rezultat je podrobnejše 

poročilo s pojasnili in priporočili za učinkovitejše obvladovanje tveganj. 

 

Poleg portala EcoLex smo v okviru projekta EcoLex Life oblikovali tudi ozaveščevalno kampanjo o 

Direktivi o okoljski odgovornosti in njenem temeljnem načelu »onesnaževalec plača«. Ta določa, da 

mora vsak izvajalec poklicne dejavnosti, ki povzroči okoljsko škodo oziroma neposredno nevarnost take 

škode, izvesti preprečevalne oziroma sanacijske ukrepe in kriti stroške, ki pri tem nastanejo. Med 

glavnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi so brezplačne EcoLex delavnice, dve mednarodni konferenci in 

objave v različnih medijih. 

 

Tekom zgoraj omenjenih aktivnosti ter s pomočjo anket in sestankov z različnimi deležniki (predstavniki 

Agencije RS za okolje, Ministrstva RS za okolje in prostor, Inšpektorata RS za okolje in prostor, 

predstavniki različnih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave, 

drugimi strokovnjaki s področja varstva okolja, okoljskimi pooblaščenci in direktorji v podjetjih, 

predstavniki Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje, gasilci, predstavniki zavarovalnic, GZS, OZS, 

Slovenskega zavarovalnega združenja in drugimi zainteresiranimi posamezniki) smo ugotovili, da 

sistem okoljske odgovornosti v Sloveniji še ni dosegel svojega namena, saj zakonska ureditev vsebuje 

kar nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Ker učinkovito preprečevanje in saniranje 

okoljskih škod ni le eden izmed glavnih dejavnikov varstva okolja, temveč predstavlja tudi pogoj za 

uresničevanje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja, smo vsa spoznanja in predloge strnili 

v ta dokument, za katerega upamo, da ga bo ministrstvo sprejelo kot pomoč pri oblikovanju novih 

rešitev in izboljšav. 

 

Tekom izvajanja projekta smo identificirali tudi nekaj pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v zvezi z 

izvrševanjem drugih predpisov okoljske zakonodaje, kar vse podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju. 

 

 

http://ecolex.si/Survey/OkoljskiVodicPredstavitev
http://ecolex.si/Survey/OceneTveganjPredstavitev
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Ureditev odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode 
 

Predlogi sprememb in dopolnitev ZVO-1 

 

1. Definicija okoljske škode  

1.1. Okoljska škoda – 6.8.2. točka 3. člena ZVO-1 

 

Pojem »večja škoda«(6.8.2. točka 3. člena ZVO-1, podobno besedno zvezo vsebuje tudi  110.b 

člen ZVO-1:»večji škodljiv vpliv«), ki ga vsebuje definicija okoljske škode, v slovenski zakonodaji 

ni definiran, prav tako ga še ni pojasnila sodna praksa. Zaradi te nejasnosti oziroma negotovosti 

izvajalci poklicnih dejavnosti ne vedo, v katerih primerih se od njih zahteva izvajanje 

preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov oziroma v katerih primerih so lahko odgovorni za 

povzročitev okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode.  

 

Ugotavljamo, da gre za napako v prevodu. Direktiva 2004/35/ES (člen 2) namreč govori o 

»significant adverse effects«, kar bi bilo treba prevajati kot pomembnejši škodljivi vplivi. Zato 

predlagamo, da se ustrezno spremeni 6.8.2. točka 3. člena ZVO-1. 

 

Veljavno besedilo 6.8.2. točke 3. člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 6.8.2. točke 3. člena 

ZVO-1 

Okoljska škoda je večja škoda, povzročena 

posebnim delom okolja. 

Okoljska škoda je pomembnejša škoda, 

povzročena posebnim delom okolja. 

 

Taka sprememba sama po sebi še ne odpravlja nejasnosti, zato predlagamo nadaljnje 

spremembe v opredelitvah okoljske škode, povzročene posameznim posebnim delom okolja 

iz 110.b člena ZVO-1 kot sledi v nadaljnjih točkah. Te naj bodo usmerjene v čim jasnejšo 

opredelitev stopnje poškodovanja, od katere lahko govorimo o okoljski škodi. 

 

1.2. Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam ter habitatom in habitatnim tipom 

 

Točka 1.3.1 prvega odstavka 3. člena ZVO-1 opredeljuje: »Posebni deli okolja so vode in tla ter 

s predpisi o ohranjanju narave posebej določene mednarodno varovane in zavarovane prosto 

živeče rastlinske in živalske vrste (v nadaljnjem besedilu: zavarovane vrste), njihovi habitati in 

habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju narave.« 

  

Prvi odstavek 110.b člena ZVO-1 določa: »Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, 

njihovim habitatom in habitatnim tipom, je škoda, ki ima večji škodljiv vpliv na doseganje ali 

ohranjanje njihovega ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju narave, ugotovljena na 

podlagi predpisanih meril.« 

 

Ocenjujemo, da bi z izboljšanjem besedila lahko dosegli jasnejšo opredelitev, da v obravnavni 

posebni del okolja poleg zavarovanih vrst (torej mednarodno varovanih in zavarovanih prosto 

živečih rastlinskih in živalskih vrst na nacionalni ravni) sodijo (dejanski) habitati teh zavarovanih 

http://www.ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=bfb952bf-fb23-495d-bff9-e117435a58c4
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vrst, ter habitatni tipi, ki se po predpisih o ohranjanju narave prednostno ohranjajo v ugodnem 

stanju. Izboljšanju jasnosti 1.3.1 točke 3. člena ter 1. odstavka 110.b člena je namenjen naš prvi 

predlog (glej tabelo spodaj). 

 

Predlagamo tudi zakonsko besedilo, ki bi jasneje opredelilo in zamejilo biotsko raznovrstnost 

kot posebni del okolja in kot predmet odgovornosti za okoljsko škodo  (1.3.1. točka 3. člena 

ZVO-1 in 1. odstavek 110.b člena ZVO-1). Ker smo že ugotovili, da je 110.b člen ZVO-1 

namenjen podrobnejši opredelitvi okoljske škode iz 6.8.2 točke 3. člena ZVO-1, povzročeni 

posameznim posebnim delom okolja, smo v predlaganem besedilu črtali besedo »večji«, saj jo 

vsebuje že splošna definicija iz 3. člena (tam smo predlagali nadomestitev s »pomembnejši«), 

v 110.b členu pa predlagamo natančnejše definiranje velikostnega razreda oz. pomembnosti 

škodljivega učinka. Menimo namreč, da ta ne bi smel biti predmet podzakonskega urejanja 

(konkretno Pravilnika o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode4), na katerega se 

prvi odstavek 110.b člena ZVO-1 sicer sklicuje, vendar le v zvezi z načinom ugotavljanja, ne pa 

glede opredelitve velikostnega razreda. Zato smo opredelitev velikostnega razreda škodljivih 

vplivov, kot ga določa navedeni pravilnik, vnesli v predlog novega zakonskega besedila, ureditvi 

v pravilniku pa se prepušča le način ugotavljanja velikostnega razreda tega vpliva. 

 

Veljavno besedilo 1.3.1 prvega odstavka 3. 

člena ZVO-1 

Predlog spremenjenega 1.3.1 prvega 

odstavka 3. člena ZVO-1 

Posebni deli okolja so vode in tla ter s 

predpisi o ohranjanju narave posebej 

določene mednarodno varovane in 

zavarovane prosto živeče rastlinske in 

živalske vrste (v nadaljnjem besedilu: 

zavarovane vrste), njihovi habitati in 

habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju 

narave. 

Posebni deli okolja so s predpisi o ohranjanju 

narave posebej določene mednarodno 

varovane in zavarovane prosto živeče 

rastlinske in živalske vrste (v nadaljnjem 

besedilu: zavarovane vrste), habitati 

zavarovanih vrst in habitatni tipi, ki se 

prednostno ohranjajo v ugodnem stanju po 

predpisih o ohranjanju narave, ter vode in 

tla. 

Veljavno besedilo 1. odstavka 110.b člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 1. odstavka 110.b 

člena ZVO-1 

Okoljska škoda, povzročena zavarovanim 

vrstam, njihovim habitatom in habitatnim 

tipom, je škoda, ki ima večji škodljiv vpliv na 

doseganje ali ohranjanje njihovega 

ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju 

narave, ugotovljena na podlagi predpisanih 

meril. 

Okoljska škoda, povzročena zavarovanim 

vrstam, habitatom zavarovanih vrst in 

habitatnim tipom, ki se prednostno ohranjajo 

v ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju 

narave, je škoda, ki ima večji bistven ali 

uničujoč škodljiv vpliv na doseganje ali 

ohranjanje njihovega ugodnega stanja po 

predpisih o ohranjanju narave, ugotovljena 

na podlagi predpisanih meril. 

 

 
4 Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode, Uradni list RS, št. 46/09. 
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Glede habitatnih tipov, ki se po predpisih o ohranjanju narave prednostno ohranjajo v ugodnem 

stanju pa smo ugotovili, da jih Uredba o habitatnih tipih5 v Prilogi 1 določa, vendar pa le 

nekatere od njih določa kot predmet okoljske odgovornosti (glej 4. odstavek 2. člena 

imenovane uredbe). Po našem mnenju gre za pravno nedopustno (neustavno) podzakonsko 

zoževanje dometa okoljske odgovornost, ki ga je določil ZVO-1 z besedno zvezo »habitatnih 

tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju narave«. Na 

podlagi te zakonske opredelitve je okoljsko škodo mogoče povzročiti vsem habitatnim tipom, 

ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ne le nekaterim. Zato predlagamo, da se 4. 

odstavek 2. člena Uredbe o habitatnih tipih črta, s čimer se domet okoljske odgovornosti 

razširi na vse habitatne tipe, za katere to določa zakon6.  

 

Veljavno besedilo 4. odstavka 2. člena 

Uredbe o habitatnih tipih 

Predlog spremembe 4. odstavka 2. člena 

Uredbe o habitatnih tipih 

Habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti 

za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske 

škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, 

so habitatni tipi »Natura« iz tretjega 

stolpca priloge 1 te uredbe. 

Habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti za 

preprečevanje oziroma sanacijo okoljske 

škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, so 

habitatni tipi »Natura« iz tretjega stolpca 

priloge 1 te uredbe. 

 

1.3. Okoljska škoda na vodah 

 

Za opredelitev okoljske škode na vodah ocenjujemo, da je izmed vseh najmanj določna. Iz nje 

izhaja, da se škodni vpliv primerja oziroma vrednoti kot vpliv na tiste kakovostne oziroma 

količinske parametre vode, po katerih se ocenjuje stanje voda po predpisih o vodah: količinsko, 

kemijsko, ekološko stanje ter ekološki potencial. V strokovni javnosti prevladuje stališče, da je 

vodam v vsakem primeru povzročena okoljska škoda, če se vodno telo zaradi vplivov 

škodljivega dejstva uvrsti (ali bi se uvrstilo) v nižji razred. Velikostni prag škodljivih vplivov je 

takrat nedvomno dosežen, nejasno in praksi pa je prepuščeno, kako je treba obravnavati 

škodljive vplive, ki ne dosežejo te stopnje. 

 

Opozarjamo tudi, da način ocenjevanja kakovosti voda po predpisih, ki se uporabljajo za to 

stalno državno nalogo, ni najbolj primeren za ugotavljanje nastanka okoljske škode. Kakovost 

voda se načeloma ocenjuje v daljšem časovnem obdobju in za celotna vodna telesa, ki so 

definirana kot razmeroma velike hidrološke enote. Na drugi strani je škodljivi vpliv, ki bi lahko 

pomenil okoljsko škodo, lahko tudi zelo kratkotrajen ter lokacijsko omejen na vodo, katere 

stanje ne vpliva na oceno stanja celotnega vodnega telesa. Zato je toliko bolj potrebno, da se 

pravno definira tudi tiste škodljive vplive, ki sicer ne dosegajo velikostnega pragu, relevantnega 

za uvrstitev določenega vodnega telesa v določen kakovostni razred. Dodatno še ugotavljamo, 

da so za ocenjevanje kemijskega stanja podzemnih voda določene zgolj tri skupine onesnaževal 

(nitrati, pesticidi in lahkohlapna topila), čeprav bi po naravi stvari okoljska škoda vodam lahko 

 
5 Uredba o habitatnih tipih, Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13. 
6 Druga, za nas manj zaželena je seveda možnost, da se spremenita 1.3.1 točka 3. člena ter prvi odstavek 110.b 
člena ZVO-1 tako, da bosta odražala vsebino 4. odstavka 2. člena te Uredbe, s čimer se na račun dometa okoljske 
odgovornosti prav tako doseže skladnost podzakonskega predpisa in zakona. 
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nastala tudi zaradi onesnaženja z drugimi snovmi. Glede vseh zgoraj ugotovljenih 

pomanjkljivosti predlagamo, da se zakon in podzakonski predpisi7 ustrezno prilagodijo tako, da 

bo za okoljsko škodo, povzročeno vodam jasneje določeno, kdaj in kje lahko nastane, in da se 

zlasti za podzemne vode določi dodatne kriterije poslabšanja, ki pomenijo okoljsko škodo. 

 

Na podlagi našega predloga spremembe splošne opredelitve okoljske škode iz 6.8.2 točke 3. 

člena ZVO-1 (v 1. točki) menimo, da k skladnosti prispeva tudi predlog spremembe 3. odstavka 

110.b člena ZVO-1. 

 

Veljavno besedilo 3. odstavka 110.b člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 3. odstavka 110.b 

člena ZVO-1 

Okoljska škoda na vodah je škoda z večjim 

škodljivim vplivom na ekološko, kemijsko, 

količinsko stanje ali ekološki potencial vode 

skladno z določbami tega zakona in 

predpisov o vodah, razen če gre za dopustne 

izjeme pri izpolnjevanju ciljev, ki se nanašajo 

na doseganje dobrega stanja voda po 

predpisih o vodah. 

Okoljska škoda na vodah je škoda z večjim s 

pomembnejšim škodljivim vplivom na 

ekološko, kemijsko, količinsko stanje ali 

ekološki potencial vode skladno z določbami 

tega zakona in predpisov o vodah, razen če 

gre za dopustne izjeme pri izpolnjevanju 

ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega 

stanja voda po predpisih o vodah. 

 

1.4. Okoljska škoda, povzročena tlom 

 

Opredelitev okoljske škode, povzročene tlom, je v Zakonu o varstvu okolja z vidika Direktive o 

okoljski odgovornosti problematična. Skladno z zakonom namreč samo ogrožanje človekovega 

zdravja ne zadostuje, če niso obenem preseženi tudi standardi kakovosti tal. Omenjena pogoja 

bi morala biti določena alternativno in ne kumulativno, saj Direktiva 2004/35/ES kot pogoj 

določa le obstoj znatne nevarnosti škodljivih vplivov na zdravje ljudi (1. odstavek 3. člena 

direktive). 

 

Veljavno besedilo 4. odstavka 110.b člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 4. odstavka 110.b 

člena ZVO-1 

Okoljska škoda, povzročena tlom, je vsako 

onesnaženje z emisijami v, na ali pod tla, ki 

lahko ogrozi zdravje ljudi in presega 

predpisane standarde kakovosti tal iz 23. 

člena tega zakona. 

 

Okoljska škoda, povzročena tlom, je vsako 

onesnaženje z emisijami v, na ali pod tla, ki 

lahko ogrozi zdravje ljudi ter vsako 

onesnaženje z emisijami v, na ali pod tla, ki 

presega predpisane standarde kakovosti tal 

iz 23. člena tega zakona. 

 

 
7 Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode določa podrobnejša merila le za ugotavljanje 
okoljske škode, povzročene zavarovanim prosto živečim rastlinskim in živalskim vrstam, njihovim habitatom in 
habitatnim tipom, ne določa pa meril za ugotavljanje okoljske škode, povzročene vodam in tlom. 



 

24 

 

Na standarde kakovosti tal se sklepa na podlagi Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih 

imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh8. Menimo, da bi bilo treba ta predpis prenoviti ali 

nadomestiti, v njem pa določiti različne standarde kakovosti tal v odvisnosti od rabe zemljišča 

in z za to rabo specifično ogrožajočimi onesnaževali. Menimo tudi, da bi bilo treba poleg 

vsebnosti snovi v standard kakovosti uvesti tudi druge parametre kakovosti tal.  

