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SEZNAM KRATIC 
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1. UREDITEV UGOTAVLJANJA IN SANACIJE OKOLJSKE 

ŠKODE PO MEDNARODNEM PRAVU 
 

V zadnjih letih se je pozornost celotnem mednarodne skupnosti usmerila v preprečevanje in sanacijo 

okoljske škode, zaradi negativnih vplivov na okolje, ki jih je povzročil človek s svojimi posegi. V ta 

namen je primarno potrebno ugotoviti izvor onesnaževanja, t.i. onesnaževalca ter mu pripisati 

odgovornost za potencialno škodo. Pri tem nam glavno usmeritev dajejo temeljna načela mednarodnega 

okoljskega prava. 

 

1.1. Temeljna načela mednarodnega okoljskega prava relevantna za ugotavljanje 

in sanacijo okoljske škode  

 
1.1.1. Načelo prepovedi povzročanja škode 

 
Mednarodno pravo ne dopušča, da države na svojih ali skupnih ozemljih izvršujejo ali dovoljujejo 

aktivnosti, ne da bi v ozir vzele pravice drugih držav ter določbe o zaščiti okolja.1 V sklopu tega 

obstajata dve pravili, ki uživata podporo držav, sodišč, multilateralnih sporazumov in Komisije ZN za 

mednarodno pravo (ILC);  

- države imajo dolžnost preprečevati, zmanjšati in nadzorovati čezmejno onesnaževanje in 

okoljsko škodo, ki izvirata iz območij, kjer izvršujejo jurisdikcijo ali so pod njihovim 

nadzorom; in  

- države imajo dolžnost sodelovati pri omiljevanju čezmejnih okoljskih tveganj prek obveščanja, 

posvetovanja, pogajanja in ocene okoljskih tveganj.2  

-  

Na kratko, načelo prepovedi povzročanja škode (sic utere tuo, ut alienum non laedas) je temeljno 

pravilo mednarodnega okoljskega prava, ki je že prešlo v pravilo običajnega mednarodnega prava in 

pomeni, da država na svojem ozemlju ne sme početi ničesar, kar bi povzročilo škodo drugim državam 

ter predstavlja omejitev popolni suverenosti držav.  

 

Leta 1941 je bilo to pravilo prenešeno v mednarodno okoljsko pravo z arbitražo med ZDA in Kanado 

Trail Smelter, kjer je tribunal odločal o emisijah, izpuščenih iz kanadskega obrata, ki so povzročale 

škodo agrikulturi ZDA. Pred tribunal sta bili postavljeni dve vprašanji; ali je Kanada odgovorna za 

emisije ter ali mora Kanada nehati povzročati to škodo in se tega držati tudi v prihodnosti. Tribunal je 

odločil, da »v skladu z načeli mednarodnega prava, nobena država nima pravice uporabljati ali dovoliti 

uporabe svojega teritorija na način, ki bi škodil teritoriju ali lastnini oseb na teritoriju drugih držav, če 

je posledica tega huda škoda in je ta podprta z jasnimi in prepričljivimi dokazi«.3 Načelo ne predvideva 

le obveznosti sanacije že nastale škode, ampak veleva, da morajo države izvesti ukrepe, ki preprečujejo 

in minimizirajo nevarnost nastanka velike škode.4 Prepoved povzročanja škode je bila potrjena še v 

arbitraži Lac Lanoux5 leta 1957, kjer je prišlo do spora o francoski zajezitvi jezera Lanoux, iz katerega 

so reke tekle čez špansko ozemlje. Tribunal je odločil, da ozemeljska suverenost držav ni absolutna, 

sploh v primerih, kjer aktivnosti države, ki se nahaja na zgornji strani toka roke, lahko povzročijo resne 

posledice državi, ki leži na spodnjem toku.6 Tako obstaja pravilo prepovedi povzročanja okoljske škode. 

7 Pred njegovo kodifikacijo je bil obstoj načela potrjen tudi na seji Generalne skupščine ZN leta 1961 o 

radioaktivnih odpadkih.8 

                                                
1 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 137. 
2 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 137. 
3 The Trail Smelter arbitration ZDA proti Kanadi, 1938 in 1941, 3 RIAA 1907 (1941). 

4 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 143. 
5 The Lac Lanoux arbitration, Španija proti Franciji (1957) vol. 12, 12 RIAA 285. 
6 The Lac Lanoux arbitration, Španija proti Franciji (1957) vol. 12, 12 RIAA 285., str. 197. 
7 The Lac Lanoux arbitration, Španija proti Franciji (1957) vol. 12, 12 RIAA 285., str. 197. 
8 UNGA Res. 1629 (XVI) (1961). 
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Začetki kodifikacije (čeprav se je samo razvilo že prej) načela so v Stockholmski deklaraciji konference 

Združenih narodov o človekovem okolju iz leta 1972, in sicer v Načelu 21, kjer deklaracija priznava 

pravico suverenosti držav nad lastnimi naravnimi viri, ampak jo omejuje z odgovornostjo teh držav, da 

njihove aktivnosti ne povzročajo škode okolju drugih držav oz. območjem izven njihovih meja.9 

Nadalje, načelo potrjuje tudi Deklaracija Rio o okolju in razvoju (Deklaracija Rio) iz leta 1992, kjer je 

v Načelu 2 poudarjeno pravilo, da morajo države zagotoviti, da aktivnosti znotraj njihove jurisdikcije 

ne povzročajo škode okolju drugih držav. 

 

Načelo prepovedi povzročanja škode odpira vprašanje, ali so države objektivno odgovorne za nastanek 

vsakršne škode ali obstaja neke vrste skrbnostjo ravnanje, ki jih lahko ob določenih pogojih oprosti 

odgovornosti. Odgovor na to najdemo v številnih mednarodnih konvencijah ter ILC Določbah o 

preprečevanju čezmejne škode iz leta 2001, ki zahtevajo, da bodo »države izvedle vse primerne ukrepe, 

da bi preprečile ali minimizirale tveganje hujše okoljske škode«. Skriva se torej v besedni zvezi »vse 

primerne ukrepe«, ki implicira na dolžnostno skrbno ravnanje države (»due dilligence«), ki je obligacija 

prizadevanja in ne rezultata.10 Države se torej lahko izognejo odgovornosti, če so izvedle vse primerne 

ukrepe, da bi preprečile škodo. Standard ravnanja pa se presoja od primera do primera. 

 

1.1.1.1. Sodna praksa Meddržavnega sodišča 

 
Prvi primer Meddržavnega sodišča, ki je postavil temelje načelu preprečevanja čezmejne škode, četudi 

ne okoljske, je primer Krfske ožine11 iz leta 1949. Sodišče je odločilo, da je Albanija mednarodno 

odgovorna za škodo britanskemu ladjevju, ker Britanije ni opozorila na mine, ki so se nahajale v njenih 

teritorialnih vodah. Poudarilo je, da je odgovornost vsake države, da ne dovoli uporabe svojega teritorija 

za dejanja, ki škodijo pravicam drugih držav, če je za ta dejanja vedela.12 Primer ne omenja okoljskih 

pravic drugih držav, zato je njegova vrednost predvsem v dejstvu, da sodišče prvič omeji popolno 

suverenost države nad lastnim teritorijem zavoljo pravic drugih držav ter da mora na nevarnosti 

opozoriti. 

 

Meddržavno sodišče je o načelu odločalo tudi zadevah Jedrski poskusi13 iz leta 1974. Šlo je za dve 

različni arbitraži, eno med Novo Zelandijo in Francijo ter drugo med Avstralijo in Francijo, kjer se je 

pojavilo vprašanje pravne pravilnosti atmosferskih jedrskih poskusov Francije na območju južnega 

Pacifika, ki so po mnenju pritožnic proizvajali radioaktivne odpadke. Sodišče je odločilo, da je namen 

obeh pritožb prenehanje francoskih poskusov, ker pa je Francija podala izjavo, da bo s poskusi 

prenehala, pritožbi nista več utemeljeni, zato spor ne obstaja več.14 Kljub temu pa sta za raziskavo 

pomembni ločeno in odklonilo mnenje dveh sodnikov, saj predstavljata različna pola, ki so ju zavzeli 

sodniki o naravi pravila prepovedi povzročanja škode v tistem času. Sodnik Petren se je v ločenem 

menju sicer z razsodbo strinjal, povedal pa je, da je taka razsodba odvisna od tega, ali sploh obstaja 

pravilo običajnega mednarodnega prava, ki prepoveduje jedrske poskuse, katerih produkti so 

radioaktivni odpadki na ozemljih drugih držav.15 V tem trenutku (v letih, ko sta sodbi izdani) pa tako 

pravilo ne obstaja, saj praksa držav ni enotna.16 Sodnik Castro pa je v odklonilnem mnenju zavzel 

nasprotno argumentacijo, češ da pravilo prepovedi povzročanja škode obstaja že iz časov rimskega 

                                                
9 Stockholmska deklaracija konference Združenih narodov o človekovem okolju (United Nations Conference on the Human 

Environment), 1972. 
10 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 147. 
11 Corfu Channel (Velika Britanija proti Albaniji), [1949] I.C.J. Rep.4. 
12 Corfu Channel (Velika Britanija proti Albaniji), [1949] I.C.J. Rep.4., str. 22. 
13 Nuclear Tests case, Avstralija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), str. 253 in Nova Zelandija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), str. 

