
Prijava neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode oziroma že 
nastale okoljske škode 

 

Oblika vloge zakonsko ni določena, zato je ta obrazec neobvezen in služi le kot pomoč pri 
pripravi uspešne prijave. Obseg odgovorov ni omejen, saj je priporočljiva čim bolj jasna in 
konkretna obrazložitev.  

Pri izpolnjevanju obrazca glejte tudi dokument »Okoljska odgovornost«. 

Obrazec s prilogami lahko pošljete na fizični ali elektronski naslov Agencije RS za okolje.   

Naslovnik: Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana 

         Elektronska pošta: gp.arso@gov.si 

Naziv in kontaktni podatek prijavitelja: ____________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

 

1. Naslovni organ (vstavite X v eno ali več spodnjih polj):  
 obveščam/o o:    

 neposredni nevarnosti za nastanek okoljske škode 
 že nastali okoljski škodi  

 
 na podlagi 1. odstavka 110g. člena Zakona o varstvu okolja obveščam/o o nastali 

okoljski škodi in zahtevam/o, da ukrepa v skladu z zakonom (takšno ukrepanje lahko 
zahtevajo le pravne ali fizične osebe, ki so zaradi nastanka okoljske škode prizadete 
ali bi bile lahko prizadete, in nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem 
interesu na področju varstva okolja). 

Pisna priporočila za sestavo zahteve za ukrepanje lahko najdete na spodnji povezavi: 

Kako podati prijavo okoljske škode 
 
2. Navedba/opis lokacije dejavnosti, iz katere izhaja neposredna nevarnost za nastanek 

okoljske škode oziroma navedba/opis lokacije dejavnosti, ki je povzročila okoljsko škodo: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. Opis lokacije, kjer obstaja neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode oziroma 
opis lokacije, kjer je nastala okoljska škoda:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 
4. Datum/čas, ko je bila odkrita neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode oziroma 

datum/čas, ko je bila odkrita že nastala okoljska škoda:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. Agencijo lahko o okoljski škodi obvesti vsakdo, obvestilo s posebno zahtevo za ukrepanje 
pa lahko pošljejo le: 

- pravne ali fizične osebe, ki so zaradi nastanka okoljske škode prizadete ali bi 
 bile lahko prizadete (so jim kršene ali ogrožene z ustavo ali zakonom priznane 
 pravice – npr. zdravje, premoženje), in  
- nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju 
 varstva okolja. 
 
Če vlagate zahtevo za ukrepanje, utemeljite, zakaj ste upravičeni do vložitve take 
zahteve (npr. katere pravice so vam kršene ali bi vam lahko bile kršene oziroma ali ste 
nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva 
okolja). 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
6. Navedite, na katero vrsto škode se nanaša vaše obvestilo/zahteva, tako da vstavite X v eno 

ali več spodnjih polj: 
 TLA 
 VODE 
 ZAVAROVANE RASTLINSKE VSRTE IN NJIHOVE HABITATE 
 ZAVAROVANE ŽIVALSKE VRSTE IN NJIHOVE HABITATE 

 
7. V okviru sistema okoljske odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode 

odgovarjajo le izvajalci poklicnih dejavnosti (podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, 
obrtniki, izvajalci gospodarskih javnih služb). Navedite, kdo je domnevni povzročitelj.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



8. Opišite aktivnost povzročitelja, ki je povzročila neposredno nevarnost za nastanek okoljske 
škode oziroma okoljsko škodo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Če grozi škoda tlom ali vodam oziroma če je škoda tlom ali vodam že nastala, navedite tudi 
dejavnost, za katero menite, da je povzročila to grožnjo ali škodo. Pri tem upoštevajte 
seznam, ki ga najdete v priloženem dokumentu »Sistem okoljske odgovornosti«, in sicer v 
poglavju 4 pod naslovom »Kdo je lahko odgovoren za preprečevanje oziroma sanacijo 
okoljske škode« in navedite zaporedno številko dejavnosti. 
 