 

2. Odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode – 3. odstavek 110.a člena ZVO-

1 

 

Onesnaženost tal in vode je lahko posledica izvajanja poklicnih dejavnosti, za katere se 

predvideva objektivna odgovornost, prav tako pa lahko škodo vodam in tlom povzročijo tudi 

izvajalci drugih poklicnih dejavnosti, ki jih direktiva in zakon sicer ne štejeta za potencialno ali 

dejansko tvegane za zdravje ljudi ali okolje (zaradi česar jim zakon tudi ne pripisuje objektivne 

odgovornosti).  

 

Na primer, onesnaženost tal je običajno za človeka nevidna grožnja. Določena onesnaževala, 

ki vplivajo na zdravje ljudi, v tla pronicajo ne le iz industrijskih dejavnosti, ampak tudi iz 

kmetijske dejavnosti. Podobno velja za vodo. 

 

Z namenom odločnejše uveljavitve ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja ter 

splošnih načel odgovornosti povzročitelja ter plačila za obremenjevanje predlagamo, da se 

krivdna odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode razširi tudi na izvajalce 

poklicnih dejavnosti, ki niso določene v prvem odstavku 110.a člena ZVO-1. Taka odgovornost 

za škodo, povzročeno zavarovanih vrstam in njihovim habitatom oz. habitatnim tipom, že 

obstaja, zato predlagamo, da se v ta nabor vključita tudi ostala dva posebna dela okolja: voda 

in tla.  

 

Veljavno besedilo 3. odstavka 110.a člena 
ZVO-1 

Predlog spremenjenega 3. odstavka 110.a 

člena ZVO-1 

Povzročitelj obremenitve, ki izvaja 

dejavnost, ki ni določena v prejšnjem 

odstavku, 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. 

Povzročitelj obremenitve, ki izvaja 

dejavnost, ki ni določena v prejšnjem 

odstavku, je odgovoren za povzročitev 

neposredne nevarnosti za nastanek okoljske 

škode oziroma za nastanek okoljske škode na 

zavarovanih vrstah in habitatnih tipih, vodah 

in tleh, če je bila storjena namenoma ali iz 

malomarnosti. 

 

3. Pristojni organ in njegove obveznosti – 3. odstavek 110.d člena ZVO-1 in 7. odstavek 110.e 

člena ZVO-1 

 

 
8 Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Uradni list RS, št. 68/96 in 
41/04 – ZVO-1. 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=b45c822b-db5f-479d-b7cb-3bc2600ad667
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=b45c822b-db5f-479d-b7cb-3bc2600ad667
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=beb13474-d0e2-48bb-b699-b3a94e89c4f8
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
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Določba tretjega odstavka 110.d člena ZVO-1 določa: »Če je ministrstvo obveščeno ali samo 

izve za neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode, lahko od njenega povzročitelja 

zahteva določene informacije o tej nevarnosti ali z odločbo odredi izvedbo preprečevalnih 

ukrepov, vključno s podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo.« Podoben je sedmi odstavek 

110.e člena ZVO-1: »Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za nastanek okoljske škode, 

lahko od njenega povzročitelja zahteva določene informacije o nastali škodi ali z odločbo 

odredi izvedbo sanacijskih ukrepov, vključno s podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo.« 

 

Sprašujemo se, kakšen je namen citiranih določil. S tem, ko jih je zakonodajalec vključil v zakon, 

je verjetno želel urediti poseben položaj ali posebne naloge pristojnega organa, ali pa jih 

omejiti. Vendar pa dvomimo, da je želel to, kar iz določil izhaja, če jih razlagamo gramatikalno, 

in sicer da: 

• ima Agencija RS za okolje diskrecijo glede tega, ali bo v zvezi z okoljsko škodo, za katero 

izve, kar koli storila (uporaba besede lahko), 

• da se Agencija RS za okolje lahko odzove na dva alternativna načina: zahteva 

informacije od povzročitelja ali izda odločbo, ne pa na oba hkrati oz. zaporedno. 

 

Menimo, da je postopek, ki ga vodi Agencija RS za okolje v zvezi z nevarnostjo nastanka 

okoljske škode ali že povzročeno okoljsko škodo, vedno postopek po uradni dolžnosti. V 

dualizmu vrst upravnih postopkov po slovenskem pravu, v katerem gre za postopek na zahtevo 

stranke takrat, ko stranka zahteva priznanje pravice, za postopek po uradni dolžnosti pa takrat, 

ko se stranki nalagajo obveznosti, je glede na posledice postopka za stranko jasno, da gre za 

postopek po uradni dolžnosti. Okoljska škoda ali nevarnost njenega nastanka za povzročitelja 

namreč vedno pomenita obveznost. V vsakem postopku po uradni dolžnosti je naloga 

pristojnega organa, da ugotovi materialno resnico in skladno z ugotovljenimi dejstvi izreče 

pravno posledico, zaradi česar se zgornji zakonski določili v delu, kjer določata možne načine 

postopanja (lahko zahteva informacije, z odločbo odredi), zdita odveč. Prav tako menimo, da 

je odveč tisti del določbe, v kateri se daje pristojnemu organu zgolj možnost, da postopek 

začne. Menimo namreč, da vsak primer okoljske škode oz. njene nevarnosti, ne glede na vir 

spoznanja o okoljski škodi (prejme obvestilo, sam izve), od organa terja reakcijo brez možnosti, 

da se o tem odloča po prostem preudarku. Menimo torej, da črtanje obeh določb ne bi 

povzročilo nobene pomenske spremembe v celotnem instituta odgovornosti za okoljsko 

škodo, še zlasti, če se upošteva naš predlog iz 4. točke, ki se nanaša na enotno ureditev 

procesnih pravil. 

 

Če pa razlogi za obstoj tretjega odstavka 110.d in sedmega odstavka 110.e člena ZVO-1 vseeno 

obstajajo9, pa predlagamo jasno ukinitev diskrecije o tem, ali naj pristojni organ postopek 

uvede. 

 
9 Edini pomen, ki ga prepoznavamo v navedenih zakonskih določilih, je sporočilo, da se preprečevalni ukrepi oz. 
sanacijski ukrepi določajo (odrejajo) z odločbo, in je torej treba prej izvesti upravni postopek. 
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Veljavno besedilo 3. odstavka 110.d člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 3. odstavka 110.d 

člena ZVO-1 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

neposredno nevarnost za nastanek okoljske 

škode, lahko od njenega povzročitelja 

zahteva določene informacije o tej 

nevarnosti ali z odločbo odredi izvedbo 

preprečevalnih ukrepov, vključno s 

podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

neposredno nevarnost za nastanek okoljske 

škode, lahko od njenega povzročitelja 

zahteva določene informacije o tej 

nevarnosti. Če ugotovi, da so povzročiteljevi 

ukrepi iz prvega odstavka nezadostni, z 

odločbo odredi izvedbo preprečevalnih 

ukrepov, vključno s podrobnejšimi navodili 

za njihovo izvedbo. 

Veljavno besedilo 7. odstavka 110.e člena 

ZVO-1: 

Predlog spremenjenega besedila 7. 

odstavka 110.e člena ZVO-110: 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

nastanek okoljske škode, lahko od njenega 

povzročitelja zahteva določene informacije o 

nastali škodi ali z odločbo odredi izvedbo 

sanacijskih ukrepov, vključno s 

podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. 

Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, 

mogoče pa je začeti upravni spor. 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

nastanek okoljske škode, ugotovi vsa 

potrebna dejstva in z odločbo odredi izvedbo 

sanacijskih ukrepov, vključno s 

podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. 

Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, 

mogoče pa je začeti upravni spor. 

 

4. Odločanje Agencije RS za okolje 
 

V V.a poglavju ZVO-1 je odločanje ministrstva (Agencije RS za okolje) omenjeno oziroma 

nakazano 4-krat, in sicer v 3. odstavku 110.d, 3. odstavku 110.e, 7. odstavku 110.e in 4. 

odstavku 110.g členu. 

 

Tretji odstavek 110.e člena ZVO-1 določa: »Ministrstvo preuči vrsto, obseg in pomen okoljske 

škode za prizadeti posebni del okolja in možnost njegove naravne obnovitve, povzročitelju pa 

na podlagi predpisa iz devetega odstavka tega člena z odločbo odredi izvedbo najustreznejših 

sanacijskih ukrepov.« Nadalje sedmi odstavek istega člena določa še: »Če je ministrstvo 

obveščeno ali samo izve za nastanek okoljske škode, lahko od njenega povzročitelja zahteva 

določene informacije o nastali škodi ali z odločbo odredi izvedbo sanacijskih ukrepov, vključno 

s podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, mogoče pa 

je začeti upravni spor.« 

 

Sprašujemo se, v čem se razlikujeta (če sploh) navedeni odločbi, da zakon odločanje Agencije 

RS z okolje izpostavlja dvakrat. Menimo namreč, da gre dejansko za določbi z enako vsebino in 

namenom. Razlikujeta se le v tem, da tretji odstavek pokriva primer, ko povzročitelj ravna 

skladno s 1. odstavkom (t.i. samoprijava), sedmi odstavek pa primer, ko je ministrstvo 

 
10 Za pojasnilo o predlogu črtanja zadnjega stavka glej 5. točko. 
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obveščeno ali samo izve za nastanek okoljske škode. Ker menimo, da gre pri odločanju o 

odgovornosti za okoljsko škodo (vsako odločanje na podlagi V.a poglavja ZVO-1) vselej za 

postopek po uradni dolžnosti11, ocenjujemo, da ni razlogov za dvakratno urejanje istega 

vprašanja. 

 

Prav tako pa je potrebno izpostaviti problem razlikovanja postopkov in odločb iz 7. odstavka 

110.e člena in 4. odstavka 110.g člena ZVO-1. Zdi se, da je zakonodajalec želel s 110.g členom 

v pravni red uvesti neko novo obliko odločanja oz. neko posebno vrsto postopka, ki se začne 

na zahtevo kvalificiranih kategorij tretjih oseb – prizadetih pravnih ali fizičnih osebe ter NVO, 

ki delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja. Vendar pa bi tako pojmovanje zahteve 

iz 1. odstavka 110.g člena ZVO-1 rušilo sistematiko dualizma upravnih postopkov. Z njo je 

namreč v nasprotju možnost, da bi se postopek lahko začel na zahtevo neke osebe, v tem 

postopku pa se ne bi odločalo o pravicah te osebe, pač pa o obveznostih neke druge osebe. 

Zahtevo iz 1. odstavka 110.g člena ZVO-1 tako Agencija RS za okolje razume podobno kot 

prijavo po zakonu, ki ureja inšpekcijski postopek, položaj vlagateljev te zahteve pa razume v 

smislu njihovega privilegiranega procesnega statusa, saj jih vedno obravnava kot stranske 

udeležence. Podobno si zakon razlagamo tudi sami. Kot že navedeno, menimo, da gre v 

primeru odgovornosti za okoljsko škodo vselej za postopek po uradni dolžnosti, kvalificiranim 

prijaviteljem iz 1. odstavka 110.g člena pa se kot stranskim udeležencem vedno vroči tudi 

odločba o odreditvi ukrepov oziroma sklep o ustavitvi postopka, če pogoji za odreditev ukrepov 

niso izpolnjeni. Razen tega pa ima odločba iz 4. odstavka 110.g člena praktično enako vsebino 

kot odločba iz 3. ali 7. odstavka 110.e člena ZVO-1. 

 

Ugotavljamo torej, da zakon na treh mestih ureja isto stvar, razlik, ki bi upravičevala trojno 

urejanje, pa ne vidimo. Zdi se torej, da zakon uvaja tri različne vrste postopka in tri različne 

odločbe o odreditvi sanacijskih ukrepov, čeprav je edina razlika med njimi oseba oziroma 

dejstvo, ki postopek sproži: povzročitelj (3. odstavek 110.e člena, na podlagi t.i. samoprijave), 

obvestilo tretje osebe ali lastno spoznanje pristojnega organa (7. odstavek 110.e člena) ali 

kvalificirani prijavitelj (110.g člen, na podlagi zahteve za ukrepanje kvalificiranega prijavitelja). 

 

Menimo, da je treba zakon spremeniti tako, da ne bo povzročal nejasnosti: na enem mestu (v 

enem členu) bi moral urediti položaj in način postopanja pristojnega organa, poseben procesni 

položaj kvalificiranih prijaviteljev, izvršljivost12 in pravno varstvo13. 

 

Če pa se glede razlage, da gre vselej za postopanje po uradni dolžnosti, ki je usmerjen v 

odreditev preprečevalnih oz. sanacijskih ukrepov, motimo, in gre dejansko za različne vrste 

postopkov in odločb, predlagamo, da se te razlike v zakonu posebej pojasnijo in natančno 

uredijo. 

 

 

 

 
11 Glej prejšnjo točko.  
12 Glej spodaj 6. točko. 
13 Glej spodaj 5. točko. 
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5. Pravno varstvo – 4. odstavek 110.d člena ZVO-1 in 7. odstavek 110.e člena ZVO-1 

 

V okviru instituta okoljske odgovornosti ni zagotovljeno ustrezno pravno varstvo. Agencija RS 

za okolje ima na več mestih, zlasti pa pri določanju kombinacije sanacijskih ukrepov možnost 

bodisi diskrecijskega bodisi odločanja na podlagi strokovnih meril in ocen. Možnost upravnega 

spora po našem mnenju ne predstavlja ustreznega pravnega varstva. Sodni nadzor se namreč 

omejuje le na presojo, ali je odločitev v mejah pooblastila za odločanje po prostem preudarku 

in skladna z namenom, za katerega je bilo to pooblastilo dano (drugi odstavek 6. člena ZUP), 

ne preizkuša pa, ali je Agencija RS za okolje kot upravni organ prve stopnje izmed več možnih 

alternativ izbral najprimernejšo, najbolj smotrno. Sodni nadzor se prav tako ne spušča v zelo 

strokovne presoje, pač pa v takih primerih preizkuša postopkovno pravilnost, vključno z 

zadostno obrazloženostjo. To vse pa je naloga instančnih upravnih organov (v tem primeru 

MOP), ki stranki nudijo ustrezno nadomestno pravno varstvo njenih pravic in obveznosti, kar 

pa v okviru sistema okoljske odgovornosti ni zagotovljeno. 

 

Po drugi strani se zavedamo, da dokončnost in s tem izvršljivost odločbe o odreditvi 

preprečevalnih ali sanacijskih ukrepov nastopi z dnem vročitve oziroma izpolnitvenega roka. 

Čimprejšnja izvršljivost je v mnogih primerih okoljske škode zelo pomembna, saj je le z dovolj 

hitro akcijo mogoče preprečiti širjenje škode in nastanek okoliščin, ko sanacija sploh ne bi bila 

mogoča. Zato predlagamo, da se v zakonu vzpostavi pravica do pritožbe zoper odločbo o 

odreditvi preprečevalnih ukrepov in odločbo o odreditvi sanacijskih ukrepov, hkrati pa se 

določi, da pritožba ne zadrži izvršitve. Menimo, da pravica do pravnega sredstva odtehta 

tveganje neupravičene odreditve ukrepov in posledic, ki bi na podlagi tega morebiti nastale. 

 

Naš predlog je najbolj smiselno izvesti hkrati s predlogom iz prejšnje točke. Če ta ne bi bil 

sprejet, predlagamo naslednje spremembe. 

 

Veljavno besedilo 4. odstavka 110.d člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 4. odstavka 110.d 

člena ZVO-1 

Pritožba proti odločbi iz prejšnjega odstavka 

ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni 

spor. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je 

dovoljena pritožba. Pritožba ne zadrži 

izvršitve. 

Veljavno besedilo 7. odstavka 110.e člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 7. odstavka 110.e 

člena ZVO-1 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

nastanek okoljske škode, lahko od njenega 

povzročitelja zahteva določene informacije o 

nastali škodi ali z odločbo odredi izvedbo 

sanacijskih ukrepov, vključno s 

podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. 

Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, 

mogoče pa je začeti upravni spor. 

Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za 

nastanek okoljske škode, lahko od njenega 

povzročitelja zahteva določene informacije o 

nastali škodi ali z odločbo odredi izvedbo 

sanacijskih ukrepov, vključno s 

podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. 

Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, 

mogoče pa je začeti upravni spor. 

 Dodan nov 8. odstavek 110.e člena 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=beb13474-d0e2-48bb-b699-b3a94e89c4f8
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
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 Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je 

dovoljena pritožba. Pritožba ne zadrži 

izvršitve. 

 

6. Izvedba ukrepov s strani Agencije RS za okolje - 110.d člen ZVO-1 in 110.e člen ZVO-1 

 

Določba 3. odstavka 110.f člena ZVO-1 določa, da ministrstvo hkrati z izdajo odločbe o 

preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepih predlaga vpis zastavne pravice na premoženju 

povzročitelja neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode oziroma povzročitelja 

okoljske škode, od njega zahteva bančno garancijo ali drugo obliko zavarovanja plačila v korist 

ministrstva, in sicer v višini ocenjenih stroškov izvedbe ukrepov, »če bi jih moralo ministrstvo 

samo izvesti skladno z določbami 110.d in 100.e člena tega zakona.« Tudi iz 5. odstavka 110.f 

člena ZVO-1 izhaja, da mora v nekaterih primerih Agencija RS za okolje izvesti preprečevalne 

oziroma sanacijske ukrepe sama, a iz zakonskih določb ni mogoče spoznati, kdaj ta dolžnost 

nastane. 

 

Ugotavljamo, da Direktiva 2004/35/CE že v izhodišču omogoča odločitev pristojnega organa, 

da bo sanacijske ukrepe izvedel sam, od povzročitelja pa zahteval povrnitev stroškov (člen 6 

(2)(e) direktive, glej angleško različico). Slovenski zakonodajalec pa se ni odločil za tako 

možnost. Zato se določbe o stroških preprečevalnih in sanacijskih ukrepov (110.f člena ZVO-1, 

ki so transpozicija člena 8 direktive) zdijo nekoliko tuje,14 popolnoma pa bi bile skladne z 

ostalim določili zakona, če bi ta določal možnost pristojnega organa, da ukrepe, ki bi jih sicer 

odredil povzročitelju, izvede sam. Naš prvi predlog je torej taka sprememba zakona, po kateri 

bi se lahko pristojni organ namesto odreditve preprečevalnih ali sanacijskih ukrepov 

povzročitelju odločil za odločitev, da te ukrepe izvede sam, od povzročitelja pa zahteval 

povrnitev stroškov. Domnevamo namreč, da lahko nastopijo situacije, v katerih bi bilo 

odrejanje ukrepov povzročitelju in nato njihovo izvrševanje manj optimalna možnost (npr. 

zaradi potrebne hitrosti ukrepanja, boljšega dostopa do izvajalcev in sredstev za izvedbo 

ukrepov ipd.), zaradi česar to možnost vsebuje že direktiva. 

 

Ker pa zgornje možnosti zakon ne vsebuje, določbe o povrnitvi stroškov (3. in 5. odstavek 110.f 

člen ZVO-1) pa kažejo na možnost nastanka situacije, da mora povzročitelj povrniti stroške 

ukrepov, gre očitno za situacijo, ko pristojni organ ukrepe izvede, ker tega kljub odločbi 

povzročitelj ne stori15 (npr. v izvršilnem postopku). Vendar pa zakon ni jasen glede obveznosti 

 
14 V prvi vrsti navajamo 1. odstavek 110.f člena, ki določa, da stroške ukrepov, ki so mu odrejeni z odločbo, 
povzročitelj nosi sam. Samo po sebi se namreč razume, da povzročitelj ne bo izvršil ukrepov, odrejenih z odločbo, 
na tuj račun (npr. tako, da bo stroške za njihovo izvedbo preložil na pristojni organ). Še bolj nenavaden pa je 6. 
odstavek 110.f člena, ki določa razloge, zaradi katerih povzročitelju ni treba kriti stroškov izvedbe ukrepov. Ni si 
namreč mogoče zamisliti situacije, ko bi odrejene ukrepe izvedel, pri tem pa ne bi imel stroškov ali pa mu jih ne 
bi bilo treba kriti. Stroka to nenavadno določbo ZVO-1 razlaga kot določitev razlogov, zaradi katerih lahko 
povzročitelj, ki je ukrepe izvedel, naperi regresni zahtevek, a taka razlaga močno odstopa od gramatikalnega 
pomena. Po drugi strani pa bi določba 6. odstavka 110.f člena dobila svoj pravi smisel, če bi zakon  vseboval 
možnost, da ukrepe izvede pristojni organ, nato pa od povzročitelja zahteva povrnitev stroškov. Plačilu teh 
stroškov bi se ta lahko izognil, če bi izkazal katerega od razlogov iz 6. odstavka 110.f člena ZVO-1. 
15Stroške izvršbe po ZUP vedno nosi izvršilni zavezanec, kar dodatno kaže na to, da so določbe o obveznosti 
povrnitve stroškov odveč.  

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=beb13474-d0e2-48bb-b699-b3a94e89c4f8
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
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pristojnega organa, da namesto povzročitelja izvede že odrejene ukrepe. Če drži, da zakon v 

110.f členu ureja zlasti to situacijo, in če naš prvi predlog ne bi bil sprejemljiv, predlagamo, da 

zakon pristojni organ zaveže k izvedbi ukrepov, ki jih je odredil, pa jih povzročitelj v roku iz 

odločbe ne izvede. V smislu največje možne mere zagotavljanja pravice do zdravega 

življenjskega okolja in načela subsidiarnega ukrepanja (11. člen ZVO-1) je namreč nevzdržno, 

če bi pristojni organ ugotovil okoljsko škodo, povzročitelju odredil sanacijske ukrepe, zaradi 

njegove pasivnosti (ali npr. stečaja) pa bi ta škoda ostala nesanirana, saj pristojni organ ne bi 

prepoznal obveznosti ali našel volje, da te ukrepe izvede sam. 

 

 Predlog novega 5. odstavka 110.d člena ZVO-1 

 Če povzročitelj ne izpolni obveznosti iz prvega 

odstavka tega člena ali obveznosti, ki mu jih je 

na podlagi tretjega odstavka tega člena z 

odločbo odredilo ministrstvo, če ga ni mogoče 

identificirati ali če izkaže razloge iz šestega 

odstavka 110.f člena, ministrstvo samo izvede 

preprečevalne ukrepe. 

 Predlog novega odstavka 110.e člena ZVO-1 

 Če povzročitelj ne izpolni obveznosti iz prvega 

odstavka tega člena ali obveznosti, ki mu jih je 

na podlagi tretjega ali sedmega odstavka tega 

člena z odločbo odredilo ministrstvo, če ga ni 

mogoče identificirati ali če izkaže razloge iz 

šestega odstavka 110.f člena ministrstvo samo 

izvede sanacijske ukrepe. 

 

 

7. Zavarovanje plačila stroškov – 3. odstavek 110.f člena ZVO-1 

 

Agencija RS za okolje mora v upravni odločbi, s katero odredi ukrepe, oceniti stroške izvedbe 

ukrepov, ter določiti obliko zavarovanja njihovega plačila, če bi morala ukrepe izvesti sama. 

Povzročitelja torej ne zaveže le k izvedbi ukrepov, pač pa tudi k ustanovitvi oziroma predložitvi 

zavarovanja plačila teh ukrepov. Za nerealne ocenjujemo vse prostovoljne oblike (finančnega) 

zavarovanja (bančna garancija in druge), saj si ni mogoče zamisliti povzročitelja, ki bi po 

prejemu odločbe o odreditvi sanacijskih ukrepov pristojnemu organu predložil še bančno 

garancijo kot zavarovanje za njihovo izvedbo, še manj pa banko, ki bi povzročitelju tako 

garancijo izdala16. Naše predloge zato v tej točki usmerjamo v obliko zavarovanja, ki je ob 

veljavni ureditvi edina smiselna, to je (prisilna) zastavna pravica. 

 

110.f člen izrecno ne omenja možnosti ustanovitve prisilne zastavne pravice (zastavne pravice 

na podlagi upravne odločbe o ukrepih za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), kar 

bi bilo po našem mnenju treba izpostaviti že v zakonu. Določba 3. odstavka 110.f člena ZVO-1 

 
16 Te določbe pa spet dobijo smisel v kontekstu možnosti iz direktive, po kateri bi se pristojni organ (v sodelovanju 
s povzročiteljem) odločil ukrepe izvesti sam, povzročitelja pa zavezal le k povrnitvi stroškov. 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=c5201037-56c6-4680-a848-f4f735bbb04b
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tudi določa, da se zavarovanje ustanovi v korist ministrstva, kar pa je neustrezno. Zavarovanje 

se namreč lahko ustanovi le v korist države kot pravne osebe, ki je hkrati tudi plačnik izvedbe 

ukrepov, če jih povzročitelj ne bi izvedel sam. V zvezi z nastankom zastavne pravice manjka 

tudi opredelitev listine, ki je podlaga za ustanovitev zavarovanja (npr. listina, ki je podlaga za 

vknjižbo hipoteke v zemljiško knjigo) oziroma nastanek obveznosti ustanovitve zavarovanja. 

Predlagamo, da se v zakonu jasno definira, ali je za ustanovitev potrebna dokončnost ali 

pravnomočnost odločbe. 

 

Veljavno besedilo 3. odstavka 110.f člena 

ZVO-1 

Predlog spremembe 3. odstavka 110.f člena 

ZVO-1 

Ministrstvo hkrati z izdajo odločbe o 

preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepih 

predlaga vpis zastavne pravice na 

premoženju povzročitelja neposredne 

nevarnosti za nastanek okoljske škode 

oziroma povzročitelja okoljske škode, od 

njega zahteva bančno garancijo ali drugo 

obliko zavarovanja plačila v korist 

ministrstva, in sicer v višini ocenjenih 

stroškov izvedbe ukrepov, če bi jih moralo 

ministrstvo samo izvesti skladno z določbami 

110.d in 100.e člena tega zakona. 

Ministrstvo v odločbi o odreditvi 

preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov, 

ali v posebni odločbi, izdani po dokončnost 

odločbe o odreditvi ukrepov odloči o 

ustanovitvi zastavne pravice na premoženju 

povzročitelja neposredne nevarnosti za 

nastanek okoljske škode oziroma 

povzročitelja okoljske škode. Od njega lahko 

zahteva tudi bančno garancijo ali drugo 

obliko zavarovanja plačila v korist države, in 

sicer v višini ocenjenih stroškov izvedbe 

ukrepov, če bi jih moralo ministrstvo samo 

izvesti skladno z določbami 110.d in 110.e 

člena tega zakona. Vknjižba zastavne pravice 

se izvede na podlagi dokončne odločbe. 

 

Dodati bi bilo treba še odstavek, v katerem bi se opredelili razlogi in način prenehanja zastavne 

pravice ter listina za vknjižbo njenega prenehanja. 

 

8. Seznam izdanih odločb - 110.d člen ZVO-1 in 110.e člen ZVO-1 

 

Agencija RS za okolje ni zavezana javno objavljati podatkov o prijavah in odprtih oziroma 

zaključenih postopkih primerov okoljskih škod in neposrednih nevarnostih takih škod. 

Predlagamo, da se ti podatki javno objavijo in redno ažurirajo. Prav tako bi bilo koristno javno 

objaviti ocenjene in dejanske stroške sanacijskih ukrepov v posameznih primerih, da bi lahko 

tudi drugi potencialni onesnaževalci spoznali sistem okoljske odgovornosti in njihove 

potencialne rizike (tudi finančne). Vsi podatki bi morali biti vodeni na način, ki bi omogočal 

njihovo primerjavo ter statistično obdelavo. 

 

Z javno objavljenimi podatki in registrom primerov okoljskih škod bi se poglobilo zaupanje v 

delovanje pristojnih organov, prav tako pa bi to spodbudilo izvajalce poklicnih dejavnosti k bolj 

previdnemu in preventivnemu ravnanju. Državljani bi spoznali, kakšno vlogo lahko sami igrajo 

pri obvladovanju okoljskih rizikov, z vsem naštetim pa bi se posledično izboljšala tudi sama 

implementacija Direktive o okoljski odgovornosti v Sloveniji in stanje v okolju. 

 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=beb13474-d0e2-48bb-b699-b3a94e89c4f8
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
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 Predlog novega odstavka 110.d člena ZVO-1 

 Ministrstvo vodi register uvedenih postopkov in 

izdanih odločb, s katerimi je odredilo izvedbo 

preprečevalnih ukrepov. Register vključuje tudi 

višino ocenjenih oziroma dejanskih stroškov 

izvedbe ukrepov, podatke o lokaciji, referenčnem 

stanju, odgovornem izvajalcu poklicne dejavnosti 

in vzroku za nastanek neposredne nevarnosti 

okoljske škode. Ministrstvo seznam javno objavi 

na svoji spletni strani in ga redno ažurira. 

 Predlog novega odstavka 110.e člena ZVO-1 

 Ministrstvo vodi seznam izdanih odločb, s 

katerimi je odredilo izvedbo sanacijskih ukrepov. 

Seznam vključuje tudi višino ocenjenih oziroma 

dejanskih stroškov izvedbe ukrepov, podatke o 

lokaciji, referenčnem stanju, odgovornem 

izvajalcu poklicne dejavnosti in vzroku za 

nastanek okoljske škode. Ministrstvo seznam 

javno objavi na svoji spletni strani in ga redno 

ažurira. 

 

Alternativno predlagamo, da se predlagani določbi vključita v določilo, ki bi nastalo ob 

upoštevanju našega predloga o enotni določbi, v kateri bi bila urejena pristojnost in posebnosti 

postopkov, ki jih vodi pristojni organ (glej točko 4). 

 

Obenem bi bilo treba predlagani register vključiti v vsebino Registra varstva okolja (104. člen 

ZVO-1) in ustrezno dopolniti seznam podatkov, ki se posredujejo v svetovni splet (108. člen 

ZVO-1). Da bi se te informacije ustrezno objavljale, bi jih bilo treba vključiti tudi v nabor 

podatkov v informacijskem sistemu okolja (105. člen ZVO-1).  

 

Agencija RS za okolje po trenutno veljavnem pravu ne izdaja ugotovitvenih odločb, v katerih bi 

ugotovila nastanek neposredne nevarnosti nastanka okoljske škode, če ugotovi, da je 

povzročitelj sprejel in izvedel primerne in zadostne preprečevalne ukrepe. To pomeni, da 

neposredna nevarnost okoljske škode, ki je že bila odstranjena s strani povzročitelja, ni nikoli 

zabeležena. Odločbe Agencije RS za okolje so namreč namenjene le naložitvi preventivnih in 

sanacijskih ukrepov. Zato predlagamo, da Agencija RS za okolje vodi tudi evidenco primerov 

neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, ki je bila odstranjena s preventivnimi 

ukrepi, izvršenimi s strani povzročiteljev. 

 

9. Dolžnost trpeti izvajanje ukrepov – 8. odstavek 110.e člena ZVO-1 

 

Določba osmega odstavka 110.e člena ZVO-1 lastniku in posestniku zemljišča, na katerem je 

okoljska škoda nastala, nalaga dolžnost trpeti ukrepe, ki so potrebni za izvedbo sanacije, pri 

čemer pa za kršitev te zakonske dolžnosti ne predpisuje globe. Poleg tega je ta dolžnost 

določena le za izvedbo sanacijskih ukrepov, ne pa tudi za preprečevalne ukrepe v primeru 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=dcc2799f-fd8c-4eb0-a55d-f76c9ceff5bd
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neposredne nevarnosti nastanka okoljske škode. Pomanjkljivost zakona je videti tudi v dejstvu, 

da dolžnosti trpeti izvajanje ukrepov ne nalaga lastnikom parcel, na katerih okoljska škoda sicer 

ni nastala, so pa za izvedbo sanacije pomembne bodisi zaradi dostopa bodisi zaradi izvajanja 

potrebnega monitoringa. Predlagamo, da se 8. odstavek 110.e ustrezno dopolni. 