457. 
14 Nuclear Tests case, Avstralija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), para. 55-56 in Nova Zelandija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), 

para. 59. 
15 Nuclear Tests case, Avstralija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), Separate opinion of Judge Petrén, str. 305. 
16 Prav tam. 
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prava.17 Naprej se je v svoji argumentaciji skliceval tudi na primera Trail Smelter ter Krfske ožine in 

tako implicitno potrdil obstoj pravila običajnega prava glede prepovedi povzročanja škode.18 

 

Nadalje je Meddržavno sodišče v Svetovalnem mnenju glede Dovoljenosti grožnje uporabe ali uporabe 

jedrskega orožja19 leta 1996, ko je odgovarjalo na vprašanje Generalne skupščine, ali je grožnja z 

uporabo ali sama uporaba jedrskega orožja pod katerokoli okoliščino dovoljena v mednarodnem pravu, 

prvič poudarilo, da je »splošna obveznost držav, da zagotovijo, da so aktivnosti pod njihovo jurisdikcijo 

in nadzorom v skladu z zaščito okolja drugih držav ali območij onkraj državnega nadzora, postala del 

korpusa okoljskega mednarodnega prava.«20 Države imajo obveznost zaščititi okolje pred široko, 

dolgoročno in hudo okoljsko škodo med oboroženimi spopadi ter se morajo vzdržati bojnih metod, ki 

bi povzročile tako škodo, kar velja tudi za primere samoobrambe.21 Kljub temu pa uporabe jedrskega 

orožja ni prepovedalo. 

 

Meddržavno sodišče je prepoved povzročanja škode, in s tem povezano preprečevanje, naslovilo tudi v 

znamenitem okoljskem primeru Gabčikovo Nagymaros22 iz leta 1997, kjer je Madžarska zatrjevala, da 

je bil razdor pogodbe o gradnji jezu, ki ga je gradila skupaj s Slovaško, posledica ekološke nujnosti. 

Sodišče se je strinjalo, da je možnost povzročitve škode okolju lahko ekološka nujnost, vendar ta v 

konkretnem primeru ni obstajala oz. se Madžarska nanjo ne more sklicevati.23 Poleg tega je sodišče 

ponovilo svojo dikcijo iz Svetovalnega mnenja glede Dovoljenosti grožnje uporabe ali uporabe 

jedrskega orožja, da je prepoved povzročanja škode drugim državam postala pravilo korpusa 

mednarodnega okoljskega prava.24 Učinek sodbe je tako utrditev načela prepovedi povzročanja 

čezmejne okoljske škode ter naslovljena obveznost, da v ta namen sodelujeta v skupni izvedbi projekta 

in da kontinuirano izvajata monitoring in okoljsko zaščito v smislu preprečevanja škode.25 

 

Nazadnje je Meddržavno sodišče načelo naslovilo tudi v primeru Pulp Mills26 iz leta 2010, kjer je 

odločalo o legalnosti dovolitve gradnje obratov celuloze s strani Urugvaja na mejni reki z Argentino. 

Sodišče je okoljske obveznosti Urugvaja razdelilo na procesne in vsebinske. Pri tem je pri procesnih 

izpostavilo previdnostno načelo, ki bo podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. Nadalje se je v okviru 

tega sklicevalo na primer Krfske ožine in (tokrat v okoljskem kontekstu) poudarilo, da ozemlje ene 

države ne sme biti vedoma uporabljeno za aktivnosti, ki povzročajo škodo drugi državi.27 Odločilo je, 

da je »država zavezana uporabiti vsa sredstva, ki jih poseduje, da se izogne aktivnostim na svojem 

ozemlju ali ozemlju pod njeno jurisdikcijo, ki povzročajo znatno škodo okolju druge države«.28 

 

 

1.1.2. Načelo trajnostnega razvoja 

 

Načelo trajnostnega razvoja pomeni, da morajo odločitve glede ekonomskega razvoja vedno vsebovati 

presojo, kakšni bodo vplivi razvoja na okolje. Vsebuje pravilo, da sicer obstaja pravica države 

zasledovati ekonomski razvoj zavoljo suverenosti nad lastnimi naravnimi viri in ozemljem, vendar te 

pravice ne more izvrševati zakonito, če država ne upošteva njenega vpliva na človekove pravice in na 

okolje.29 Načelo trajnostnega razvoja vedno pomeni »trade-off« med ekonomskim razvojem ter 

                                                
17 Nuclear Tests case, Avstralija proti Franciji, ICJ Rep. (1974), Dissenting opinion of Judge de Castro, str. 372. 
18 Ibidem, str. 388-389. 
19 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, [1996] I.C.J. Rep.226. 
20 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, [1996] I.C.J. Rep.226, para. 29. 
21 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, [1996] I.C.J. Rep.226, para. 31. 
22 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), [1997] I.C.J. Rep.7. 
23 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), [1997] I.C.J. Rep.7, para. 57. 
24 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), [1997] I.C.J. Rep.7, para. 53. 
25 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009;str. 139. 
26 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, ICJ Rep. (2010) 
27 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, ICJ Rep. (2010) str. 14, para. 101. 
28 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, ICJ Rep. (2010) str. 14, para. 101. 
29 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009;str. 115. 
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ohranjanjem narave. V skladu s tem in dolžnostnim skrbnim ravnanjem (»due diligence«) je pri presoji 

aktivnosti, ki imajo čezmejne posledice, potrebna presoja sorazmernosti med ozemeljsko suverenostjo 

in interesi države na eni strani ter ozemeljsko celovitostjo države, ki ji nastaja škoda, na drugi.30 

 

Načelo je bilo najprej kodificirano v Stockholmski deklaraciji. Slednja omenja ravnovesje med 

varovanjem okolja ter ekonomskim razvojem in sicer: »da bi zasledovale cilj največjega blagostanja 

ljudi, morajo države integrirati ekonomski razvoj z zaščito okolja.«31 Nato je bil obstoj načela potrjen 

tudi v Deklaraciji Rio, kjer ga sestavljajo vsebinske ter procesne obveznosti. Vsebinske obveznosti so 

opisane v Načelih 3-8 Deklaracije Rio in vsebujejo integracijo okoljske zaščite in ekonomskega razvoja, 

pravico do razvoja, trajnostno rabo naravnih virov, … Načelo 4 Deklaracije Rio npr. predvideva: »da 

bi zasledovali cilj trajnostnega razvoja, mora okojska zaščita tvoriti bistven del razvoja in od njega ne 

sme biti ločena«. To je potrdila tudi arbitraža Iron Rhine o železniški povezavi med Belgijo in Nemčijo 

iz leta 2005, kjer je tribunal odločil, da Načelo 4 Deklaracije Rio predstavlja načelo splošnega 

mednarodnega prava.32 Procesne obveznosti so naštete v Načelih 10 in 17 in se ukvarjajo s 

sodelovanjem javnosti pri okoljskih odločitvah ter presoji vplivov na okolje.  

 

Pomembna je tudi Načelo 4 Deklaracije Rio, in sicer povezava z načelom medgeneracijske solidarnosti, 

ki zahteva, da vsaka generacija uporablja in razvija svojo naravno in kulturno dediščino na način, da bo 

ta lahko prenesena na prihodnje rodove v stanju, ki ni slabše kot tisto, v katerem jo je prejšnja generacija 

dobila.33 Pomembna pa je tudi znotrajgeneracijska solidarnost, ki rahlja neenakosti znotraj obstoječega 

ekonomskega sistema. V tem oziru je potrebno še izpostaviti Načelo 5 Deklaracije Rio, kjer je vsebovan 

trud za izničenje revščine ter prepoznava posebnih potreb držav v razvoju.34 Le na ta način se namreč 

zagotovi trajnostni razvoj vsega človeštva. 