Domnevni povzročitelj opravlja dejavnost pod zaporedno številko: ________ 
 

9. Če sta izpolnjena oba spodaj navedena pogoja: 
- vaše obvestilo/zahteva se nanaša na neposredno nevarnost za povzročitev škode 

zavarovanim rastlinskim in/ali živalskim vrstam in njihovim habitatom oziroma na že 
nastalo škodo zavarovanim rastlinskim in/ali živalskim vrstam in njihovim habitatom in 

- domnevni povzročitelj NE izvaja dejavnosti s seznama, ki ga najdete v priloženem 
dokumentu »Sistem okoljske odgovornosti«, in sicer v poglavju 4 z naslovom »Kdo je 
lahko odgovoren za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode«, 

opišite, kaj po vašem mnenju izkazuje povezavo med dejavnostjo/aktivnostjo domnevnega 
povzročitelja in nastalo ali grozečo okoljsko škodo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
10. Opišite možen vpliv grozeče ali že nastale okoljske škode na vode ali zaščitene rastlinske 

in živalske vrste in njihove habitate (npr. na katero vrsto ali habitat vpliva, kako vpliva na 
doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja vrste po predpisih o ohranjanju narave, ali vpliva 
na ekološko, kemijsko ali količinsko stanje vodnega telesa ali ekološki potencial vode, 
obseg in trajanje morebitnega vpliva itd.). Če gre za okoljsko škodo, povzročeno tlom, 
navedite, ali gre za onesnaženje z emisijami v, na ali pod tla, kakšno grožnjo onesnaženje 
predstavlja za zdravje ljudi ter katere predpisane standarde kakovosti tal presega. 
Več informacij v zvezi z utemeljitvijo okoljske škode, najdete v priloženem dokumentu 
»Sistem okoljske odgovornosti«, in sicer v poglavju 3 z naslovom »Kako utemeljiti in 
definirati okoljsko škodo«. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 



11. Za utemeljitev odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode je potrebno 
izkazati dejstvo, da bo/je prišlo v okolju do pomembne spremembe glede na referenčno 
stanje (stanje kot bi bilo, če do okoljske škode ne bi prišlo).  
 
Navedite razpoložljive podatke o referenčnem stanju okolja (to je, trenutno stanje, če 
prijavljate primer neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode oziroma stanje pred 
nastankom okoljske škode, če prijavljate primer že nastale okoljske škode). Nekatere 
podatke o referenčnem stanju je mogoče najti tudi s pomočjo obstoječih javno dostopnih 
podatkov (npr. Naravovarstveni atlas, Atlas voda, ARSO podatkovni viri), znanstvenih ali 
strokovnih člankov, poročil o monitoringih in podobno. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

12. Priložite dokaze (fotografije, meritve, analize itd.) za zgoraj navedene trditve in za vsak 
dokaz: 

- navedite naslov in datum dokumenta in  
- na kratko opišite, kako informacije v dokumentu potrjujejo vaše trditve (npr. 

dokazujejo, da obstaja nevarnost za nastanek okoljske škode ali že nastala 
okoljska škoda, dokazujejo odgovornost domnevnega povzročitelja, obseg 
škode itd.). 

 

Dodatna pomoč pri zbiranju dokazov: 

- glede analize vzorcev vode in tal se lahko obrnete na Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (Center za mikrobiološke analize) in Urad RS za kemikalije; 

- zahtevnejše laboratorijske preiskave in analize izvajajo na terenu samem ekološki 
laboratorij z mobilno ekipo (ELME) pri Inštitutu Joţef Stefan in Mobilna enota z 
ekološkim laboratorijem (MEEL) pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje,okolje in 
hrano Maribor; 

- če vzorčenje ne opravi akreditirani laboratorij, je priporočljivo priložiti natančen opis 
vzorčenja (lahko je dokumentiran tudi z video posnetkom); 

- glede ugotavljanja škode na zavarovanih vrstah in habitatih lahko dodatne informacije 
pridobite na Zavodu RS za varstvo narave; 

- če prijavljate primer škode, povzročene tlom, lahko dodatne podatke glede škodljivega 
vpliva na zdravje ljudi pridobite pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

 