 

Veljavno besedilo 8. odstavka 110.e člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 8. odstavka 110.e 

člena ZVO-1 

Lastnik ali drug posestnik zemljišča, na 

katerem je nastala okoljska škoda, mora 

dopustiti izvedbo sanacijskih ukrepov za 

odpravo okoljske škode. 

Lastnik ali drug posestnik zemljišča, na 

katerem je nastala neposredna nevarnost za 

nastanek okoljske škode ali okoljska škoda, 

ter lastnik ali drug posestnik zemljišča, ki je 

nujno potrebno za izvedbo ukrepov iz 110.d 

oziroma 110.e člena tega zakona, morata 

dopustiti izvedbo teh ukrepov oziroma 

aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo teh 

ukrepov. 

 

Kot že navedeno, bi bilo ob zgornjih spremembah treba dopolniti tudi kazenske določbe (X. 

poglavje ZVO-1) tako, da bi se kot prekršek določila kršitev omenjenih zakonskih dolžnosti 

lastnikov oziroma posestnikov zemljišč. 

 

10. Povrnitev stroškov – 7. odstavek 110.f člena ZVO-1 

 

Povrnitev stroškov se lahko zahteva od države kot pravne osebe in ne od organa (ministrstva) 

kot je napačno zapisano v 7. odstavku 110.f člena ZVO-1. 

 

Veljavno besedilo 7. odstavka 110.f člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 7. odstavka 110.f 

člena ZVO-1 

Oseba iz prejšnjega odstavka ima v primeru 

iz 1. točke prejšnjega odstavka pravico, da ji 

stroške povrne tretja oseba, v primeru iz 2. 

točke prejšnjega odstavka pa jih povrne 

organ ali oseba, ki je obvezujoči ukaz ali 

navodilo izdala. 

Oseba iz prejšnjega odstavka ima v primeru 

iz 1. točke prejšnjega odstavka pravico, da ji 

stroške povrne tretja oseba, v primeru iz 2. 

točke prejšnjega odstavka pa jih povrne 

država. 

 

 

11. Pravice NVO – 1. odstavek 110.g člena ZVO-1 

 

Določba prvega odstavka 110.g člena ZVO-1 nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem 

interesu na področju ohranjanja narave ne daje pravice, da Agencijo RS za okolje obvestijo o 

primerih okoljske škode in zahtevajo ukrepanje v skladi z določbami ZVO-1. Takšna ureditev se 

ne zdi smiselna, saj imajo nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju 

ohranjanja narave, največ znanja o živalskih in rastlinskih vrstah ter njihovih habitatih in 

delujejo v javnem interesu prav v smislu tega pomembnega posebnega dela okolja. Pri okoljski 

škodi, povzročeni zaščitenim vrstam in njihovim habitatom načeloma tudi ni neposredno 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=c5201037-56c6-4680-a848-f4f735bbb04b
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=fd31f5af-b465-456b-8ad7-947b5955783b
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prizadetih posameznikov, ki bi sicer imeli interes za prijavo škode in vložitev zahteve za 

ukrepanje, zaradi česar je »zastopstvo« s strani nevladnih organizacij še toliko pomembnejše. 

 

Določba prvega odstavka 110.g člena ZVO-1 se nanaša le na obvestila/prijave primerov že 

nastale okoljske škode, ne pa tudi neposredne nevarnosti okoljske škode. Menimo, da bi bilo 

treba intervencijo upravičenih vlagateljev oz. kvalificiranih prijaviteljev razširiti tudi na primere 

neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode. 

 

Zato predlagamo, da se pravica vložiti zahtevo za ukrepanje podeli tudi nevladnim 

organizacijam s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja 

narave, pravica zahtevati ukrepanje pa se razširi tudi na primere neposredne nevarnosti 

okoljske škode. 

 

Ob tem predlagamo tudi, da se z zakonom pojasni procesno naravo obvestila in zahteve iz 

prvega odstavka 110.g člena ZVO-1. Iz zakonskega besedila namreč izhaja, da je treba o tej 

zahtevi odločiti (z odločbo ali sklepom), kar pa konceptualno ni skladno z upravnim 

odločanjem, v katerem se, če se postopek začne na zahtevo strank, odloča o njihovih lastnih 

pravicah, če pa se začne po uradni dolžnosti, pa o njihovih obveznostih. V primeru zahteve iz 

110.g člena ZVO-1 pa upravičeni vlagatelji ne zahtevajo priznanje lastnih pravic, pač pa 

naložitev obveznosti tretjemu, zaradi česar je taka zahteva po svoji naravi zelo blizu prijavi v 

inšpekcijskem postopku17. Tako jo očitno razume tudi slovenski pristojni organ. Kakor v 3. in 4. 

točki, tudi tu predlagamo, da se procesni položaji vseh udeležencev postopka (postopkov) iz 

V.a poglavja ZVO-1 uredijo na enem samem mestu, kamor bi po našem mnenju sodila tudi 

materija 110.g člena ZVO-1. V nasprotnem primeru predlagamo naslednje spremembe. 

 

Veljavno besedilo 1. odstavka 110.g člena 

ZVO-1 

Predlog spremenjenega 1. odstavka 110.g 

člena ZVO-1 

Pravna ali fizična oseba, ki je zaradi nastanka 

okoljske škode prizadeta ali bi bila lahko 

prizadeta, in nevladna organizacija iz prvega 

odstavka 153. člena tega zakona, imata 

pravico, da ministrstvo obvestita o primerih 

okoljske škode in zahtevata, da ministrstvo 

ukrepa v skladu z določbami tega zakona. 

Pravna ali fizična oseba, ki je zaradi nastanka 

okoljske škode prizadeta ali bi bila lahko 

prizadeta, in nevladna organizacija, ki deluje 

v javnem interesu na področju varstva okolja 

ali ohranjanja narave, imata pravico, da 

ministrstvo obvestita o primerih neposredne 

nevarnosti okoljske škode ali že nastale 

okoljske škode in zahtevata, da ministrstvo 

ukrepa v skladu z določbami tega zakona. 

 

 Alternativni predlog spremenjenega 1. 

odstavka 110.g člena ZVO-1 

 Pravna ali fizična oseba, ki je zaradi nastanka 

okoljske škode prizadeta ali bi bila lahko 

 
17 Od zahteve iz 110.g člena ZVO-1 se prijava inšpekcijskemu organu razlikuje v dveh stvareh: inšpektor ima več 
diskrecijskih možnosti, da na prijavo ne reagira, še posebno, ker vsebina prijave ni predpisana; prijavitelj v 
inšpekcijskem postopku ni udeležen (lahko le zahteva informacije). 
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prizadeta, in nevladna organizacija, ki deluje 

v javnem interesu na področju varstva okolja 

ali ohranjanja narave, imata pravico, da 

ministrstvo obvestita o primerih neposredne 

nevarnosti okoljske škode ali že nastale 

okoljske škode. Ministrstvo ukrepa v skladu z 

določbami tega zakona, osebo iz prejšnjega 

stavka pa v postopek vključi kot stranskega 

udeleženca. 

 Nov 5. odstavek 110.g člena ZVO-1 

 Ministrstvo mora obravnavati tudi prijave in 

obvestila drugih oseb ter anonimne prijave 

neposredne nevarnosti okoljske škode 

oziroma že nastale okoljske škode. Vlagatelje 

mora na njihovo zahtevo obvesti o svojih 

odločitvah najkasneje po izdaji odločbe o 

ukrepih za preprečevanje oziroma sanacijo 

okoljske škode oziroma ustavitvi postopka. 

 

12.  Možnost izdaje dodatne (sukcesivne) odločbe 
 

Slovenski pravni red, zlasti Zakon o splošnem upravnem postopku, je za Agencijo RS za okolje 

pri izvajanju pristojnosti iz V.a poglavja ZVO-1 razmeroma omejujoč in ji ne daje možnosti za 

izdajo dodatne odločbe v primeru ugotovljene potrebe po dopolnitvi in/ali spremembi že 

naloženih sanacijskih ukrepov v okviru instituta okoljske odgovornosti. Zlasti na podlagi 

naknadne ugotovitve o tem, da so bili že določeni ukrepi sanacije nepopolni za zagotovitev 

referenčnega stanja okolja, ne puščajo pravila upravnega postopka skoraj nobenih možnosti, 

da bi se že izdana odločba dopolnila ali ustrezno spremenila. Če se namreč naknadno ugotovi, 

da so naloženi ukrepi nezadostni ali neprimerni, Agencija RS za okolje svoje odločbe ne more 

več spremeniti, prav tako pa ob istem, a nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju ne more 

izdati dodatne (sukcesivne) odločbe. Takšna ureditev se zdi preveč toga, še posebej ob 

upoštevanju namena Direktive o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES), ki poudarja 

preprečevanje in sanacijo okoljske škode, pri čemer mora obnovitev okolja potekati učinkovito, 

da se (čim prej) vzpostavi prvotno (referenčno) stanje. 

 

Tudi sicer ugotavljamo, da je upravni postopek za primere ugotavljanja okoljske škode in 

nalaganja odgovornosti manj primeren. Po tujih zgledih bi pristojni organ potreboval več 

fleksibilnosti v postopkih, v katerih bi lahko uveljavljal nižji dokazni standard, s povzročiteljem 

poskušal doseči dogovor (za tako sprejeto odločitev namreč velja mnogo višja verjetnost 

prostovoljne izvršitve), zato razmišljamo o možnostih, da bi se odgovornost za sanacijo 

okoljske škode lahko naložila z upravno pogodbo. Ta institut pa bi bilo treba v slovenskem 

pravnem redu poprej še razviti. 
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Dodatni komentarji in predlogi za izboljšanje izvrševanja sistema odgovornosti za 

preprečevanje in sanacijo okoljske škode 

 

13.  Ugotavljanje referenčnega stanja 
 

Referenčno stanje je v večini primerov okoljske škode težko ugotoviti, saj v Sloveniji ni 

vzpostavljene celovite baze podatkov glede stanja posebnih delov okolja (voda, tla, zavarovane 

vrste, njihovi habitati in habitatni tipi) in njihovih funkcij. Smiselno bi bilo pripraviti javno 

dostopen dokument/zemljevid ali informacijski sistem s podatki inventarizacij naravnih 

vrednot, državnega monitoringa stanja okolja itd., vključno s popisi referenčnih stanj (na 

primer tistih iz poročil o vplivih na okolje, okoljevarstvenih soglasij, okoljevarstvenih dovoljenj 

ter tistih iz izhodiščnih poročil IED zavezancev). 

 

Dodatno bi se lahko nudila tudi subvencija za vse tiste, ki bi naročili analizo referenčnega stanja 

na kakršni koli prostovoljni osnovi (npr. analiza tal pred prodajo zemljišča), če bi rezultate 

analize potem predali v javno rabo. 

 

14.  Razmejitev pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Agencijo RS za 

okolje, Policijo in Upravo RS za zaščito in reševanje 
 

V javnosti ni jasno predstavljena razmejitev pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in 

prostor, Agencijo RS za okolje, Policijo in Upravo RS za zaščito in reševanje. V primeru okoljskih 

nesreč se tako večkrat postavljajo vprašanja: kateri organ je pristojen za ukrepanje, kateri 

organ je pristojen za identifikacijo onesnaževalca, kdo mora pridobiti vzorce s terena, kdo mora 

pridobljene vzorce analizirati, kdo ugotavlja odgovornost onesnaževalca. 

 

Predlagamo, da se izvedejo dodatni ukrepi ozaveščanja javnosti in da se obseg pristojnosti 

jasno objavi na spletni strani vsakega organa.  

 

15.  Vloga in učinkovitost Inšpektorata RS za okolje in prostor 
 

- Vloga inšpektorja za okolje je le, da pri povzročitelju preveri pravilnost izvajanja predpisov 

s področja varstva okolja, nima pa nobenih pooblastil za ugotavljanje oziroma oceno 

okoljske škode oziroma možnih posledic. Prav tako ni zavezan, da o neposredni nevarnosti 

okoljske škode oziroma že nastali okoljski škodi, ki jo zazna pri svojem delu, obvesti 

Agencijo RS za okolje. Predlagamo, da se dopolni 17. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru 

in izrecno zapiše odgovornost/obveznost inšpektorjev, da v primeru zaznane neposredne 

nevarnosti za nastanek okoljske škode ali že nastale okoljske škode obvestijo Agencijo RS 

za okolje. 
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- Inšpektorji za okolje so za razliko od uslužbencev Agencije RS za okolje v realnem stiku z 

možnimi povzročitelji okoljske škode in utegnejo bolje prepoznati nevarnost njenega 

nastanka. Kjer grozi neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode, bi bilo zato dobro, 

da bi tudi inšpektorji za okolje dobili pristojnost odrediti preprečevalne ukrepe. 

 

- Inšpektorat RS za okolje in prostor nima zadostnih sredstev in kadrov za izvajanje 

učinkovitih preventivnih akcij. 

 

16.  Učinkovitost Agencije RS za okolje 
 

- Agencija RS za okolje (ki je pristojna za obravnavo primerov okoljske škode) nima zadostnih 

sredstev in kadrov za učinkovito izvajanje svojih pristojnosti s področja preprečevanja in 

sanacije okoljske škode. 

 

- Agencija RS za okolje nima dovolj izkušenj z uporabo metod za izbiro ustreznih in 

učinkovitih ukrepov dopolnilne in kompenzacijske sanacije (different types of equivalency 

analysis). Predlagamo dodatno strokovno izobraževanje in vsakoletno obnavljanje znanja. 

 

- Agencija RS za okolje ni v zadostni meri prisotna na terenu. Po prejemu obvestila glede 

odstranjene nevarnosti za nastanek okoljske škode s strani onesnaževalca, Agencija RS za 

okolje tudi ne izvaja kontrole na terenu. Predlagamo razširitev pooblastil. 

 

- Agencija RS za okolje se prepočasi odziva na prošnje za dostop do informacij javnega 

značaja. V okviru projekta EcoLex Life smo na agencijo dvakrat vložili zahtevo za dostop do 

informacij javnega značaja, na odgovor pa smo v obeh primerih čakali več kot 20 delovnih 

dni (rok za odločitev, ki ga določa ZDIJZ). Kljub večkratnim opozorilom smo na nekatere 

informacije čakali skoraj 5 mesecev. 

 

17.  Transparentnost delovanja in pristojnosti Agencije RS za okolje 
 

- Zakon o varstvu okolja kot organ, pristojen za obravnavanje primerov okoljske škode 

(odrejanje preprečevalnih in sanacijskih ukrepov), določa ministrstvo, pristojno za okolje. 

Takšna opredelitev povzroča zmedo, saj je ta pristojnost z drugimi predpisi18 prenesena na 

Agencijo RS za okolje, ki je organ v sestavi ministrstva, s čimer pa marsikdo ni seznanjen. 

Predlagamo jasno opredelitev pristojnosti Agencije RS za okolje – na spletni strani 

Ministrstva za okolje in prostor ter spletni strani Agencije RS za okolje, vključno z 

informacijami o sistemu okoljske odgovornosti.  

 

 
18 Uredba o organih v sestavi ministrstev, Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 
10/19. 
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- Agencija RS za okolje nima transparentnega postopka prijave okoljske škode. Prav tako 

nima izoblikovanega prijavnega obrazca, ki bi poenostavil postopek prijave. Na spletni 

strani ne navaja niti svoje pristojnosti za obravnavo primerov okoljske škode. Predlagamo, 

da se obrazec za prijavo okoljske škode javno objavi na spletni strani Agencije RS za okolje. 

 

- Še vedno obstaja nejasnost in velika diskrecija Agencije RS za okolje, ter posledično pravna 

nepredvidljivost glede določanja sanacijskih ukrepov v okviru sistema okoljske 

odgovornosti. 

 

18.  Intervencija in dežurne službe 
 

Na kraj okoljske nesreče običajno pridejo le gasilci (večinoma prostovoljni) in policisti, ki nimajo 

ustreznega znanja za ukrepanje v vseh različnih primerih okoljskih nesreč. V Sloveniji ni 

dežurne službe oziroma osebe, ki bi v takšnih primerih angažirala ustrezne strokovnjake in 

nadzirala stanje. Dežurno službo bi potrebovali tudi v okviru Agencije RS za okolje, saj je ta 

pristojna za opravljanje nalog s področja preprečevanja in sanacije okoljske škode, ki je 

velikokrat posledica okoljskih nesreč. 