 

Po Deklaraciji Rio leta 1992, je bilo načelo trajnostnega razvoja sprejeto v številne aspekte regulacije: 

sprejeto je bilo kot politika številnih regionalnih in nacionalnih vlad ter kot politika številnih 

mednarodnih organizacij, kot npr. Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), 

Mednarodne pomorske organizacije (IMO), Svetovne banke, Svetovne trgovinske organizacije (WTO), 

Razvojnega programa ZN (UNDP) ter del pogodb, kot npr. Pogodbe o energetski listini (ECT).35 

 

Pravna narava načela trajnostnega razvoja je sporna. Glede na mednarodno podporo je jasno, da mora 

biti razvoj trajnosten in da naj bodo naravni viri uporabljani na ta način. Ostaja pa sporno kaj trajnostni 

razvoj sploh pomeni ter kakšen je njegov konkreten učinek na posamezne primere.36 Zato interpretacija, 

v odsotnosti specifičnih pogodbenih določb, ostaja v rokah posamičnih držav. 37 Glede na to, da presoja 

načela, ki je podvržena pritiskom socialnih, ekonomskih, političnih interesov, zahteva tehtanje številnih 

faktorjev, izmed katerih je okolje zgolj eden, je (razen v izrednih primerih) vmešavanje mednarodnega 

sodnega organa zelo redko in nepričakovano.38  

 

Kljub dejstvu, da je obstoj obveznosti trajnostnega razvoja v mednarodnem pravu vprašljiv, vseeno 

predstavlja politiko, ki lahko vpliva na izid sodnih in drugih primerov, interpretacijo pogodb in prakso 

držav ter mednarodnih organizacij.39 Tako lahko vodi v korenite spremembe in razvoj trenutnega 

prava.40 V tem smislu pa se zdi, da mednarodno pravo vendarle zahteva, da države in mednarodne 

                                                
30 Jervan, »The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the  International Court 

of Justice to the Development of the No-harm Rule« (2014), PluriCourts Research Paper No. 14-17, str. 71. 
31 Načelo 13 Stockholmske deklaracije. 
32 The Iron Rhine Arbitration (Belgija/Nemčija) PCA (2005), para. 59. 
33 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 119. 
34 Ibidem, str. 122. 
35 Ibidem, str. 124. 
36 Ibidem, str. 125. 
37 Ibidem, str. 126. 
38 Prav tam. 
39 Ibidem, str. 127. 
40 Prav tam. 
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organizacije postavijo trajnostni razvoj za cilj svoje politike in ga s sredstvi, ki jih premorejo, tudi 

zasledujejo.41 

 

1.1.2.1. Sodna praksa Meddržavnega sodišča 

 

Vprašanja trajnostnega razvoja se je Meddržavno sodišče dotaknilo v že omenjenem primeru Gabčikovo 

Nagymaros. Sodišče je potrdilo obstoj načela trajnostnega razvoja v smislu presoje interakcije med 

razvojem in okoljsko zaščito, vendar ga ni definiralo, niti mu določilo pravne narave. Tako v paragrafu 

140 sodbe beremo: »Skozi leta se je človeštvo zavoljo ekonomskih in drugih razlogov nenehno 

vmešavalo v naravo. V preteklosti mnogokrat tudi brez ozira na posledice. Nova znanstvena odkritja in 

povečana skrb za grožnje človeštvu – sedanjih in prihodnjih generacij – v primeru, da s takim 

ravnanjem nemoteno nadaljujemo, sta botrovali razvoju novih norm in standardov v zadnjih dveh 

desetletjih. Slednje moramo upoštevati ne le pri začenjanju novih aktivnosti, ampak tudi ko nadaljujemo 

aktivnosti, začete v preteklosti. Ta potreba po interakciji med razvojem in zaščito okolja se jasno izraža 

v načelu trajnostnega razvoja.« S tem je sodišče določilo, da je načelo temelj obligacij Slovaške in 

Madžarske, v skladu s katerim se morata v prihodnje lotevati gradnje sistema zapornic.42  

 

Potrebo po upoštevanju načela trajnostnega razvoja vsebuje tudi odločitev o začasnih ukrepih v primeru 

Pulp Mills,43 kjer je sodišče odločalo o faktorjih, ki vplivajo na izdajo ukrepov. Povzelo je, da primer 

pred njim osvetljuje pomembnost potrebe, da se zaščitijo naravni viri, ki so v skupnem upravljanju več 

držav, ko dovoljujemo ukrepe v skladu z ekonomskim razvojem in da je še posebej pomembno imeti v 

mislih dejstvo, da se države na te vire (v tem primeru mejno reko in kvaliteto vode) zanašajo v smislu 

preživetja in razvoja. V skladu s tem se mora upoštevati tudi nadaljnja zaščita rečnega okolja in pravica 

ekonomskega razvoja obrečnih držav. 

 

 

1.1.3. Previdnostno načelo 

 

Previdnostno načelo pomeni, da se z ukrepi, ki bi preprečili okoljsko degradacijo, kjer obstaja grožnja 

resne ali ireverzibilne škode, ne sme oklevati zgolj zaradi razloga, da za nastanek škode ne obstajajo 

dokazi na ravni znanstvene gotovosti.44 Z drugimi besedami torej pomeni, da je zaradi previdnosti 

potrebno izvesti vse ukrepe, ki bi lahko preprečili okoljsko škodo, četudi za njen nastanek še nimamo 

zadostnih dokazov. V dvomu gre torej izvajanje prevencijskih ukrepov v korist zaščite okolja. 

Previdnostno načelo je na globalni ravni še posebej pomembno v primerih tanjšanja ozonske plasti, 

podnebnih sprememb in zaščite morskega okolja, zaradi resnosti in potencialne ireverzibilnosti škode, 

ki nastaja.45 

 

Previdnostno načelo je danes potrebno obravnavati kot »integralni del splošne obveznosti dolžnostnega 

skrbnega ravnanja«, kot je v Svetovalnem mnenju Seabed Activities odločil Mednarodni tribunal za 

pravo morja (ITLOS).46 Zgodovinsko se je v mednarodnem pravnem redu začelo pojavljati v 80ih letih, 

pred tem pa je bilo del nacionalnega prava držav, predvsem zahodne Nemčije.47 Deklaracija Rio iz leta 

1992 postavlja temelj previdnostnega načela, v Načelu 15 pa je določeno, da bodo države z namenom 

zaščite okolja v okviru svojih sposobnosti ravnale v skladu s previdnostnim načelom. Deklaracija Rio 

                                                
41 Prav tam. 
42 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), [1997] I.C.J. Rep.7., para. 140. 
43 Pulp Mills Case (odločtev o začasnih ukrepih) (Argentina proti Urugvaju) ICJ Reports (2006), para. 80. 
44 Jervan, »The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the  International Court 

of Justice to the Development of the No-harm Rule« (2014), PluriCourts Research Paper No. 14-17, str. 72. 
45 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 137. 
46Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request for 

Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber), 2011, ITLOS Case No. 17, para. 131. 
47 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 218. 
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naprej pojasnjuje da: kjer grozi resna ali ireverzibilna škoda, pomanjkanje znanstvene gotovosti ne sme 

biti razlog za odlašanje s cenovno učinkovitimi ukrepi, ko bi preprečili okoljsko škodo.  

 

Vprašanje, ki v mednarodnem pravu ostaja sporno je, ali je previdnostno načelo že postalo pravilo 

običajnega mednarodnega prava, saj so nekateri mnenja, da je njegov efekt pretirana regulacija 

človekovih aktivnosti.48 Poleg tega je njegova težava tudi v tem, da med državami ni soglasja o tem, 

kaj načelo vsebuje. Najsplošneje pomeni, da naj države k aktivnostim, ki imajo lahko učinek na okolje, 

pristopajo previdno in z ozirom na posledice.49 Ožje gledano pa pomeni, da morajo biti take aktivnosti, 

tudi ob pomanjkanju dokazov, strogo regulirane in celo prepovedane. 50 Kot omenjeno, je načelo 

zagotovo del korpusa mednarodnih pravil, razlikujejo pa se mnenja držav o tem, kdo nosi dokazno 

breme za nastanek škode ter kakšen je dokazni standard, ki zahteva izvajanje preventivnih ukrepov. 

Tudi v teh zadevah pa so države zavezane k običajnopravnemu pravilu dolžnostnega skrbnega ravnanja, 

ki največkrat narekuje vsaj izvedbo presoje vplivov na okolje. Slednja je instrument, s katerim se pridobi 

znanje o okoljskih posledicah aktivnosti, ki jih bodo države izvedle ali dovolile. Presojo vplivov na 

okolje predvideva Načelo 17 Deklaracije Rio. 

 

Z načelom povezano je torej tudi vprašanje, kdo nosi dokazno breme o (ne)škodljivosti posega v okolje. 

V mednarodnem pravu namreč velja splošno pravilo, da dokazno breme leži na subjektu, ki zatrjuje 

določeno dejstvo, ki ga je potrebno dokazati. V okoljskih zadevah pa podporo pridobiva tudi mnenje, 

da se dokazno breme obrne, torej, da mora subjekt, ki namerava poseči v okolje, najprej dokazati, da 

škoda ne bo povzročena – velja torej pravilo dokazovanja negativnega dejstva.51 Polemiko je naslovilo 

tudi Meddržavno sodišče v primeru Pulp Mills, ko je odločalo o trditvah Argentine, da breme 

dokazovanja o neškodljivosti ukrepa, leži na Urugvaju, ki izvaja okoljske posege. Sodišče je razsodilo, 

da so drugi tribunali in sodišča razvili konsistentno prakso, da dokazno breme leži na subjektu, ki 

dejstvo zatrjuje.52 Kljub temu, da je previdnostno načelo relevantno pri interpretaciji in aplikaciji določb 

pogodbe o rečnem režimu med državama, pa nima učinka obrnjenega dokaznega bremena.53  

 

Po mnenju Meddržavnega sodišča previdnostno načelo torej ne obrne dokaznega bremena in slednje 

torej ostaja na subjektu, ki nastanek škode zatrjuje. Vseeno pa ostaja odprto in sporno vprašanje o tem, 

ali previdnostno načelo zniža dokazni standard, ki ga je potrebno doseči, da se dejstvo šteje za dokazano. 