 

Predlagamo, da se pripravi državni načrt zaščite in reševanja s področja uhajanja nevarnih 

snovi v okolje. 

 

19.  Komunikacijski plan za obveščanje javnosti 
 

Za primere okoljskih nesreč je potrebno pripraviti učinkovit komunikacijski plan za obveščanje 

javnosti. Npr. o požaru v predelovalnici odpadkov Kemis d.o.o. javnost/prebivalci, ki živijo v 

bližini, niso bili pravočasno obveščeni in opozorjeni na nevarnosti. 

 

20.  Sodelovanje državnih organov in drugih institucij 
 

Revizorji, gasilci in državni organi, kot so policija, inšpektorat, državno tožilstvo, Urad RS za 

zaščito in reševanje, niso v zadostni meri seznanjeni s pristojnostmi, ki jih ima Agencija RS za 

okolje glede preprečevanja in sanacije okoljske škode. Prav tako niso zavezani, da o neposredni 

nevarnosti okoljske škode oziroma že nastali okoljski škodi, ki jo zaznajo pri svojem delu, 

obvestijo Agencijo RS za okolje.  

 

V zvezi z odkrivanjem neposredne nevarnosti okoljske škode oziroma že nastale okoljske škode 

ni zadovoljivega sodelovanja in komunikacije med Policijo, Inšpektoratom RS za okolje in 

prostor, Agencijo RS za okolje in Uradom RS za zaščito in reševanje. 

 

Predlagamo, da se pripravi sistemska rešitev.  
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21.  Stečaj odgovornega povzročitelja neposredne nevarnosti okoljske škode ali že nastale 

okoljske škode 

 
Slovenska zakonodaja ne ponuja rešitve za primere, ko Agencija RS za okolje ne more izterjati 

povrnitev stroškov preprečevalnih in sanacijskih ukrepov zaradi stečaja odgovornega 

onesnaževalca. 

 

Agencija RS za okolje ima zato tudi manjši interes (motivacijo) začeti oziroma voditi postopke 

zoper povzročitelje, za katere lahko domneva, da so blizu insolventnosti, saj je omejena z 

lastnimi finančnimi sredstvi. Ena od možnosti, ki bi premostila to težavo, so v proračunu ali 

posebnem skladu rezervirana javno-finančna sredstva za izvedbo sanacije okoljske škode – vse 

z namenom, da se ta sanira, ko je to še fizično mogoče in stroškovno sorazmerno, in da ne 

postane t.i. staro breme. Enak pomislek in predlog rešitve se pojavi v zvezi s kritjem stroškov 

sanacijskih ukrepov v primerih, ko povzročitelj okoljske škode ni znan. 

 

Smiselno bi bilo, da bi odločbo Agencije RS za okolje izvršil drug organ (neodvisnost ARSO). 

 

22.  Strokovno izobraževanje pooblaščencev za varstvo okolja 
 

Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po določbah 68. ali 86. 

člena Zakona o varstvu okolja, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno 

osebo, ki je odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (pooblaščenec za varstvo okolja, 30. 

člen ZVO-1). Problem, ki se v zvezi s tem pojavlja, je dejstvo, da za omenjene pooblaščence ni 

predvidenega nobenega strokovnega izobraževanja v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje 

in sanacijo okoljske škode.  

 

Ocenjujemo, da je izobraževanje pomembno zlasti na dveh ravneh: 

- na ravni ozaveščenosti o tej vrsti pravne odgovornosti najpomembnejših potencialnih 

povzročiteljev – ta ozaveščenost bi v okoliščinah normalnega obratovanja oz. izvajanja 

dejavnosti delovala preventivno; 

- na ravni usposabljanja o vrstah sanacijskih ukrepov (ukrepi primarne, dopolnilne in 

kompenzacijske sanacije) – to bi omogočilo hitrejšo pripravo načrta sanacijskih ukrepov 

ter posledično hitrejšo izvedbo sanacije, če bi do okoljske škode prišlo. 

 

23. Dodatno ozaveščanje in izobraževanje kmetijskega sektorja 

 

Menimo, da je potrebno dodatno ozaveščanje in izobraževanje kmetijskega sektorja o sistemu 

okoljske odgovornosti in glede tveganj, ki izhajajo iz kmetijske dejavnosti za povzročitev škode 

zavarovanim vrstam in njihovim habitatom (če bo sprejet naš predlog iz točke 2, tudi vodam in 

tlom). Tudi izvajalci kmetijske dejavnosti lahko namreč namenoma ali iz malomarnosti 

povzročijo škodo na zavarovanih vrstah in habitatih (npr. z izpusti v vode), česar pa se sami ne 

zavedajo v zadostni meri. Predlagamo, da se v delo kmetijsko svetovalnih služb vključi tudi 
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ozaveščanje o sistemu okoljske odgovornosti in tveganjih, ki za povzročitev take škode izhajajo 

iz kmetijskih dejavnosti.   

 

24.  Zavarovanje okoljske odgovornosti 
 

Več kot polovica gospodarskih družb, ki so izpolnile našo izhodiščno anketo, svoje 

odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode nima zavarovane oziroma 

zavarovanje odgovornosti za okoljsko škodo enači s premoženjskim zavarovanjem. Med temi 

jih je skoraj ena tretjina izjavila, da nimajo potrebe po zavarovanju, manj kot ena tretjina pa je 

takšnih, ki niso našle ustreznega zavarovanja. Desetina gospodarskih družb meni, da je 

zavarovanje odgovornosti prevelik strošek, ena tretjina gospodarskih družb, ki svoje 

odgovornosti nima zavarovane, pa razmišlja o zavarovanju, vendar se zanj še niso odločile. 

 

Glede na to, da že Direktiva 2004/35/ES (Direktiva o okoljski odgovornosti) države članice 

poziva k sprejetju ukrepov, s katerimi bi izvajalce poklicnih dejavnosti spodbudile k uporabi 

ustreznega zavarovanja ali drugih instrumentov finančnega jamstva ter razvoj instrumentov 

finančnega jamstva in trgov z njimi, menimo, da bi tudi Ministrstvo RS za okolje in prostor 

moralo zagotoviti dodatne ukrepe, s katerimi bi se zagotovilo učinkovito pokrivanje finančnih 

obveznosti na podlagi sistema odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode. 

K temu ga zavezuje tudi 14. člen Direktive o okoljski odgovornosti, ki v prvem odstavku določa: 

»Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi spodbujajo ustrezne gospodarske in finančne 

subjekte, da razvijajo instrumente finančnega jamstva in trgov z njimi, vključno s finančnimi 

mehanizmi pri plačilni nesposobnosti, s čimer se izvajalcem omogoči, da uporabljajo finančne 

garancije za kritje svojih obveznosti po tej direktivi.« 

 

Nekatere države članice, kot so Češka, Portugalska, Slovaška in Španija, so uvedle obvezno 

zavarovanje okoljske odgovornosti, v številnih drugih (Avstrija, Nemčija, Irska itd.) pa je 

prostovoljno zavarovanje okoljske odgovornosti že ustaljena praksa. 

 

Ker trenutno v Sloveniji zakonodaja ne predvideva obveznega zavarovanja okoljske 

odgovornosti, s strani podjetij pa tudi še ni zadostnega povpraševanja po zavarovalnem 

produktu, ki bi kril stroške sanacijskih ukrepov (kar lahko pripišemo tudi premajhni 

ozaveščenosti in neučinkovitemu izvajanju sistema okoljske odgovornosti s strani državnih 

organov), tudi slovenske zavarovalnice še nimajo izoblikovanih lastnih zavarovalnih produktov 

za kritje stroškov, povezanih s sanacijo okoljske škode. Da se ta medsebojna odvisnost prekine, 

bi bili potrebni dodatni ukrepi s strani države.  

 

Smiselno bi bilo razmisliti tudi o oblikovanju posebnega zavarovalnega pool-a za potrebe kritja 

stroškov, povezanih s sanacijo okoljske škode (podobno kot že obstoječi jedrski pool). Takšen 

pool bi zagotavljal, da nobena okoljska škode ne bi ostala nesanirana, kar vse je v državnem in 

javnem interesu, preko njega pa bi ustanoviteljice opravljale zavarovalne, sozavarovalne in 

pozavarovalne posle v zvezi s tveganji, povezanimi s povzročitvijo okoljske škode, ki izhajajo iz 

različnih poklicnih dejavnosti. Članice poola bi lahko organizirale tudi preventivno dejavnost za 

preprečevanje okoljskih škod in skrbele za primerno nalaganje zbranih denarnih sredstev, kar 

bi za vse članice pomenilo tudi bolj enakomerno razporeditev rizika. Ključni namen poola je 
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omogočati zavarovanje posebnih vrst tveganj in olajševanje in pospeševanje dejavnosti svojih 

članic. Pooli kot skupine zavarovateljev s svojimi kapacitetami taka tveganja lažje zavarujejo, 

saj jih ena sama zavarovalnica pogosto ne želi ali ne zmore zavarovati. Ker so posledice 

povzročitve okoljske škode zelo težko predvidljive, so lahko stroški njene sanacije izredno 

visoki, zato menimo, da bi bilo oblikovanje posebnega zavarovalnega pool-a za kritje teh 

stroškov učinkovito zagotovilo za pokrivanje finančnih obveznosti na podlagi sistema okoljske 

odgovornosti. 

  

25.  Sodelovanje pristojnih organov 

 

Predlagamo redna srečanja predstavnikov vseh državnih organov in institucij, ki delujejo na 

področju varstva okolja in sodelujejo pri obravnavi primerov okoljske škode (Policija, 

Ministrstvo RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inšpektorat RS za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami itd.). Menimo, da je le z redno izmenjavo informacij in izkušenj 

mogoče učinkovito varovati okolje ter pravočasno prilagajati zakonodajo in sistemsko ureditev 

potrebam v praksi.  

 

26.  Okoljska škoda, povzročena zraku 
 

V okvir instituta okoljske odgovornosti bi bilo smiselno vključiti tudi zrak. Ker sanacija zraka ni 

izvedljiva, bi v primeru onesnaženja zraka lahko določili vsaj kompenzacijske sanacijske ukrepe. 

Takšna ureditev bi delovala tudi kot dodaten pritisk k izvrševanju učinkovitih preventivnih 

ukrepov s strani potencialnih onesnaževalcev. 

 

27.  Napačno sklicevanje znotraj ZVO-1 
 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v prvem odstavku 110.g člena ZVO-1: 

o Namesto prvega odstavka 153. člena ZVO-1 bi bilo potrebno navesti prvi odstavek 152. 

člena ZVO-1. 

 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v drugem odstavku 64. člena ZVO-1: 

o Namesto prvega in četrtega odstavka 153. člena ZVO-1 bi bilo potrebno navesti prvi 

odstavek 152. člena ZVO-1. 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v drugem odstavku 73. člena ZVO-1: 

o Namesto prvega in četrtega odstavka 153. člena ZVO-1 bi bilo potrebno navesti prvi 

odstavek 152. člena ZVO-1. 

 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v tretjem odstavku 110.e člena ZVO-1: 

o Namesto devetega odstavka bi bilo potrebno navesti deseti odstavek. 

 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=fd31f5af-b465-456b-8ad7-947b5955783b
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=ae_12513012512313712012082d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=ae_12812312413712012082d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=c5201037-56c6-4680-a848-f4f735bbb04b
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• Opozarjamo na napačno sklicevanje v 3. točki 10. odstavka 27. člena ZVO-1: 

o Namesto devetega odstavka 110.e člena bi bilo potrebno navesti deseti odstavek 

110.e člena. 

 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v šestem odstavku 81. člena ZVO-1: 

o Namesto devetega odstavka 110.e člena bi bilo potrebno navesti deseti odstavek 

110.e člena. 

 

• Opozarjamo na napačno sklicevanje v tretjem odstavku 110.f člena ZVO-1: 

o Namesto 100.e člena bi bilo potrebno navesti 110.e člen ZVO-1. 

 

Druga področja okoljske zakonodaje 

 

Ker se pri obravnavanju okoljske škode in ustreznih preventivnih ukrepov ni moč izogniti ostalim 

predpisom, ki urejajo varstvo okolja oziroma ohranjanje narave ter sistemski ureditvi teh področij, smo 

se tudi v okviru projekta EcoLex Life srečali s številnimi vprašanji in težavami, ki sicer niso neposredno 

povezani s pravili okoljske odgovornosti. Tekom ozaveščevalnih aktivnosti in pri razvoju EcoLex orodij 

smo namreč morali pravila sistema okoljske odgovornosti povezati z ostalimi področnimi predpisi in 

pojasniti povezavo med zahtevami okoljske zakonodaje in obvladovanjem tveganj za nastanek okoljske 

škode.  

 

V nadaljevanju tako navajamo še nekaj naših ugotovitev in predlogov z drugih področij okoljske 

zakonodaje, ki so posredno povezani tudi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske 

škode. 

28.  Kompleksnost in nepreglednost okoljske zakonodaje 
 

Slovenska okoljska zakonodaja je zaradi velikega števila podzakonskih aktov zelo razpršena in 

nepregledna. Vso zakonodajo s tega področja bi bilo potrebno sistematično združiti po 

okoljskih segmentih oziroma v pregleden zakonik (s splošnim in posebnim delom), s tem pa 

posledično doseči tudi večjo učinkovitost pri doseganju okoljskih ciljev. 

 

29.  Ozaveščanje gospodarskih subjektov o ključnih zahtevah okoljske zakonodaje 
 

Kako, kdaj, v kateri fazi ustanavljanja gospodarskega subjekta, se ta seznani z dejstvom, da rabi 

predhodni postopek, presojo vplivov na okolje, okoljevarstveno dovoljenje, okoljevarstveno 

soglasje, druga dovoljenja oziroma se seznani z ostalimi zahtevami okoljske zakonodaje? Kdaj 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=ae_12312513512012082d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb225
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=ae_13612312413712012082d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_82d3cc16-3fd9-497a-80f0-ba2fb2251c6d&createDate=12%2F28%2F2018%2000%3A00%3A00&activeDate=12%2F29%2F2018%2000%3A00%3A00&selectedEntityId=c5201037-56c6-4680-a848-f4f735bbb04b
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ga država opozori na to? Ali to nadzirajo le inšpektorji? V praksi je namreč veliko subjektov, ki 

se ne zavedajo zahtev okoljske zakonodaje. 

 

Predlagamo, da se z okoljsko zakonodajo gospodarske subjekte seznani že ob njihovi 

ustanovitvi oziroma v fazi, ko začenjajo s projektiranjem objekta, ki bo povzročil potrebo po 

pridobitvi soglasij ali dovoljenj. Predlagamo tudi spletno predstavitev najpomembnejših zahtev 

okoljske zakonodaje na zgoščen in po možnosti interaktiven način, obenem pa stalno 

dosegljivost pristojnih organov za individualno (po)svetovanje. 

 

30.  Objekti in naprave za predelavo nevarnih odpadkov 
 

Objekti in naprave za predelavo nevarnih odpadkov se ne štejejo za SEVESO obrat, kljub temu 

da so lahko nevarni in vsebujejo »odpadne« kemikalije iz SEVESO uredbe. Predlagamo, da se 

jih čim prej vključi med SEVESO obrate. 

 

31.  Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine 
 

Opisi kaznivih dejanj znotraj 32. Poglavja KZ-1 (Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine) so zapisani preveč abstraktno, zaradi česar tudi ni mogoče izdati obsodilne sodbe. To 

je tudi razlog za neobstoj sodne prakse s tega področja. Predlagamo več medresorskega 

povezovanja in dodatno izobraževanje pristojnih policistov, tožilcev in sodnikov s področja 

okoljske kriminalitete. 

 

Kazenski in prekrškovni postopek sta izključujoča in se ne moreta voditi hkrati. Ker je kazenski 

pregon okoljskega kriminala neučinkovit, Inšpektorat za okolje in prostor raje vodi prekrškovne 

postopke in ne podaja ovadb za kazniva dejanja. Zaradi pomanjkljivosti kazenskopravne 

ureditve, prekrškovni postopek trenutno daje boljše rezultate (ima več učinka), vendar pa 

storilci tako niso ustrezno (dovolj) kaznovani. 

 

32.  Globe za prekrške 
 

Sprašujemo se, zakaj so v področnih uredbah globe določene v razponu (npr. od 30.000-40.000 

EUR), saj lahko v praksi inšpektor v hitrem prekrškovnem postopku določi le najnižji znesek 

globe (52. člen Zakona o prekrških). Sodišča lahko globo na drugi stopnji le znižajo, ne pa tudi 

zvišajo. V razponu lahko odloča le sodišče, če to odloča na prvi stopnji. 

 

Predlagamo, da se tudi Inšpektoratu za okolje in prostor omogoči odločanje v razponu.  
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33.  Odgovornost pravnih oseb za prekrške 
 

Inšpektorat RS za okolje in prostor ima težave pri utemeljevanju in dokazovanju odgovornosti 

pravnih oseb, saj so te lahko odgovorne le, če je podana in izkazana tudi odgovornost 

odgovorne osebe te pravne osebe. Če Inšpektorat RS za okolje in prostor ne najde odgovorne 

osebe, tudi pravna oseba ne more odgovarjati. Npr. pri izpadu čistilne naprave je nemogoče 

ugotoviti, kdo je odgovoren za nastalo škodo – pri kompleksnih procesih je nemogoče najti 

odgovorno osebo. To je še posebej oteženo z dejstvom, da nikomur ni treba pričati zoper sebe.  

 

Predlagamo, da se omogoči vodenje prekrškovnega postopka le zoper pravno osebo. Prav tako 

pa bi se moralo dopustiti izrekanje glob zgolj pravnim osebam, neodvisno od obstoja 

odgovorne fizične osebe. 

 

34.  Nadzor nad gradbenimi odpadki 
 

V Sloveniji ni ustreznega nadzora nad gradbenimi odpadki. Predlagamo, da se čim prej 

vzpostavi učinkovit nadzor. 

 

35.  Skladiščenje odpadkov 
 

V Sloveniji manjka predpis, ki bi podrobneje opredeljeval skladiščenje odpadkov. Npr. v takem 

predpisu bi moralo biti jasno določeno, da »odpadna« kislina in »odpadna« baza ne smeta biti 

skladiščeni skupaj oz. da se ne sme skupaj skladiščiti odpadkov, ki vsebujejo kemikalije, ki bi 

lahko medsebojno reagirale. Ko so te kemikalije še surovina v proizvodnem procesu, zanje velja 

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list 

RS, št. 23/18), ki med drugim določa pravila skupnega skladiščenja. Ko te kemikalije postanejo 

odpadek oziroma so v večjih deležih prisotne v odpadkih, pravila skupnega (začasnega) 

skladiščenja zanje ne veljajo več oziroma niso nikjer zakonsko določena. 

 

36.  Izhodiščno poročilo za nevarne odpadke 

 

Izhodiščno poročilo bi bilo potrebno določiti tudi za ravnanje z nevarnimi odpadki, ne samo za 

t.i. zadevne nevarne snovi.  

 

Ko zadevna nevarna snov (po uporabi v nekem proizvodnem procesu) postane odpadek, lahko 

ima še vedno večino lastnosti, zaradi katerih je bila razvrščena med zadevne nevarne snovi, a 

ker je odpadek, izhodiščno poročilo za osebo oz. podjetje, ki takšen odpadek skladišči oz. 

obdeluje ni potrebno. 
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37.  Termin nepremična posoda 
 

Opozarjamo na napačno definicijo nepremične posode v Uredbi o skladiščenju nevarnih 

tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah19*– v bistvu gre za premične posode, zaradi česar 

je pri branju in upoštevanju zakonodaje s tega področja med gospodarskimi subjekti veliko 

zmede.  

 
*»nepremična posoda je steklenica s prostornino do 0,005 m3, plastenka ali plastičen sod s prostornino do 0,06 

m3, kovinska kanta s prostornino do 0,025 m3 ter kovinski sod ali plastičen sod s prostornino do 1 m3« 

 

Poleg tega predlagamo, da se besedo »posoda« zamenja z besedo »rezervoar«.  

 

38.  Termin naprava 
 

Termin naprava, ki se pojavlja v okoljski zakonodaji, javnost in investitorji večkrat napačno 

interpretirajo. Tolmači se kot orodje/stroj in ne kot proces, aktivnost znotraj podjetja. 

 

Predlagamo dodatno ozaveščanje gospodarskih subjektov, ki nameravajo izvajati dejavnost s 

potencialnimi vplivi na okolje, in sicer o samem terminu naprava in obveznostih ter dolžnostih, 

ki za njih izhajajo iz okoljske zakonodaje. 

 

39.  Prisotnost inšpektorja pri tehničnem pregledu 
 

Predlagamo, da so okoljski inšpektorji prisotni na tehničnem pregledu in podajo svoje mnenje 

še pred izdajo uporabnega dovoljenja. 

 

40.  Sodelovanje Inšpektorata RS za okolje in prostor z Inšpektoratom RS za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami 
 

Opozarjamo na razmerje in razmejitev med nevarnostjo požara kot dogodka, s katerim se 

ukvarjajo sile zaščite in reševanja, ter nevarnostjo okoljske škode (zaradi požara), s katero se 

ukvarja okoljski resor. 
 

Predlagamo, da se za učinkovitejše varstvo pred požari vzpostavi boljše sodelovanje in 

poglobljena komunikacija med Inšpektoratom za okolje in prostor in Inšpektoratom za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

 

 

 
19 Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 
105/10). 
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41.  Inšpekcijski pregledi med konci tedna in ponoči 
 

Ker se največ kršitev zgodi med koncem tedna ali ponoči, ko Inšpektorat RS za okolje in prostor 

ne dela, predlagamo, da se delo inšpektorjev uredi tudi ob sobotah in nedeljah ter ponoči.  

Da se zagotovi nepristranskost dela inšpektorjev predlagamo redno rotacijo inšpektorjev po 

različnih regijah oziroma podjetjih, za večjo učinkovitost pri odkrivanju kršitev pa tudi več 

nenapovedanih inšpekcijskih nadzorov. 

 

42.  Uporaba fitofarmacevtskih sredstev  
 

65. člen Zakona o vodah20 določa popolno prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev na 

priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda (40 m izven naselij) 

in 5 metrov od meje brega voda 2. reda, da se zaščitijo površinske vode. V zvezi s tem 

opozarjamo na problem premajhne ozaveščenosti kmetov in nezadostne kontrole s strani 

inšpektorata.  

 

Podobno situacijo je možno ugotoviti pri zavarovanih območjih z naravovarstvenim statusom, 

kot so na primer krajinski parki, ki imajo v odlokih o zavarovanju večkrat določene prepovedi 

uporabe fitofarmacevtskih sredstev na določenih območjih znotraj območja zavarovanja. 

 

Predlagamo, da se izvedejo dodatne aktivnosti ozaveščanja o uporabi fitofarmacevtskih 

sredstev in okrepi nadzor nad njihovo uporabo. 

 

43.  Motivacija za pridobitev certifikata ISO14001 oziroma znaka EMAS 
 

Za pridobitev certifikata ISO14001 ali znaka EMAS predlagamo uvedbo dodatnih ugodnosti za 

podjetja, saj sicer niso motivirana za pridobitev dragih certifikatov. 

 

44.  Medresorska komisija za kemijsko varnost 
 

Za usklajevanje dela pristojnih ministrstev pri izvajanju nacionalne politike, programov in 

ukrepov na podlagi Zakona o kemikalijah in drugih predpisov s področja kemikalij ter za 

zagotavljanje skladnega in celovitega razvoja kemijske varnosti na državni ravni, je Vlada 

Republike Slovenije ustanovila medresorsko komisijo za kemijsko varnost. 

 

Medresorska komisija za kemijsko varnost naj bi skrbela za izmenjavo informacij, povezanih s 

kemijsko varnostjo med resorji in v mednarodnem merilu, obravnavala problematiko s 

 
20 Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 
60/17 - ZDMHS). 
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področja kemijske varnosti, predlagala in usklajevala skupne medresorske rešitve, ter 

sodelovala pri pripravi nacionalnega programa kemijske varnosti in akcijskih načrtov.  

 

Opozarjamo na nedelovanje omenjene komisije, saj se je ta formalno zadnjič sestala leta 2010, 

od leta 2010 naprej pa se ni več sestajala. Predlagamo, da se delovanje komisije vzpostavi nazaj 

(v nespremenjeni ali spremenjeni obliki) ali pa zagotovi izvajanje njenih nalog v drugačni obliki 

(ukinitev komisije in sprememba Zakona o kemikalijah). 

 

V Sloveniji vsekakor potrebujemo več medresorskega sodelovanja, v okviru katerega bi si 

resorji redno izmenjevali informacije in oblikovali usmeritve in rešitve odkritih pomanjkljivosti 

in problemov.  

 

45.  Informacijski sistem okolja 
 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v 105. členu predvideva vzpostavitev enotnega informacijskega 

sistema okolja, ki bi vseboval zlasti podatke o:  

1. stanju okolja in njegovih delov, 

2. naravnih pojavih, 

3. naravnih vrednotah, 

4. območjih, ki so s predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja narave in varstva ter rabe 

naravnih dobrin določena kot ogrožena, varovana ali zavarovana, 

5. vplivih onesnaženosti okolja na zdravje prebivalstva, 

6. emisijah in njihovih virih, 

7. odpadkih in ravnanju z njimi, 

8. nevarnih snoveh, 

9. rabi naravnih dobrin, 

10. okoljskih nesrečah, 

11. objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja, 

12. povzročiteljih obremenjevanja okolja, 

13. izvajalcih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in drugih osebah, ki se ukvarjajo z 

varstvom okolja, 

14. izvajalcih javnih služb ohranjanja narave in urejanja voda, 

15. nevladnih organizacijah na področju varstva okolja in ohranjanja narave, 

16. javnih finančnih sredstvih, porabljenih za varstvo okolja in ohranjanje narave, 

17. predpisih, standardih in normativih varstva okolja ter stanju tehnike in tehnologije in 

18. drugih zadevah, pomembnih za vrednotenje trajnostnega razvoja. 

 

Poleg zgoraj navedenih podatkov, bi moral informacijski sistem okolja vsebovati tudi podatke 

o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, seznam izdanih odločb, s 

katerimi je Agencija RS za okolje odredila izvedbo preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov 

in višino ocenjenih oziroma dejanskih stroškov izvedbe teh ukrepov, podatke o lokaciji, 

referenčnem stanju, škodi, odgovornih povzročiteljih in vzroku. Podatki bi morali biti vodeni 

na način, ki bi omogočal njihovo primerjavo in statistično obdelavo (glej tudi točko 8). 



 

48 

 

 

Ker menimo, da bi bil takšen celovit informacijski sistem zelo koristen za učinkovito opravljanje 

nalog države na področju varstva okolja in zadovoljivo in kakovostno seznanjanje javnosti z 

okoljskimi podatki, predlagamo, da Ministrstvo RS za okolje in prostor čim prej vzpostavi 

enotno bazo vseh zgoraj navedenih podatkov. 

 

46.  Medresorsko sodelovanje na področju varstva okolja 
 

Številne pristojnosti in naloge, ki posredno zadevajo tudi okolje, niso pod okriljem Ministrstva 

za okolje in prostor, ampak jih pokrivajo druga resorna ministrstva. Na primer, organizacija, 

priprava in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kamor spada tudi 

požarna varnost in civilna zaščita, spadata med delovna področja Ministrstva za obrambo. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano med drugim bdi nad varstvom rastlin, 

slovenskimi gozdovi in vnosom nevarnih snovi v tla v okviru kmetovanja. S področjem biocidov 

se ukvarja Ministrstvo za zdravje. Umeščanje prometne infrastrukture v prostor in naloge na 

področju učinkovite rabe obnovljivih virov energije pa je v pristojnosti Ministrstva za 

infrastrukturo.  

 

Zaradi nespornih vplivov, ki jih imajo odločitve navedenih ministrstev na okolje, menimo, da bi 

bilo potrebno izboljšati in poglobiti njihovo medresorsko sodelovanje. Predlagamo oblikovanje 

več delovnih skupin in sodelovanje strokovnjakov z različnih ministrstev pri oblikovanju 

smernic in sprejemanju odločitev o vseh zadevah, ki imajo kakršen koli vpliv na okolje 

(rastlinske in živalske vrste in  njihove habitate, vode, tla, zrak). 

 

Seveda bi bilo dobrodošlo tudi poglobljeno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor z 

Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, saj bi preko ozaveščevalnih akcij, namenjenim 

otrokom in mladostnikom, lahko dosegli trajnostne rezultate za prihodnje generacije. 

 

Zaključek 

 

Onesnaženost okolja je trenutno ena izmed najbolj perečih tem, s katero se sooča celoten svet. Tudi 

Evropska unija je ugotovila, da je v Skupnosti veliko onesnaženih območij, ki predstavljajo večje 

tveganje za zdravje, in da se je v zadnjih desetletjih dramatično povečala tudi izguba biotske 

raznovrstnosti. V želji izboljšati trenutno stanje in ohraniti okolje za sedanje in prihodnje generacije je 

varstvo okolja vključila med svoje primarne cilje in sprejela številne okoljevarstvene predpise. 

 

Ker je bila naša družba v zadnjih desetletjih predvsem ekonomsko naravnana in je večkrat zanemarjala 

naravne vire, je bilo treba državljane Evropske unije opomniti, da ima tudi okolje svojo ceno. Leta 2004 

je tako bila sprejeta Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o 

okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (Direktiva o okoljski 

odgovornosti), ki je na ravni Skupnosti določila enotni okvir za preprečevanje in sanacijo okoljske škode 
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s ciljem povečati ozaveščenost in oblikovati spodbude za nadaljnje naložbe v preventivne ukrepe in 

boljše okoljske prakse. 

 

Tudi projekt EcoLex Life se trudi izvajalce poklicnih dejavnosti spodbuditi k sprejetju ukrepov in 

razvijanju načinov ravnanja, ki bi čim bolj zmanjšali nevarnost povzročitve okoljske škode, prav tako pa 

želi nagovoriti pristojne državne organe in pomagati izboljšati izvrševanje Direktive o okoljski 

odgovornosti. Direktiva o okoljski odgovornosti v Sloveniji še namreč ni zaživela v polni meri, zaradi 

česar je potrebno spremeniti in dopolniti Zakon o varstvu okolja, poglobiti komunikacijo med državni 

organi, ki delujejo na področju varstva okolja, Agenciji RS za okolje omogočiti učinkovito obravnavanje 

primerov okoljske škode ter okrepiti udeležbo javnosti, in sicer z javnim dostopom do razumljivih, 

natančnih in primerljivih informacij. Vse deležnike je tudi v prihodnosti potrebno ozaveščati in dodatno 

izobraževati o sistemu okoljske odgovornosti in učinkovitemu obvladovanju tveganj za povzročitev 

okoljske škode.  

 

Tudi Evropska komisija je opazila, da nekatere države članice Direktive o okoljski odgovornosti ne 

izvršujejo učinkovito, zato je v svoj delovni načrt za obdobje 2017-2020 (MAWP)21 vključila kar nekaj 

akcij, s katerimi želi državam članicam pomagati doseči namen same direktive. Med drugim je letos 

javno objavila analize implementacije Direktive o okoljski odgovornosti v vseh državah članicah22, 

sprejeta pa je bila tudi sprememba člena 18 direktive, ki sedaj določa redno poročanje držav članic, in 

sicer do 30. aprila 2022 ter nato vsakih pet let. Komisija se je zavezala k rednemu vrednotenju direktive 

na podlagi prejetih informacij, in sicer do 30. aprila 2023 ter nato vsakih pet let, prav tako pa bo do 31. 

decembra 2020 oblikovala smernice za zagotovitev skupnega razumevanja pojma ‚okoljska škoda‘. 23  

  

Z namenom izboljšanja trenutnega stanja je pripravljen tudi predmetni dokument, za katerega upamo, 

da se bo realiziral v čim večjem številu pozitivnih sprememb in varstvo okolja v Sloveniji povzdignil na 

višjo raven. 