Medtem, ko je tribunal v primeru Trail Smelter odločil, da mora biti škoda dokazana z jasnimi in 

prepričljivimi dokazi, čemur je sledilo tudi Meddržavno sodišče v primeru Pulp Mills, je sodnik 

Greenwood v svojem ločenem mnenju k istemu primeru izpostavil, da je dokazni standard odvisen od 

konteksta oz. resnosti zatrjevanih kršitev ter da je Pulp Mills tipičen primer situacije, ki kliče po 

znižanju dokaznega standarda, saj bi previsok standard onemogočil vsakršno učinkovito dokazovanje.54 

Predlagal je, da je za tovrstne primere najbolj primeren standard verjetnosti55 (sodišče pritrdi dokazom, 

za katere je najbolj verjetno, da so resnični). 

 

1.1.3.1. Sodna praksa Meddržavnega sodišča 

 

                                                
48 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 222. 
49 Prav tam. 
50 Prav tam. 
51 Glej npr. BIRNIE, BOYLE, REDGWELL, INTERNATIONAL LAW AND THE ENVIRONMENT (2009), str. 158; Boyle, 

Harrison, »Judicial Settlement of International Environmental Disputes: Current Problems,« (2013), Journal of International 

Dispute Settlement, vol. 4, str. 268. Ideja o obrnjenem dokaznem bremenu je prodrla tudi v mehanizem Londonskega protokola 

(o varstvu oceanov) in Konvencije OSPAR. 
52 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, ICJ Rep. (2010), para. 162. 
53 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, ICJ Rep. (2010), para. 164. 
54 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, Separate opinion of Judge Greenwood, , 

ICJ Rep. (2010), str. 230. 
55 The Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, Argentina proti Urugvaju, Separate opinion of Judge Greenwood, , 

ICJ Rep. (2010), str. 230. 
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Poleg zgoraj omenjenih primerov je bilo previdnostno načelo predmet argumentacije tudi v primeru 

Jedrski poskusi56 leta 1995. Nova Zelandija se je sklicevala na načelo kot na široko sprejeto in 

operativno načelo mednarodnega prava, ki naj bi dokazno breme dokazovanja, da škoda ne obstaja, 

prevesilo na Francijo.57 Pet držav intervenientk je prav tako pritrdilo obstoju načela v mednarodnem 

pravu. Francija je odgovorila, da je status načela negotov ter da je v vsakem primeru ravnala skladno z 

njim in da se za dokazno breme upoštevajo splošna pravila mednarodnega prava.58  Sodišče se do tega 

vprašanja ni opredelilo, primer pa vendarle ostaja dober pokazatelj nesoglasja držav o pravni naravi 

previdnostnega načela. 

 

Načelo je bilo naslovljeno tudi s strani Slovaške in Madžarske v primeru Gabčikovo Nagymaros, vendar 

se tudi tu sodišče do njega ni opredelilo. Razlog za to je v dejstvu, da je sodišče presojalo ravnanje 

Madžarske z vidika mednarodnega prava, kot je obstajalo leta 1989. Takrat pa se previdnostno načelo 

še ni pojavljalo v mednarodnem pravu. 
 

1.2. Mednarodnopravno načelo »onesnaževalec plača« 
Da bi razumeli širši okvir okoljske odgovornosti ter mednarodnopravno podlago za sprejetje krovne 

evropske direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (v 

nadaljevanju: Direktiva o okoljski odgovornosti)59 ter slovenske naravovarstvene zakonodaje, ki 

direktivo prenaša v slovenski pravni red (npr. Zakon o varstvu okolja60), moramo najprej razumeti še 

zadnje ključno temeljno načelo mednarodnega okoljsega prava: onesnaževalec plača. Zaradi njegovega 

pomena za obravnavamo tematiko mu namenjamo posebno poglavje. 

 

Načelo onesnaževalec plača veleva, naj stroške onesnaževanja oz. okoljsko škodo, ki nastane, nosi tisti, 

ki je zanjo odgovoren.61 Onesnaževalec naj tudi nosi stroške ter izvede ukrepe, naložene s strani 

pristojnega organa, ki ohranjajo oz. vrnejo okolje v »sprejemljivo stanje«, ti ukrepi pa naj se zrcalijo v 

ceni produkta ali storitve (lahko tudi preko različnih davkov in drugih oblik dajatev), katerega 

proizvodnja je povzročila onesnaževanje.62 

 

Na mednarodnem nivoju je bilo načelo prvič priznano kot temeljno načelo okoljskega prava na 

Konferenci OZN o okolju in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru. S sprejetjem Rio Deklaracije o okolju 

in razvoju so bili postavljeni temelji okoljskega prava, skupaj z načelom onesnaževalec plača, 

vsebovanim v 16. členu Rio Deklaracije.63 Sama formulacija ter besedišče 16. člena Rio Deklaracije 

namigujeta, da člen nima zavezujoče narave, ampak služi zgolj kot smernica državam pri ustvarjanju 

nacionalne okoljske politike.64 V mednarodnem pravu tako ostaja sporno, ali je načelo že postalo del 

običajnega mednarodnega prava in tako zavezujoče za vse države, saj so njihova mnenja ter praksa 

neenotna. Z drugimi besedami, načelo onesnaževalec plača je učinkovito ter uporabljivo v 

mednarodnem pravu, vendar kot tako po mnenju mnogih »ni del splošnega mednarodnega prava«.65 

Potrebno pa je poudariti, da je kljub temu, da načelo onesnaževalec še ni postalo del načel splošnega 

mednarodnega prava, vseeno postalo del načel mednarodnega okoljskega prava, ki sicer zajemajo ožje 

                                                
56 Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 

in the Nuclear Tests (Nova Zelandija proti Franciji) Case, Order, 1995, I. C. J. Reports 1995, str. 288. 
57Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 223. 
58Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 223. 
59 Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s 

preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, Uradni list EU, št. L 143 z dne 30. 4. 2004. 
60 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 39/06 z dne 13. 4. 2006. 
61 Sands, Peel, Principles of International Environmental Law (2012), str. 228. 
62 Birnie, Boyle, Redgwell, International Law and the Environment (2009), str. 322. 
63 Prevod avtor: »Države naj stremijo k internalizaciji okoljskih stroškov in uporabi ekonomskih instrumentov, z ozirom na 

pristop, kjer načeloma onesnaževalec nosi stroške onesnaževanja, v skladu z javnim interesom ter na način, da to ne vpliva na 

mednarodno trgovino in investicije.” 
64 Birnie, Boyle, Redgwell, International Law and the Environment (2009), str. 323. 
65 Odločba tribunala Stalnega Arbitražnega Sodišča v Haagu leta 2004 v primeru Rhine Chlorides Arbitration concerning the 

Auditing of Accounts (Nizozemska/Francija), para. 103. 



 
 

8 

in bolj specifično področje mednarodnega prava, ampak niso zato nič manj pomembna. Številne države, 

tako razvite, kot države v razvoju, pa vseeno menijo, da načelo onesnaževalec plača ne ustvarja 

zavezujočih obligacij med državami, marveč zgolj narekuje ureditev državam na nacionalnem nivoju.66  

To seveda drži, vendar v povezavi s tem velja izpostaviti bistvo načela onesnaževalec plača, ki je v tem, 

da se države ne morejo razbremeniti mednarodne odgovornosti (slednja temelji na mednarodni 

prepovedi povzročanja škode, ki določa tudi odgovornost države, ki je to škodo povzročila in posledične 

reparacije) nasproti drugim državam s sklicevanjem, da so škodo povzročili zasebni subjekti. Kot 

omenjeno, načelo zahteva, da države prenesejo obveznost plačila na subjekte pod svojo jurisdikcijo, saj 

največkrat države same niso povzročiteljice škode, pač pa so to zasebni subjekti, ki se nahajajo na 

njihovem ozemlju ali pod njihovo oblastjo. Načelo onesnaževalec plača tako zagotavlja in zahteva, da 

ima država tako zakonodajo, ki onesnaževalca prisili v poplačilo in sanacijo škode, v nasprotnem 

primeru pa je država vseeno lahko mednarodno odgovorna. 

 

Prvi specifični mednarodni instrumenti, ki so vsebovali načelo onesnaževalec plača so Priporočila Sveta 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)67, ki nakazujejo, naj onesnaževalec nosi 

stroške izvedbe ukrepov za zaščito okolja, ki mu jih naloži pristojni organ. Nadalje Priporočilo OECD 

o onesnaženju kot posledici nesreče68 nalaga, naj upravljalec nevarne naprave nosi stroške razumnih 

ukrepov za preprečitev in zajezitev škode okolju, ki je posledica nesreče v obratu, kot na primer 

omejitev izpusta nevarnih snovi, čiščenje in dekontaminacija ter sanacija ekološke škode. Priporočilo 

tudi dovoljuje, da države v domači zakonodaji določijo, da onesnaževalec plača sedanje ter prihodnje 

stroške pristojnemu organu, ko ta izvede ukrepe kot odziv na nastalo škodo.69 

 

Načelo je vsebovano tudi v številnih regionalnih mednarodnih pogodbah, kot na primer v Sporazumu 

ASEAN o ohranjanju narave in naravnih virov70 iz leta 1985, v Alpski Konvenciji71 iz leta 1991, v 

Konvenciji UNECE o čezmejnih vodah72 iz leta 1992, v Konvenciji OSPAR o ohranjanju morskega 

okolja v Atlantiku73 iz leta 1992, Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltika74 iz leta 1992 

ter v Pogodbi o energetski listini ECT75 iz leta 1994. Našteti dokumenti načela ne opredeljujejo, ampak 

zgolj poudarjajo, da načelo velja, njegova vsebina pa je prepuščena urejanju na nacionalni ravni (z 

ozirom na potencialne regionalne dokumente, npr. evropske direktive, ki ga definirajo z namenom 

harmonizacije zakondodaj držav članic). 