  

 
21 Multi-Annual ELD Work Programme (MAWP) for the period 2017-2020, dostopno na: 
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/MAWP_2017_2020.pdf 
22 The ELD country fiches, dostopno na: https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm#Multi-
AnnualWorkProgramme2017-2020 
23 Uredba (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja 
na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS, 
UL EU L 170/115. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/MAWP_2017_2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm#Multi-AnnualWorkProgramme2017-2020
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm#Multi-AnnualWorkProgramme2017-2020
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Priloga 2 

 

Pomanjkljivosti Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 

2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode  

(ELD direktiva) 

 

1. Definicija okoljske škode 
 

Pojem »večji škodljiv vpliv«, ki ga vsebuje definicija okoljske škode, v Direktivi 2004/35/ES ni jasno 

definiran. Vsaka država članica si ta pojem razlaga po svoje, zaradi česar se direktiva v državah članicah 

zelo različno izvaja. Tudi v slovenski nacionalni zakonodaji ta pojem ni jasno definiran. Zaradi te 

nejasnosti oziroma negotovosti izvajalci poklicnih dejavnosti ne vedo, v katerih primerih se od njih 

zahteva izvajanje preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov oziroma v katerih primerih so lahko 

odgovorni za povzročitev okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode. Nejasna definicija 

okoljske škode pa težave povzroča tudi pristojnim državnim organom in zavarovalnicam. 

 

V Sloveniji se pojem »večji škodljiv vpliv « ozko interpretira, zaradi česar imamo tudi izredno malo ELD 

primerov. 

 

Predlagamo, da se za zagotovitev skupnega razumevanja pojma »okoljska škoda« ne oblikujejo le 

neobvezujoče smernice, kot se je to zavezala storiti Evropska komisija s spremembo Direktive 

2004/35/ES z dne 5. junij 2019, temveč se dopolni definicija tega pojma v sami direktivi.  

 

2. Odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode  
 

Onesnaženost tal in vode je lahko posledica izvajanja poklicnih dejavnosti, za katere se predvideva 

objektivna odgovornost, prav tako pa lahko škodo vodam in tlom povzročijo tudi izvajalci drugih 

poklicnih dejavnosti, ki jih direktiva sicer ne šteje za potencialno ali dejansko tvegane za zdravje ljudi 

ali okolje (zaradi česar jim direktiva tudi ne pripisuje objektivne odgovornosti). 

 

Na primer, onesnaženost tal je običajno za človeka nevidna grožnja. Določena onesnaževala, ki vplivajo 

na zdravje ljudi, v tla pronicajo ne le iz industrijskih dejavnosti, ampak tudi iz kmetijske dejavnosti. 

Podobno velja za vodo. 
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Z namenom odločnejše uveljavitve splošnih načel odgovornosti povzročitelja ter plačila za 

obremenjevanje predlagamo, da se krivdna odgovornost izvajalcev poklicnih dejavnosti, ki niso 

določeni v Prilogi III direktive, razširi tudi na odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, 

povzročene tlom in vodam. Taka odgovornost za škodo, povzročeno zavarovanim vrstam in njihovim 

habitatom oz. habitatnim tipom, že obstaja, zato predlagamo, da se v ta nabor vključita tudi ostala dva 

posebna dela okolja: voda in tla. 

 

3. Javni register ELD primerov 
 

Države članice niso zavezane ažurno javno objavljati podatkov o prijavah in odprtih oziroma zaključenih 

postopkih primerov okoljskih škod in neposrednih nevarnostih takih škod. Predlagamo, da se v Direktivi 

2004/35/ES določi obveznost držav članic, da te podatke javno objavijo in redno ažurirajo v enotnem 

registru, dostopnem vsem državljanom EU. Prav tako bi bilo koristno javno objaviti ocenjene in 

dejanske stroške sanacijskih ukrepov v posameznih primerih, da bi lahko tudi drugi potencialni 

onesnaževalci spoznali sistem okoljske odgovornosti in njihove potencialne rizike (tudi finančne). Vsi 

podatki bi morali biti vodeni na način, ki bi omogočal njihovo primerjavo ter statistično obdelavo. 

 

Z javno objavljenimi podatki in ažurnim registrom primerov okoljskih škod bi se poglobilo zaupanje v 

delovanje pristojnih organov, prav tako pa bi to spodbudilo izvajalce poklicnih dejavnosti k bolj 

previdnemu in preventivnemu ravnanju. Državljani bi spoznali, kakšno vlogo lahko sami igrajo pri 

obvladovanju okoljskih rizikov, z vsem naštetim pa bi se posledično izboljšala tudi sama implementacija 

Direktive o okoljski odgovornosti v državah članicah in stanje v okolju. 

 

Tudi sprememba Direktive 2004/35/ES z dne 5. junij 2019 ni uvedla enotnega in ažurnega registra, ki 

bi bil v vsakem trenutku dostopen javnosti, saj se omejuje le na poročanje Evropski komisiji glede 

informacij iz Priloge VI Direktive 2003/4/ES. Poleg tega se ti podatki ne zbirajo ažurno, ampak le vsakih 

pet let.  

 

Skupen in javno dostopen ELD register bi lahko dal koristne rezultate, saj se lahko razpoložljive zbirke 

podatkov uporabijo za izboljšanje finančnega jamstva (zagotavljanje produktov z boljšo ciljno 

usmerjenostjo), okrepitev sistemov podjetij za obvladovanje tveganja in izboljšanje znanja vseh 

strokovnih delavcev in deležnikov, vključno z organi, odgovornimi za ublažitev škode. 

 

4. Okoljska škoda, povzročena zraku 
 

V okvir instituta okoljske odgovornosti bi bilo smiselno vključiti tudi zrak, saj onesnaženost zraka 

predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi in dobro stanje okolja. Ker sanacija zraka ni izvedljiva, bi v 

primeru škode, povzročene zraku, lahko določili vsaj kompenzacijske sanacijske ukrepe. Takšna 
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ureditev bi delovala tudi kot dodaten pritisk k izvrševanju učinkovitih preventivnih ukrepov s strani 

potencialnih onesnaževalcev. 

 

5. Definicija škode, povzročene tlom 
 

Direktiva 2004/35/ES škodo, povzročeno tlom, definira kot vsako onesnaženje tal, ki predstavlja znatno 

nevarnost škodljivih vplivov na zdravje ljudi zaradi neposrednega ali posrednega vnosa snovi, 

pripravkov, organizmov ali mikroorganizmov v tla ali pod tla. Definicijo bi lahko razširili z odstranitvijo 

pogoja »nevarnosti škodljivih vplivov na zdravje ljudi«. Taka sprememba bi med drugim omogočila, da 

bi kot okoljsko škodo na tleh lahko definirali tudi škodo, povzročeno mokriščem, ki sicer nimajo 

človeške prisotnosti, so pa ključna za biotsko raznovrstnost. 

 

V Direktivi 2004/35/ES bi bilo potrebno bolj jasno definirati tudi sam pojem »tla«.  
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Priloga 3  

Adrema medijev 

Medij Funkcija Ime Priimek  Naslov Kraj Telefon Elektronska pošta 

Tisk               

Delo 
novinar 
okolje 

Borut Tavčar Dunajska 5 Ljubljana 01 473 71 69 borut.tavcar@delo.si; 

Svet kapitala  novinarka  Simona  Drevenšek  Dunajska 5 Ljubljana 01 473 71 69 
simona.drevensek@d
elo.si  

GEA uredništvo     
Slovenska cesta 
29 

Ljubljana 01 241 32 20 gea@mkz.si 

Kmečki glas urednica Marinka 
Marinčič 
Jevnikar 

Železna cesta 
14 

Ljubljana 01 473 53 66 
marinka@czd-
kmeckiglas.si    

National 
Geographic 

odgovorna 
urednica 

Marija Javornik Stegne 9b Ljubljana 01 513 46 00 ngm@ngm.si 

Večer novinarka Andreja  Kutin 
Ulica slovenske 
osamosvojitve 
2 

Maribor 02 235 35 00 
andreja.kutin@vecer.
com 

Radio               

Radio Triglav 
- Okoljske 
minute 

urednica 
oddaje 

Nataša Harej 
Trg Toneta 
Čufarja 4 

Jesenice 04 5861 012  
natasa.harej@radiotri
glav.si 

Radio 
Europa 05 

urednica 
oddaje 

Jelena Stepanovič Parmova 53 Ljubljana 05 90 87 001 
urednistvo@radioeur
opa05.si 

Televizija               

Gea TV 
urednica in 
novinarka 

Tina Drolc 
Slamnikarska 
1/d  

Domžale 05 99 61976 tina@inspirata.co.uk  

Gea TV 

novinarka in 
urednica 
spletne 
strani 

Vesna Fujs 
Slamnikarska 
1/d  

Domžale 05 99 61976 vesna.fujs@geatv.si 

Gea TV 
programski 
direktor 

Dejan Sedej 
Slamnikarska 
1/d  

Domžale 05 99 61976 dejan.sedej@geatv.si 

Splet               

Bodieko.si 
izvršna 
urednica 

Eva Jandl     01 292 72 52 
urednistvo@argos-
media.si  

Društvo 
Planet 
Zemlja 

uredništvo         01 620 25 22 
info@planet-
zemlja.org  

Ekologicen.si 
odgovorna 
urednica 

Anja 
Horvat 
Jeromel 

      
info@ekologicen.si; 
anja@ekologicen.si 

Eko-
planet.net 

uredništvo           eko@eko-planet.net 

Energetika.n
et 

uredništvo     Šmartinska 152 Ljubljana 01 40 12 872 
urednistvo@energeti
ka.net 

Energetika.n
et 

glavna 
urednica 

Alenka Žumbar  Šmartinska 152 Ljubljana 01 40 12 872 
alenka.zumbar@ener
getika.net 

mailto:katja.rosa@burda.si
mailto:karmen.gradisek@mkz-lj.si
mailto:marinka@czd-kmeckiglas.si
mailto:marinka@czd-kmeckiglas.si
http://www.nationalgeographic.si/index.php?i=43
mailto:natasa.harej@radiotriglav.si
mailto:natasa.harej@radiotriglav.si
mailto:urednistvo@radioeuropa05.si
mailto:urednistvo@radioeuropa05.si
mailto:tina@inspirata.co.uk
mailto:urednistvo@argos-media.si
mailto:urednistvo@argos-media.si
mailto:info@planet-zemlja.org
mailto:info@planet-zemlja.org
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Energetika.n
et 

novinarka in 
vodja 
marketinga 
in dogodkov 

Jasna Kofol Šmartinska 152 Ljubljana 01 40 12 872 
jasna.kofol@energeti
ka.net 

Energetika.n
et  

novinarka in 
izvršna 
urednica 
Energije 
doma in 
revije Eko 
knjige 

Andreja Šalamun Šmartinska 152 Ljubljana 01 40 12 872 
andreja.salamun@en
ergetika.net 

Zelena 
Slovenija 

uredništvo         03 426 67 00 
info@zelenaslovenija.
si 

Zelena 
Slovenija 

odgovorna 
urednica 

Vanesa Čanji      03 426 67 08 
vanesa.canji@fitmedi
a.si 

Tiskovna 
agencija 

              

STA uredništvo Bojan  Veselinovič Tivolska 50 Ljubljana 01 24 10 100 desk@sta.si; 

STA 
uredništvo 
gospodarstva 

    Tivolska 50 Ljubljana 01 241 01 40 gospodarstvo@sta.si; 

STA 
urednica 
gospodarstva 

Urška Kristan Tivolska 50 Ljubljana 01 241 01 40 urska.kristan@sta.si; 

 

Adrema sekcij GZS in OZS 

Obrtna zbornica Slovenije   
Sekcije in odbori Kontaktna oseba Telefon Mail Predsednik 

Sekcija 
avtoserviserjev 

sekretar sekcije: 
Igor Pipan  +386 (0)1 58 30 

500 

igor.pipan@ozs.si 

Miran Andrejek 

Sekcija 
cementninarjev, 
kamnosekov in 
teracerjev 

sekretar sekcije: 
Igor Pipan  +386 (0)1 58 30 

500  

igor.pipan@ozs.si 

BOGDAN 
OBLAK 

Sekcija cvetličarjev 
in vrtnarjev 

Sekretar sekcije: 
Miran RADE +386 1 58 30 523 info@florist.si 

Simon OGRIZEK 

Sekcija čistilcev 
objektov 

Miran Rade, 
sekretar sekcije (0)1 58 30 523 

miran.rade@ozs.si Simon SLOKAN 

Sekcija za domačo 
in umetnostno obrt 

Goran Lesničar 
Pučko, sekretar 
sekcije +386 1 583 05 16 goran.lesnicar@ozs.si 

Jernej 
Bortolato 

Sekcija dimnikarjev Sekretarka sekcije 
je Iris Ksenija 
Brkovič 

01 58 30 566 iris.brkovic@ozs.si Simon Dovrtel 

Sekcija elektro 
dejavnosti 

Valentina Melkić, 
sekretarka sekcij 

(0)1 58 30 541  valentina.melkic@ozs.si 

Vladimir 
Janžekovič 

mailto:info@zelenaslovenija.si
mailto:info@zelenaslovenija.si
mailto:vanesa.canji@fitmedia.si
mailto:vanesa.canji@fitmedia.si
mailto:desk@sta.si;
mailto:gospodarstvo@sta.si;
http://www.avtoserviser.si/
http://www.avtoserviser.si/
mailto:igor.pipan@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijacementninarjevkamnosekovinteracerjev.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijacementninarjevkamnosekovinteracerjev.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijacementninarjevkamnosekovinteracerjev.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijacementninarjevkamnosekovinteracerjev.aspx
mailto:igor.pipan@ozs.si
https://www.ozs.si/sekcija-cvetlicarjev-in-vrtnarjev
https://www.ozs.si/sekcija-cvetlicarjev-in-vrtnarjev
mailto:info@florist.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija%C4%8Distilcevobjektov.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija%C4%8Distilcevobjektov.aspx
mailto:miran.rade@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazadoma%C4%8Doinumetnostnoobrt.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazadoma%C4%8Doinumetnostnoobrt.aspx
mailto:goran.lesnicar@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijadimnikarjev.aspx
mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
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Sekcija elektronikov 
in mehatronikov 

Valentina Melkić, 
sekretarka sekcij 

(0)1 58 30 541  valentina.melkic@ozs.si BRANKO 
VESELIČ 

Sekcija fotografov Adrijana Poljanšek, 
sekretarka sekcije 

+386 (0)1 58 30 
826 

adrijana.poljansek@ozs.si 

Katarina 
Podgoršek 

Sekcija frizerjev Vlasta Markoja (0)1 58 30 571 vlasta.markoja@ozs.si g. Mitja Sojer 

Sekcija za 
gostinstvo in 
turizem Vlasta Markoja 

(0)1 58 30 571 vlasta.markoja@ozs.si 

Blaž Cvar 

Sekcija gradbincev Sekretar sekcije 
Janko Rozman 

(0)1 58 30 540 janko.rozman@ozs.si Zoran Simčič 

Sekcija grafičarjev Adrijana Poljanšek (0)1 58 30 826 adrijana.poljansek@ozs.si Bernard Bucik 

Sekcija instalaterjev 
- energetikov 

Sekretar sekcije 
Janko Rozman 

(0)1 58 30 540 janko.rozman@ozs.si Andrej Papež 

Sekcija kleparjev in 
krovcev 

Sekretar sekcije 
Janko Rozman 

(0)1 58 30 540 janko.rozman@ozs.si 

  

Sekcija kovinarjev Valentina Melkić, 
sekretarka sekcij 

(0)1 58 30 541 valentina.melkic@ozs.si Ivan Meh 

Sekcija kozmetikov Vlasta Markoja (0)1 58 30 571 vlasta.markoja@ozs.si Petra Mrhar 

Sekcija lesnih strok Iris Ksenija Brkovič, 
sekretarka Sekcije 
lesnih strok 

01 58 30 566 iris.brkovic@ozs.si Marko Kajzer 

Sekcija optikov Iris Ksenija Brkovič, 
sekretarka sekcije 

01 58 30 566 iris.brkovic@ozs.si 

  

Sekcija plastičarjev Valentina Melkić, 
sekretarka sekcij 

(0)1 58 30 541 valentina.melkic@ozs.si 

Milan Škapin 

Sekcija polagalcev 
talnih oblog 

Miran Rade (0)1 58 30 523  miran.rade@ozs.si Stanko Srša  

Sekcija 
predelovalcev kož Adrijana Poljanšek  (0)1 58 30 826 adrijana.poljansek@ozs.si 

Dremelj Anton 

Sekcija za promet Natalija Repanšek, 
Sekretarka sekcije 
za promet 

(0)1 58 30 526 natalija.repansek@ozs.si 

Peter Pišek 

Sekcija 
slikopleskarjev, 
fasaderjev in 
črkoslik. 