 

Poseben pomen načelu onesnaževalec plača pa prek svojih instrumentov daje tudi Evropska unija preko 

sprejetih direktiv, natančneje Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 

2004, kar bo podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. 

 

 

 

1.2.1. Mnenja pravnih strokovnjakov 

 

                                                
66 Birnie, Boyle, Redgwell, International Law and the Environment (2009), str. 322; Sands, Peel, Principles of International 

Environmental Law (2012), str. 229. 
67 Priporočila Sveta OECD C(72)128 (1972), 14 ILM 236 (1975) ter C(74)223 (1974), para. I(1), II(3) in III(1), 14 ILM 234 

(1975). 
68 Priporočilo Sveta OECD C(89)88 (končna verzija), 28 ILM 1320 (1989).  
69 Sands, Peel, Principles of International Environmental Law (2012), str. 231. 
70 Člen 10(d) Direktive o okoljski odgovornosti. 
71 Člen 2(1) Direktive o okoljski odgovornosti. 
72 Člen 2(5)(b) Direktive o okoljski odgovornosti. 
73 Člen 2(2)(b) Direktive o okoljski odgovornosti. 
74 Člen 3(4) Direktive o okoljski odgovornosti. 
75 Člen 19(1) Direktive o okoljski odgovornosti. 
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Komisija ZN za mednarodno pravo v Predlogu načel o alokaciji škode76 omenja načelo onesnaževalec 

plača kot ključno komponento svojih načel, saj zagotavlja žrtvam, ki utrpijo škodo kot posledico nesreče 

pri nevarni dejavnosti, takojšnjo ter primerno odškodnino.  

 

Nadalje sodnik Meddržavnega sodišča Dalveer Bhandari v svojem ločenem mnenju k sodbi v primeru 

Določenih obmejnih aktivnosti Nikaragve77 iz leta 2015 definira načelo onesnaževalec plača kot 

»retrospektivno metodo pripisovanja škode, ki nastane kot posledica nesreče s čezmejnimi učinki, ki se 

je zgodila v preteklosti«.78 Načelo naj bi prispevalo tudi k splošni ekonomski učinkovitosti, če bi bila 

za onesnaževalce vzpostavljena objektivna odgovornost. Sodnik Bhandari pa vseeno zaključi, da načelo 

nima statusa načela splošnega mednarodnega prava, ampak trenutno služi le kot splošna smernica 

mednarodnega javnega prava. Navedeno je potrebno presojati v luči dejstva, da sodnik Bhandari o 

načelu onesnaževalec plača govori v smislu poplačila za nastanek pretekle škode ter terja poplačilo 

onesnaževalca kot sankcijo za nastalo škodo. Velja pa omeniti, da je isto načelo lahko tudi podlaga za 

naložitev okoljskih dajatev potencialnim onesnaževalcem.79 

 

Po mnenju nekaterih teoretikov okoljskega prava bi popolna implementacija načela morala vsebovati 

odgovornost povzročitelja ter odškodnino, še posebej, če bi definicija pravila vsebovala tudi škodo, ki 

nastane kot posledica nesreče v obratu.80 Odgovornost povzročitelja primarno predvideva identifikacijo 

onesnaževalca.81 Težave, ki nastanejo pri poskusu identifikacije, so lahko omiljene z instrumentom 

skupne odgovornosti več upravljalcev obratov, ki so prispevali k nastanku škode, kar velja še posebej 

v primerih onesnaženja zraka.82 Obseg odgovornosti onesnaževalca je nadalje odvisen od oblike 

odgovornosti. Če temelji na krivdi, potem mora biti npr. malomarnost najprej izkazana, hkrati pa zanjo 

velja vrsta izjem – za nepredvideno škodo ter škodo, ki se ji ni mogoče izogniti onesnaževalec, ne more 

odgovarjati. Nekateri teoretiki okoljskega prava pa menijo, da se načelo onesnaževalec plača najbolje 

zrcali v objektivni odgovornosti onesnaževalca, četudi se tudi pri tej obliki odgovornosti onesnaževalec 

lahko izogne plačilu.83 

 

Pregled uporabe načela onesnaževalec plača tako kaže, da na mednarodnem nivoju še ni zavezujočih 

obveznosti za države, ki bi jim zapovedovale obvezno izvedbo identifikacije onesnaževalca ter zahtevo 

po njegovi odgovornosti. Hkrati pa številni specifični ter regionalni dogovori in instrumenti že 

vsebujejo to načelo, kar govori v prid razvoju običajnopravnih norm na tem področju. Kljub temu pa je 

praksa držav neenotna, zato je normativno zavezujoče urejanje prepuščeno regionalnim organizacijam, 

kot je Evropska unija, predvsem pa nacionalnim zakonodajam posamičnih držav, ki so zgolj moralno 

zavezane k spoštovanju načela onesnaževalec plača. 

 

 

1.3. Mednarodnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno tlom 
 

V kolikor želimo presojati, ali je nastala okoljska škoda, povzročena tlom, moramo prvo definirati kaj 

tla sploh so. Zaradi dejstva, da mednarodno pravo posamezne tipe okolja ureja v več različnih 

dokumentih, enotne mednoradnopravne definicije tal ni. Tako npr. Ramsarska konvencija šteje tla kot 

                                                
76 Komisija ZN za mednarodno pravo, Predlog načel o alokaciji škode v primeru čezmejne škode kot posledice nevarnih 

obratov, Preambula in 3. načelo. 
77 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica proti Nikaragvi), 2015, ICJ.  
78 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica proti Nikaragvi), Ločeno mnenje sodnika 

Bhandarija, 2015, ICJ, para. 19. 
79 OECD, Taxation and Environmental Policies, URL: http://www.oecd.org/ctp/tax-

policy/taxationandenvironmentalpolicies.htm. 
80 Birnie, Boyle, Redgwell, International Law and The Environment (2009), str. 324. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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del naravnih (fizičnih, kemijskih in bioloških) značilnosti ekosistema.84 Nadalje Konvencija o boju proti 

dezertifikaciji šteje tla (oz. prst) kot del zemlje, ki tvori kopenski bioproduktivni sistem, in poleg prsti 

vsebuje še rastlinje, drugo bioto in ekološke ter hidrološke procese, ki potekajo v tem sistemu.85 V teoriji 

nekateri tla definirajo kot naravni dinamični sistem mineralnega in organskega materiala pod zemljinim 

površjem, ki vključuje organske snovi, glino, pesek, kamenje, ki delujejo kot naravni medij za rast 

rastlin.86 Tla vsebujejo organizirane plasti, ki so vzporedne z zemeljskim površjem in sestavljene iz 

matičnih materialov, organizmov in topografije skozi dolga časovna obdobja.87  

 

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) naslavlja onesnaževanje tal (oz. bolj specifično 

onesnaževanje prsti) kot kemično degradacijo prsti, ki jo povzroča prisotnost določenih kemičnih 

elementov oz. potencialno škodljivih substanc v količinah, ki presegajo nivoje, ki so priporočljivi za 

vzdrževanje zdravja človeka, živali in rastlin ali ki škodljivo vplivajo na normalno delovanje prsti.88 

FAO primeroma navaja vire tovrstnega točkovnega onesnaževanja prsti: intenzivne agrikulturne in 

industrijske aktivnosti, nepravilno ravnanje s trdnimi, tekočimi in nevarnimi odpadki, prekomerna 

uporaba pesticidov in gnojil, rudarjenje, vojaška aktivnost ali nesreče.  

 

Posledično se mednarodna skupnost trudi vzpostaviti sistem minimizacije onesnaževanja prsti ter 

podpore državam, da dosežejo ta cilj. V ta namen so bile sprejete tri konvencije, ki pa urejajo zgolj 

posamične aspekte onesnaževanja tal:  

- Baselska konvencija o nadzoru čezmejnih transportov nevarnih odpadkov ter njihovega 

odlaganja, ki ima 187 pogodbenic, za Slovenijo pa je postala zavezujoča leta 1994. Konvencija 

stremi k zmanjšanju prevoza in odlaganja nevarnih odpadkov preko meja držav, predvsem iz 

razvitih držav v države v razvoju. Od pogodbenic zahteva, da zagotovijo ravnanje s takimi 

odpadki in njihovo odstranjevanje v skladu z varstvom okolja. Onesnaževanja tal ne regulira 

neposredno pač pa preko obveznosti držav pogodbenic v zvezi z ravnanjem z odpadki, ki jih 

definira kot substance, ki so ali bodo odložene na tla ali tja izlite.89 Primer take obveznosti je 

npr. prepoved vsem osebam pod jurisdikcijo države, da odlaga nevarne odpadke, če ni za to 

izrecno avtorizirana; 

- Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne 

kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki ima 161 pogodbenic, v Sloveniji pa je bila 

ratificirana leta 2004. Cilj te konvencije je pospeševati skupno odgovornost in skupna 

prizadevanja med pogodbenicami v mednarodni trgovini določenih nevarnih kemikalij, da 

zavarujejo zdravje ljudi in okolje pred morebitnimi poškodbami in prispevajo k okoljsko 

sprejemljivi uporabi kemikalij, in sicer tako da omogočajo lažjo izmenjavo informacij o 

njihovih značilnostih, da v vsaki državi poskrbijo za odločanje o njihovem uvozu in izvozu in 

da s sprejetimi odločitvami seznanijo vse pogodbenice.90 Škoda, povzročena tlom tudi v tej 

konvenciji ni regulirana neposredno, ampak prek uvrščanja določenih pesticidov, škodljivih za 

okolje in zdravje človeka, na sezname ter posledično možnosti omejevanja njihovega uvoza v 

državo in 

- Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih, ki ima 184 pogodbenic, 

Slovenija pa jo je ratificirala leta 2004. Njen cilj je zaščita zdravja ljudi in okolja preko 

previdnostnega načela in v ta namen ureja mednarodno sodelovanje, prepoved proizvodnje, 

uporabe, uvoza in izvoza, zmanjšanje emisij nenačrtno proizvedenih so-produktov, uporabo 

alternativnih kemikalij in tehnik ter upravljanje z zalogami in odpadki obstojnih organskih 

                                                
84 Člen 3.1 Ramsarske konvencije o mokriščih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot habitati vodnih ptic. 
85 Člen 1(e) Konvencije o boju proti dezertifikaciji. 
86 Wyatt, ‘The Dirt On International Environmental Law Regarding Soils: Is The Existing Regime Adequate?’ (2008), 19 

Duke Environmental Law & Policy Forum 165, str. 167, 168. 
87 Wyatt, ‘The Dirt On International Environmental Law Regarding Soils: Is The Existing Regime Adequate?’ (2008), 19 

Duke Environmental Law & Policy Forum 165, str. 167, 168. 
88 Simpozij Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (GSOP18), Rim, 2018, URL: 

http://www.fao.org/3/I8411EN/i8411en.pdf. 
89 Člen 2(4) v povezavi s Prilogo IV in členom 4(7)(a) Baselske konvencije. 
90 Člen 1 Rotterdamske konvencije. 

http://www.fao.org/3/I8411EN/i8411en.pdf


 
 

11 

onesnaževal.91  Taka (največkrat strupena) onesnaževala, so namreč nerazgradljiva oz. njihova 

razgradnja traja zelo dolgo, tako da so npr. v tleh prisotna dalj časa. Tla imajo v tej konvenciji 

bistveno vlogo, ker prisotnost škodljivih substanc v njih prispeva k prepoznavanju značilnosti 

onesnaževal, ki jih morajo države uvrstiti v priloge h konvenciji. Ugotovitev, da je substanca 

prisotna v tleh več kot 6 mesecev je namreč ključna pri ugotavljanju pogoja obstojnosti teh 

onesnaževal.92 

 

Med novejšimi konvencijami, povezanimi s tlemi, je Konvencija Minamata o živem srebru, h kateri je 

Slovenija pristopila leta 2017 in vsebuje pravila o sodelovanju in ukrepih za omejitev uporabe živega 

srebra in živosrebrovih spojin ter nadzor in zmanjševanje antropogenih emisij živega srebra in 

živosrebrovih spojin v zrak, vodo in zemljo.93  Po navedeni konvenciji si morajo pogodbenice 

prizadevati k zmanjšanju izpustov živega srebra v tla, saj je, po mnenju trenutnega Generalnega 

sekretarja OZN Antonia Guterresa, živo srebro smrtonosno, v bolj ali manj velikih količinah pa se 

nahaja praktično povsod, od razne embalaže do elektronskih odpadkov.94 Onesnaževanje tal preko 

kislega dežja je sekundarno povezano tudi z onesnaževanjem zraka, saj preko njega z dežjem v tla 

pridejo številne substance, v ta namen pa je bila sprejeta tudi Konvencija o onesnaževanju zraka na 

velike razdalje preko meja, ki je za Slovenijo postala zavezujoča leta 1992. Konvencija tako definira 

onesnaževanje zraka kot zračni izpusti škodljivih substanc človeškega izvora, ki po svoji naravi 

ogrožajo človekovo zdravje, škodujejo naravnim virom in ekosistemom.95 

 

Analiza mednarodne zakonodaje tako pokaže, da urejanje onesnaževanja tal ni urejeno celovito, temveč 

je prepuščeno parcialnemu konvencijskemu urejanju (predvsem čezmejnih) izpustov posameznih 

škodljivih elementov v okolje. V tem oziru je Slovenija tako pravno zavezana k spoštovanju konvencij, 

katerih pogodbenica je, ki pa se nanašajo predvsem na proizvodnjo, prevoz ter odlaganje nevarnih 

odpadkov. 

 

1.3.1. Arbitražna praksa 

 
Vprašanja onesnaženosti tal so v mednarodnem pravu specifična, saj so vezana predvsem na konkretne 

pogodbe med državami, h katerim morajo slednje, če želijo biti z njimi zavezane, najprej prostovoljno 

pristopiti. Meddržavno sodišče se s tem konkretnim vprašanjem še ni soočilo, kar dovoljuje zaključek, 

da države svoje obveznosti iz tega naslova (s katerimi se strinjajo, saj drugače k pogodbi ne bi pristopile) 

očitno izpolnjujejo ali pa zadevo rešujejo na drug način. Eden takih načinov je arbitraža, ki je tako 

pomembna z vidika pregleda nad mednarodno ‘sodno’ prakso, povezano z onesnaževanjem tal. 

Konkretneje, obravnavani arbitražni tribunali so se ukvarjali s specifičnim vprašanjem vzpostavitve in 

potrditve standarda presežnih vrednosti nevarnih snovi v tleh, posebej v zvezi s prihodnjo nameravano 

rabo tal, oba pa sta ključnega pomena pri ugotavljanju nastanka okoljske škode, povzročene tlom.  

 

Vprašanje onesnaženosti tal ter s tem povezane odgovornosti se je postavilo v primeru Burlington 

Resources Inc. proti Ekvadorju iz leta 2017, kjer je tribunal med drugim odločal o kršitvi okoljskih 

predpisov ter nameravani prihodnji uporabi tal na območju v okolici naftnega obrata. Tribunal je 

odločil, da je škoda okolju lahko povzročena na številne načine, vendar je v tem oziru vprašanje 

onesnaženja tal specifično, saj je potrebno vzpostaviti razliko med zgolj vplivom na tla ter samo škodo. 

Ločnico med njima namreč vzpostavljajo dovoljene mejne vrednosti.96 Tribunal je nadalje izpostavil, 

da je nastanek okoljske škode odvisen od predpisa, ki določa kriterije (mejne vrednosti).97 Z drugimi 

                                                
91 Portal GOV.SI, Upravljanje in ravnanje s kemikalijami, Varovanje zdravja in okolja pred kemikalijami, Obstojna organska 

onesnaževala, URL: https://www.gov.si/teme/obstojna-organska-onesnazevala/. 
92 Priloga D Stockholmske konvencije. 
93 Sklep (EU) 2017/939 o sklenitvi Konvencije Minamata o živem srebru v imenu Evropske unije. 
94 Minimata Convention on Mercury, Text and Annexes, United Nations Environment Programme, 2019, URL: 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-

EN.pdf. 
95 Povzetek 1. člena Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, prevod avtor. 
96 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, odločitev o protizahtevku Ekvadorja, 2017, ICSID, para. 283. 
97 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, odločitev o protizahtevku Ekvadorja, 2017, ICSID, para. 291. 

https://www.gov.si/teme/obstojna-organska-onesnazevala/
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-EN.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-EN.pdf
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besedami, okoljska škoda je identificirana in torej nastane zgolj takrat, ko škodljivi vplivi presegajo 

mejne vrednosti. Mejne vrednosti teh predpisov določajo, kdaj vplivi na okolje postanejo dovolj hudi, 

da so definirani kot škoda, ker škodljivo vplivajo na delovanje ekosistema in obnavljanje njegovih 

virov. Vsako preseganje mejnih vrednosti tako sproži nepogodbeno odgovornost in obveznost povrnitve 

v stanje, ki teh vrednosti ne presega, skupaj z možnostjo naložitve sankcij.98 Pomembno pa se zdi tudi 

izpostaviti, da so po mnenju tribunala dovoljene mejne vrednosti vsebnosti škodljivih substanc v tleh 

navadno različne za različne načine prihodnje nameravane uporabe tal – mejne vrednosti so višje pri 

npr. na področjih, ki bodo postala zazidljiva ali industrijsko uporabljiva, kot na tleh, ki bodo namenjena 

za pridelavo hrane.99 Nameravana prihodnja uporaba tal ter z njo povezane dovoljene mejne vrednosti 

pa se določajo od primera do primera. 