Sekretar sekcije je 
Igor Pipan 

01/583 05 68 igor.pipan@ozs.si Matjaž Majdič 

Sekcija steklarjev Goran Lesničar 
Pučko, sekretar 
Sekcije steklarjev 01 583 05 16 goran.lesnicar@ozs.si Vižintin Slavko 

Sekcija tekstilcev 

Adrijana Poljanšek  (0)1 58 30 826 adrijana.poljansek@ozs.si 

Lidija Anzelm 
Rožman Polona 

Sekcija trgovcev Miran Rade (0)1 58 30 523  miran.rade@ozs.si Primož ČERNIC 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektronikovinmehatronikov.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektronikovinmehatronikov.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafotografov.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafrizerjev.aspx
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem.aspx
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijagradbincev.aspx
mailto:janko.rozman@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijagrafi%C4%8Darjev.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijainstalaterjevenergetikov.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijainstalaterjevenergetikov.aspx
mailto:janko.rozman@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakleparjevinkrovcev.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakleparjevinkrovcev.aspx
mailto:janko.rozman@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakozmetikov.aspx
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijalesnihstrok.aspx
mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaoptikov.aspx
mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaplasti%C4%8Darjev.aspx
mailto:valentina.melkic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijapolagalcevtalnihoblog.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijapolagalcevtalnihoblog.aspx
mailto:miran.rade@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijapredelovalcevko%C5%BE.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijapredelovalcevko%C5%BE.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet.aspx
mailto:natalija.repansek@ozs.si
mailto:peter@frigo.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaslikopleskarjevfasaderjevin%C4%8Drkoslik.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaslikopleskarjevfasaderjevin%C4%8Drkoslik.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaslikopleskarjevfasaderjevin%C4%8Drkoslik.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaslikopleskarjevfasaderjevin%C4%8Drkoslik.aspx
mailto:igor.pipan@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijasteklarjev.aspx
mailto:goran.lesnicar@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatekstilcev.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatrgovcev.aspx
mailto:miran.rade@ozs.si
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Sekcija 
vzdrževalcev 
tekstilij Adrijana Poljanšek  (0)1 58 30 826 adrijana.poljansek@ozs.si 

Pance Gašper  

Sekcija zlatarjev in 
draguljarjev 

Goran Lesničar 
Pučko (0)1 58 30 516 goran.lesnicar@ozs.si Marijan Kosi 

Sekcija živilskih 
dejavnosti 

Iris Ksenija Brkovič, 
sekretarka Sekcije 

01 58 30 566 iris.brkovic@ozs.si 

Rednak 
Miroslav 

Odbor za znanost in 
tehnologijo pri OZS 

Valentina Melkić, 
sekretarka OZT   valentina.melkic@ozs.si Marko Lotrič 

Odbor pogrebnih 
dejavnosti 

Vlasta Markoja 
01 583 05 71 

vlasta.markoja@ozs.si Jožica Coif 

*vsi emaili so javno objavljeni;  
GZS 

Zduženje / zbornica dejavnosti direktor kontaktni podatki 

Podjetniško-trgovska zbornica (PTZ)  mag. Vida Kožar 

Tel.: 01/5898 312; e-
naslov: ptz@gzs.si 

Zbornica elektronske in elektroindustrije  dr. Marjan Rihar 
Tel.: 
01/5898 302; elektroindustrija@gzs.si 

Zbornica gradbeništva in IGM mag. Jože Renar 

Tel.: 01/5898 242; e-
naslov: zgigm@gzs.si 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij  dr. Tatjana Zagorc 

Tel.: 01/5898 000; e-
naslov: zivilska.ind@gzs.si 

Zbornica komunalnega gospodarstva  Sebastijan Zupanc 

Tel.: 01/5898 238; e-
naslov: komunala@gzs.si 

Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti  mag. Majda Dobravc 
Tel.: 01/5898 252; e-naslov: zmcs-
amcos@gzs.si 

Zbornica računovodskih servisov  Polonca Podgoršek 

Tel.: 01/5898 316; e-
naslov: zrs@gzs.si 

Medijska zbornica  Irma Butina Tel.: 01/5898 313 

Zbornica knjižnih založnikov in 
knjigotržcev  Zdravko Kafol 

Tel.: 01 58 98 337 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami  Boštjan Udovič 

Tel.: 01/5898 404; e-
naslov: zpn@gzs.si 

Združenje kemijske industrije  Darja Boštjančič 

Tel.: 01/5898 257; e-
naslov: zki@gzs.si 

Združenje kovinske industrije  

mag. Janja 
Petkovšek 

Tel.: 01/5898 309; e-naslov: kov-
industrija@gzs.si 

Združenje kovinskih materialov in nekovin  

mag. Martin 
Debelak 

Tel.: 01/5898 256; e-
naslov: zkm@gzs.si 

Združenje lesne in pohištvene industrije Igor Milavec 

Tel.: 01/5898 284; e-
naslov: lesarstvo@gzs.si 

Združenje za informatiko in 
telekomunikacije  Nenad Šutanovac 

Tel.: 01/5898 441; e-
naslov: zit@gzs.si 

Združenje za inženiring  

mag. Vekoslav 
Korošec v. d. 
direktor 

Tel.: 01/5898 254; e-
naslov: zing@gzs.si 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijavzdr%C5%BEevalcevtekstilij.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijavzdr%C5%BEevalcevtekstilij.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijavzdr%C5%BEevalcevtekstilij.aspx
mailto:adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazlatarjevindraguljarjev.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazlatarjevindraguljarjev.aspx
mailto:goran.lesnicar@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija%C5%BEivilskihdejavnosti.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija%C5%BEivilskihdejavnosti.aspx
mailto:iris.brkovic@ozs.si
https://www.ozs.si/odbor-za-znanost-in-tehnologijo/sestava-odbora
https://www.ozs.si/odbor-za-znanost-in-tehnologijo/sestava-odbora
mailto:valentina.melkic@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Odborpogrebnihdejavnosti.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Odborpogrebnihdejavnosti.aspx
mailto:vlasta.markoja@ozs.si
https://www.gzs.si/podjetnisko_trgovska_zbornica
https://www.gzs.si/zbornica_elektronske_in_elektroindustrije
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij
https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva
https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti
https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov
https://www.gzs.si/zbornica_zaloznistva_knjigotrstva_graficne_dejavnosti_in_radiodifuznih_medijev
https://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev
https://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev
https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami
https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije
https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinske_industrije
https://www.gzs.si/zdruzenje_kovinskih_materialov_in_nekovin
https://www.gzs.si/zdruzenje_lesne_in_pohistvene_industrije
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_inzeniring
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Združenje za papirno in papirno 
predelovalno industrijo 

mag. Petra Prebil 
Bašin 

Tel.: 01/5898 273; e-
naslov: papirnistvo@gzs.si 

Združenje za promet  Robert Sever 

Tel.: 01/5898 232; e-
naslov: zpz@gzs.si 

Združenje za svetovalni inženiring  

mag. Slovenko 
Henigman, direktor 

Tel.: 01/5898 254; e-
naslov: zisp@gzs.si 

Združenje za tekstilno, oblačilno in 
usnjarsko predelovalno industrijo  

mag. Petra Prebil 
Bašin 

Tel.: 01/5898 289; e-
naslov: ztoupi@gzs.si 

Zbornica gorskih centrov Marjan Čuk   

*vsi emaili so javno objavljeni;  
 

Regijski GZS Kontaktna oseba Funkcija Mail Telefon 

Regionalna zbornica 
Gorenjska  

mag. Bojan 
Luskovec Predsednik oz.gorenjska@gzs.si 042083000 

Koroška gospodarska 
zbornica Andrej GRADIŠNIK Predsednik koroska.gz@gzs.si 02 87 07 005 

Zbornica osrednjeslovenske 
regije  Andrej Božič Predsednik oz.ljubljana@gzs.si +386 1 5898-174 

Posavska gospodarska 
zbornica, Krško Danijel Levičar Predsednik posavska.gz@gzs.si 07/4922 387 

Regionalna zbornica Postojna  

mag. Janez Rebec Predsednik oz.postojna@gzs.si 
+386 (0)5 72 00 
110 

Zasavska gospodarska 
zbornica 

mag. Tomaž 
Berginc Predsednik oz.zasavje@gzs.si +386-3/56-57-201 

GZS Severno Primorska 
gospodarska zbornica, Nova 
Gorica  Julijan Fortunat Predsednik 

oz.sev-
primorska@gzs.si 05 39 21 201 

Primorska gospodarska 
zbornica 

Majcen Ivan 

Predsednik 
upravnega 
odbora info@pgz-slo.si +386 31 393 352 

Regionalna gospodarska 
zbornica Celje - RGZC  Izidor Krivec Predsednik info@rgzc.si 00386 34255222 

Gospodarska zbornica 
Dolenjske in Bele krajine  Jože Colarič Predsednik info@gzdbk.si 00386 73321760 

Savinjsko-šaleška 
gospodarska zbornica dr. Blaž Nardin Predsednik ssgz@ssgz.si 03 8984 202 

Pomurska gospodarska 
zbornica Peter POLANIČ Predsednik info@pgz.si 02/5213 650 

Štajerska gospodarska 
zbornica Dr. Roman Glaser Predsednik info@stajerskagz.si 02/220 87 00 

*vsi emaili so javno objavljeni;  
 

  

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_papirno_in_papirno_predelovalno_industrijo
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet_in_zveze
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_svetovalni_inzeniring
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_tekstilno_oblacilno_in_usnjarsko_predelovalno_industrijo
https://www.gzs.si/oz_gorenjska
https://www.gzs.si/oz_gorenjska
https://www.gzs.si/oz_koroska
https://www.gzs.si/oz_koroska
https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije
https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije
https://www.gzs.si/posavska_gzk
https://www.gzs.si/posavska_gzk
https://www.gzs.si/oz_postojna
https://www.gzs.si/oz_zasavje
https://www.gzs.si/oz_zasavje
https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko
https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko
https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko
http://www.pgz-slo.si/
http://www.pgz-slo.si/
http://rgzc.gzs.si/
http://rgzc.gzs.si/
http://www.gzdbk.si/
http://www.gzdbk.si/
https://ssgz.gzs.si/
https://ssgz.gzs.si/
http://www.pgz.si/
http://www.pgz.si/
http://www.stajerskagz.si/
http://www.stajerskagz.si/
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2. Načrt razvoja projekta 

 

1. faza: Priprava projekta in določanje obsega 

a) Začetna analiza stanja  

i. Identifikacija ciljnih skupin in drugih deležnikov 

ii. Analiza stanja med ciljnimi skupinami (anketa, fokusna skupina, poglobljeni intervjuji) 

b) Pogovori s strokovnjaki in pristojnimi institucijami 

c) Izbira ekipe in določanje finančnih okvirjev: zmožnosti organizacije da upravlja s svojimi viri in 

izvaja aktivnosti. 

d) Poslovni načrt – break-even 

e) Razdelitev projekta v akcije, podakcije in določanje ciljev ter mejnikov: za vsako akcijo 

natančno določiti začetek in predviden konec, predvidene osebe, odgovorno osebo in 

predvidene stroške. 

f) Analiza vplivov projekta na okolje in družbeno-ekonomski vpliv 

g) Analiza tveganj 

 

Ključni izločki 1. faze 

- Izbira partnerjev projekta in določitev aktivnosti posameznega partnerja; podpis sporazumov 

o partnerstvu. 

- Pisma podpore deležnikov projekta. 

- Analiza trenutnega stanja in tveganj. 

- Načrt financiranja. 

 

2. faza: Izvedba projekta 

Organizacija in vodenje projekta:  

- Priprava organigrama projektne ekipe: določitev vlog in obveznosti. 

- Seznam vseh akcij, gantogram in WBS (work breakdown structure). 

- Določitev ekipe in odgovornih za posamezno aktivnost. 

- Določanje internih aktivnosti in aktivnosti v zunanjem izvajanju (podizvajalci). 

- Določitev vmesnih mejnikov in rokov za posamezne aktivnosti. 

- Monitoring in upravljanje virov, kadrov, sredstev in časovnice projekta. 

- Priprava načrta upravljanja tveganj, načrta upravljanja stroškov in načrta vodenja kakovosti. 

- Reden monitoring aktivnosti za preprečevanje in hitro razrešitev morebitnih težav in ozkega 

grla; določiti termine rednih sestankov z odgovornimi osebami. 

 

Za vsako akcijo natančno določiti potrebne aktivnosti, začetek in predviden konec, odgovorno osebo, 

povezane aktivnosti ali akcije, vmesne mejnike in dodatne komentarje. 

 

Tehnični del načrta: 
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- popis postopkov in metod dela 

- pregled orodja in tehnike potrebnega za izgradnjo sistema ter vzdrževanje  

- upoštevati t.i. metodo slapov (Waterfall Method) za preprečevanje zamud in čakanja: 

razčlenitev projektnih dejavnosti na linearne zaporedne faze, kjer je vsaka faza odvisna od 

rezultatov prejšnje in ustreza specializaciji nalog. 

 

Razvoj programske opreme 

1. Načrtovanje okvira  

2. Analiza stanja  

3. Oblikovanje 

4. Razvoj 

5. Interno testiranje  

6. Odpravljanje napak in nadaljnje testiranje 

7. Treningi in testna uporaba 

8. Pilotna verzija 

9. Dokumentacija 

10. Navodila za uporabo 

 

Izvedba dogodka (seminarja, konference, delavnice) 

1. Izbira primernega predavatelja/ice ali več njih in določitev naslova dogodka 

2. Uskladitev datuma in lokacije glede na trg in predavatelje in rezervacija dvorane 

3. Priprava adrem ciljne skupine in adreme medijev 

4. Oblikovanje cgp dogodka, spletne strani, kreativ za marketing, tekstov 

5. Določitev časovnice, kanalov in sredstev za marketing  

6. Naročanje izbranega materiala (npr. pingvini, vrečke, brošure, bloki, itd.) 

7. Monitoring prijav, po potrebi povečati marketing 

8. Pridobitev prezentacij govorcev in priprava gradiv za udeležence  

9. Po potrebi naročanje catering za dogodek in fotografa, snemalca 

10. Obveščanje vseh prijavljenih udeležencev, medijev in predavateljev o poteku dogodka 

11. Priprava prostora in prezentacij govorcev in izvedba dogodka 

12. Zahvala udeležencem za udeležbo, poročilo in analiza dogodka 

 

Podporni procesi: 

- Uporaba zunanjih strokovnjakov in podizvajalcev: izbira najustreznejšega in redni nadzor in 

usklajevanje med izvedbo del. 

- Plan testiranja. 

- Določanje standardov in meril za zagotavljanje kakovosti. 

- Zbiranje povratnih informacij. 

- Fleksibilnost pri zaznanih težavah ali spremembah in zamudah aktivnosti. 
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- Aktivno sodelovanje z deležniki in partnerji. 

- Sestava usmerjevalnega odbora in redno sestajanje. 

- Pisanje navodil in dokumentacije. 

 

 

3. faza: Zaključek projekta 

- Poročilo o doseženih ciljih in stroških: pregled odstopanj od načrta 

- Priprava po-projektnega načrta: vzdrževanje, financiranje, odgovornosti, nadgradnje, 

trženje. Zmožnosti organizacije da upravlja s svojimi viri in izvaja aktivnosti po koncu 

projekta. 

- Obveščanje deležnikov in medijev o zaključku projekta 

- Učinki projekta: Zaključna analiza vplivov projekta na okolje in družbeno-ekonomski vpliv 

 