 

Podobno je tribunal odločil tudi v primeru, ki je potekal proti partnerski družbi družbe Burlington, 

družbi Perenco. V primeru Perenco proti Ekvadorju iz leta 2015, je tribunal odločal o pravilnosti 

odlaganja blata, kot stranskega produkta vrtanja nafte, in je vsebovalo določene škodljive snovi. Odločil 

je, da je nivo dovoljenih snovi v tleh določen s predpisi posamezne države, hkrati pa je bila poudarjena 

tudi kasnejša namembnost onesnaženih ter kasneje saniranih tal. Ekvador je namreč zatrjeval, da je 

območje naftnega obrata nekdanje območje amazonskega pragozda, torej območje občutljivega 

ekosistema, ki mora biti znova vzpostavljeno. Tribunal je odločil, da kljub temu, da je kasnejša 

namembnost območja (torej po koncu delovanja obrata) poglavitnega pomena pri določanju dovoljenih 

mejnih vrednosti škodljivih snovi v tleh, bi bilo v tem primeru nerazumno pričakovati, da Perenco nosi 

stroške povrnitve območja na prvotno stopnjo pragozda, saj je v prihodnosti mogoče pričakovati, da bo 

svoj obrat še naprej izvajal.100 V povezavi s trenutno raziskavo pa velja tudi izpostaviti, da je tribunal 

štel kot pravilen način odložitve saniranega materiala (v tem primeru so bile to kocke blata, ki naj bi 

vsebovale škodljive substance), če so pravilno odložene v posebej zgrajene jame, kot zahteva zakon, če 

je operater pravilno ravnal z vsebino kocke tako, da ni izpuščala blata, ki bi vsebovalo škodljive snovi, 

ki presegajo mejne vrednosti, če so bile te jame pravilno zaprte ter če so vzorci prsti okoli saniranega 

območja (jame) niso pokazala znakov izpiranja nevarnih snovi.101 Tribunal je glede tega vprašanja 

zaključil, da Perenco nima obveznosti izkopati in sanirati kock blata, ki so pravilno zgrajene ter 

zapečatene, vsebnosti potencialno škodljivih snovi v njih pa ne presegajo mejnih vrednosti. Hkrati pa 

je pristojni organ ravnal pravilno, ko je izvedel vzorčenje znotraj zaprtih kock blata, da bi ugotovil ali 

presegajo mejne vrednosti, določene v predpisih ali če vsebujejo snovi, ki sploh ne bi smele biti 

odložene.102 

 

 

1.4. Mednarodnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno 

zavarovanim vrstam in naravnim habitatom 
 

1.4.1. Pomen besedne zveze „zavarovane vrste in habitatni tipi“ v mednarodnem pravu 

 

Zgodovinsko gledano je mednarodno pravo sprva nudilo zaščito vrstam in habitatom, ki so bili prizadeti 

zaradi uničenja in izginjanja divjega življenja in dreves, spričo njihovega izkoriščanja.103 Začetne 

ureditve zaščite so se tako nagibale k zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja. Danes uspešno ohranjanje 

živih naravnih virov vključuje zaščito in ohranitev rastlin, živali, mikroorganizmov in neživih 

elementov okolja, od katerega so odvisni, torej ohranjanje njihovih habitatov.104 Izkoriščanje naravnih 

virov je zaradi mednarodnega pravila trajne suverenosti držav nad lastnimi naravnimi viri večinoma 

                                                
98 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, odločitev o protizahtevku Ekvadorja, 2017, ICSID, para. 292. 
99 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, odločitev o protizahtevku Ekvadorja, 2017, ICSID, para. 326. 
100 Perenco Ecuador Ltd. v. Republic of Ecuador, vmesna odločitev o okoljskem protizahtevku, 2015, ICSID, para. 490. 
101 Perenco Ecuador Ltd. v. Republic of Ecuador, vmesna odločitev o okoljskem protizahtevku, 2015, ICSID, para. 500. 
102 Perenco Ecuador Ltd. v. Republic of Ecuador, vmesna odločitev o okoljskem protizahtevku, 2015, ICSID, para. 526. 
103 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 585 
104 Prav tam. 
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podrejeno nacionalnemu urejanju, mednarodno pravo pa se osredotoča le na izkoriščanje, ki ima 

čezmejne učinke, npr. na mednarodno trgovino z ogroženimi vrstami ter na selitvene (migratorne) 

vrste.105  

 

Poudariti gre, da v mednarodnem pravu ne obstaja enotna konvencija, ki bi zaščitila vse zavarovane 

vrste in habitate na globalni ravni.106 Obstajajo sicer multilateralne in bilateralne pogodbe, ki urejajo 

posamične segmente zaščite določenih vrst ali habitatov, vendar enotnega instrumenta za sedaj ni, niti 

ga, predvsem zaradi suverenosti držav nad svojim ozemljem, najbrž ni pričakovati. Zato besedna zveza 

»zavarovane vrste in habitatni tipi« v mednarodnem pravu nima enotnega pomena in definicije, ampak 

se razlikuje glede na specifičen pravni instrument, ki nudi zaščito bodisi posamezni vrsti, njeni 

raznolikosti ali pa njenemu habitatu. Tako npr. Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) iz leta 1992 

celovito ureja zaščito biološke raznolikosti (različnosti vrst v vseh oblikah, številu in kombinacijah), ne 

pa zaščite vrst kot takih. Nadalje nekatere konvencije ščitijo pretirano izkoriščanje posamezne vrste, 

kot npr. polarnih medvedov ali vikunj,107 ali pa posameznih sklopov vrst, kot npr. kitov ali migratornih 

ptic.108 Spet druge pristopajo k zaščiti regionalno, npr. znotraj zahodne poloble (severna in južna 

Amerika), Afrike, Evrope, jugo-vzhodne Azije, južnega Pacifika, Antarktike.109 Nekatere novejše 

konvencije niso več omejene le na lovljenje in posledično pretirano izkoriščanje vrst, ampak zaščito 

namenjajo tudi njihovi habitatom. Tako številne konvencije ščitijo puščave, gozdove in gorska 

področja.110 Obstajajo pa tudi številne bilateralne pogodbe, posebej na področju zaščite ptic in 

tjulnjev.111 Poleg pogodb, ki varujejo posamezne vrste, je potrebno omeniti še pogodbe, ki ustvarjajo 

posebne zaščitne tehnike in pristope. Mednje spadajo predvsem »velike štiri« konvencije zaščite okolja, 

ki so s pogodbo CBD funkcionalno povezane, saj tudi same ščitijo biološko raznovrstnost;  

- Ramsarska konvencija iz leta 1971; 

- Konvencija o svetovni dediščini UNESCO iz leta 1972; 

- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi 

vrstami (CITES) iz leta 1973; ter 

- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (CMS ali Bonnska konvencija) iz leta 

1979. 

 

Mednarodno pravo kot krovni izraz za vse žive in nežive dele narave, ki jim je potrebno nakloniti 

zaščito, uporablja izraz naravni viri (»natural resources«). Naravni viri so živi oz. živeči, kot npr. 

rastline in živali, ki se štejejo za obnovljiv vir (seveda, če se ustrezno ohranjajo), neživi pa so načeloma 

neobnovljivi, kot npr. nafta, plin, kovine.112 Splošno se je mednarodno pravo posluževalo predvsem ad 

hoc pristopa k zaščiti naravnih virov, ki je najprej identificiral vrsto za ogroženo, torej vrsto, ki ji grozi 

izumrtje zaradi trgovine, zaradi izgube habitata ali zaradi pretiranega izkoriščanja, nato pa je določilo 

                                                
105 Prav tam. 
106 Ibidem, str. 651. 

107 Sporazum o ohranitvi severnih medvedov iz leta 1973; Andska konvencija o ohranjanju vikunj in upravljanje z njimi iz leta 

1979. 
108 Mednarodna konvencija o ureditvi kitolova iz leta 1946; Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 

iz leta 1995. 
109 Konvencija o varovanju narave in divjega življenja na zahodni polobli iz leta 1940; Afriška konvencija o ohranitvi narave 

in naravnih virov iz leta 1968; Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 

življenjskih prostorov (Bernska konvencija) iz leta 1979; ASEAN Sporazum o ohranitvi narave in naravnih virov iz leta 1985; 

Apijska konvencija o ohranitvi narave v južnem Pacifiku iz leta 1976; Konvencija o ohranjanju živih morskih virov na 

Antarktiki iz leta 1980.  
110 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 652. 
111 Primeroma: 1916 Konvencija med ZDA in Veliko Britanijo o zaščiti selitvenih ptic iz leta 1916; Konvencija med ZDA in 

Mehiko o zaščiti selitvenih ptic in divjadi iz leta 1936. 
112 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 585. 
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način njene zaščite.113 Danes se poudarja potreba po splošnem izkoriščanju, ki je v skladu s trajnostnim 

razvojem, nujnost ohranitve biodiverzitete in ekosistemov ter uporaba previdnostnega načela.114 

 

 

1.4.2. Zaščita posameznih živalskih in rastlinskih vrst 

 
Zaradi dejstva, da je mednarodna ureditev zaščite vrst partikularna (sektorska), kar pomeni, da je 

posamezna konvencija sprejeta zgolj za zaščito specifične vrste ali način njene zaščite. To pomeni, da 

enoten dokument, kjer bi bil zbran seznam zaščitenih vrst, ne obstaja. Za potrebe trenutne raziskave bo 

pozornost usmerjena le na sistem zaščite, kot ga zagotavlja posamezna konvencija iz vrste »velikih 

štirih«, torej Ramsarska konvencija, Konvencija o svetovni dediščini UNESCO, Konvencija o 

mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) ter 

Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (CMS), skupaj s Konvencijo o biološki 

raznovrstnosti (CBD), s katero so funkcionalno povezane. Znotraj vsake je identificirana posamezna 

zavarovana vrsta ter način njene zaščite, kot ga predvideva posamezna konvencija. 

 

1.4.2.1. Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) 

Konvencija o biološki raznovrstnosti iz leta 1992 (za Slovenijo je postala zavezujoča leta 1996) je 

namenjena zasledovanju treh ciljev:  

- ohranitvi biološke raznovrstnosti (tj. pestrosti živih bitij na Zemlji);  

- trajnostni rabi sestavin biološke raznovrstnosti; ter 

-  pravični in nepristranski delitvi koristi, nastalih pri izkoriščanju genskih virov.115 

 

Ohranjanje biološke raznovrstnosti je v skupnem interesu človeštva, države pa so zaradi suverenosti 

nad lastnimi biološkimi viri odgovorne za ohranjanje te raznovrstnosti ter njeno trajnostno uporabo.116 

Preambula CBD določa tudi previdnostno načelo: »tam, kjer grozi občutno zmanjšanje ali izguba 

biološke raznovrstnosti, pomanjkanje popolne znanstvene zanesljivosti ne bi smelo biti razlog za 

odlaganje ukrepov, s katerimi bi se izognili tej grožnji ali jo zmanjšali«. Obveznosti držav pogodbenic 

nadalje vključujejo medsebojno sodelovanje ter sprejemanje načrtov in strategij za ohranjanje biološke 

raznovrstnosti ter trajnostno rabo.117 CBD nima seznama vrst ali habitatov, ki bi jih bilo potrebno 

zaščititi, saj je bila ta možnost izrecno zavrnjena med pripravo besedila konvencije, zaradi 

nasprotovanja držav v razvoju.118 Namesto tega pa je vsaka država pogodbenica zavezana identificirati 

komponente biološke raznovrstnosti, ki jih je potrebno zaščititi ter na njih izvajati monitoring in 

identificirati in spremljati učinke, procese in kategorije aktivnosti, ki imajo ali bodo verjetno imele 

znatne negativne učinke na ohranitev in trajnostno rabo biodiverzitete.119 CBD v ta namen v prilogi 

vsebuje indikativni seznam vrst, ki naj jim pogodbenice nudijo zaščito, kot npr. ogrožene vrste, vrste, 

ki imajo medicinski, ekonomski, znanstveni pomen, tiste, ki so pomembne za raziskave za nadaljnje 

ohranjanje, itd.  

 

Težava konvencije se kaže v tem, da so njene določbe izrazito splošne in deklaratorne, zato je konkretno 

zaščito, ki jo nudi, težko prepoznati, hkrati pa se tudi le stežka določijo njene kršitve. Zaradi tega CBD 

predstavlja zgolj krovno konvencijo, na podlagi katere so bile sprejete številne druge konvencije, ki 

vsebujejo konkretnejše obveznosti držav. 

 

1.4.2.2. Ramsarska konvencija 

                                                
113 Ibidem, str. 588. 
114 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 588. 
115 Člen 1 CBD. 
116 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 454. 
117 Člen 5 CBD. 
118 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 455.  
119 Člen 7 CBD. 
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Ramsarska konvencija oz. Konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 

močvirskih ptic iz leta 1971 (za Jugoslavijo je postala zavezujoča leta 1977, za Slovenijo leta 1991) , je 

prvi globalni sporazum, ki je naslovil ohranjanje specifičnega habitata.120 Pod trenutnim podpoglavjem 

se nanjo osredotočamo z vidika varstva mokrišč kot specifične »vrste«, zaradi njihovih ekoloških 

funkcij ter specifične favne in flore in tako samostojnega objekta varstva, medtem ko se bo naslednje 

podpoglavje osredotočalo na zaščito mokrišč kot habitatov. Tako so v skladu s konvencijo »mokrišča 

območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s 

stoječo ali tekočo vodo, ki je sladka, brakična ali slana, vključno z območji morske vode, katere globina 

pri oseki ne preseže šestih metrov.« Nadalje, »vsaka pogodbenica določi primerna mokrišča na svojem 

ozemlju za uvrstitev na Seznam mokrišč mednarodnega pomena« pri čemer naj se »[m]okrišča za 

uvrstitev na Seznam […] izberejo na podlagi njihove mednarodne pomembnosti po ekoloških, 

botaničnih, zooloških, limnoloških ali hidroloških merilih. Predvsem naj se uvrstijo tista mokrišča, ki 

so v katerem koli letnem času mednarodno pomembna za vodne ptice.«121 

Z vidika zaščite Ramsarska konvencija v 3. členu določa, da »[p]ogodbenice oblikujejo in izvajajo svoje 

načrtovanje tako, da spodbujajo ohranitev na Seznam uvrščenih mokrišč, in kolikor je mogoče, 

preudarno rabo mokrišč na svojem ozemlju.« Preudarna raba ni definirana v sami konvenciji, bila pa je 

predmet razprave Skupnosti držav pogodbenic konvencije ter je definirana kot »vzdrževanje ekološkega 

značaja [mokrišč], ki je doseženo s pomočjo ekosistemskega pristopa znotraj konteksta trajnostnega 

razvoja.«122 Poleg tega mora »vsaka pogodbenica poskrbeti, da bo čim prej obveščena, če se je zaradi 

tehnološkega razvoja, onesnaževanja ali kakega drugega vpliva človeka “ekološki značaj” katerega 

koli mokrišča na njenem ozemlju, ki je uvrščeno na Seznam, spremenil, se spreminja ali je verjetno, da 

se bo spremenil« ter »spodbuja[ti] ohranitev mokrišč in vodnih ptic, tako da ustanavlja naravne 

rezervate na območju mokrišč ne glede na to, ali so ta uvrščena na Seznam ali ne, in poskrbi, da so 

ustrezno nadzorovani.« Prav tako pa se morajo države »med seboj [posvetovati] o izvajanju obveznosti, 

ki izhajajo iz konvencije, zlasti kadar se mokrišče razteza čez ozemlja dveh ali več pogodbenic ali kadar 

si pogodbenice delijo vodni sistem.«123 

 

 

1.4.2.3. Konvencija o svetovni dediščini UNESCO 

 

Konvencija je bila sprejeta leta 1992 pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo (UNESCO), za Slovenijo pa je postala zavezujoča istega leta. Konvencija vzpostavlja 

sistem kolektivne zaščite kulturne in naravne dediščine, ki ima neizmerno univerzalno vrednost, ki je 

organizirana trajno ter v skladu z modernimi znanstvenimi metodami. Izvajanje konvencije nadzira 

Medvladni komite svetovne dediščine, ki je sestavljen iz reprezentativnih predstavnikov različnih religij 

in kultur sveta. Komite tudi uvršča predlagano dediščino na seznam svetovne naravne in kulturne 

dediščine, ki vsebuje tudi podseznam ogrožene dediščine.124 V skladu s konvencijo so naravna dediščina 

»naravni spomeniki, ki jih sestavljajo fizične ali biološke tvorbe ali skupina teh tvorb in imajo z 

estetskega ali znanstvenega vidika izjemno splošno vrednost; geološke in geografske tvorbe in natančno 

določeni predeli, ki pomenijo habitat ogroženih vrst živali in rastlin in so z vidika znanosti ali 

ohranjanja izjemne splošne vrednosti; znameniti kraji narave ali natančno določeni naravni predeli, ki 

imajo z vidika znanosti, ohranjanja ali naravnih lepot izjemno splošno vrednost.«125 Obveznosti držav 

pogodbenic po 3. členu konvencije vključujejo dolžnost, da ugotovijo in opredelijo različne naravne in 

kulturne dobrine, ki so na njenem ozemlju. Nadalje, 4. člen določa, da »je predvsem dolžnost držav 

pogodbenic prepoznavati, varovati, ohranjati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino, 

ki je na njenem ozemlju, prihodnjim rodovom. V ta namen si bo država pogodbenica prizadevala 

delovati z lastnimi močmi in pri tem v največji meri uporabiti vse razpoložljive možnosti, če bo 

                                                
120 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 492. 
121 Člen 2 Ramsarske konvencije. 
122 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 493. 
123 Člen 5 Ramsarske konvencije. 
124 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 511. 
125 Člen 2 Konvencije o svetovni dediščini UNESCO. 



 
 

16 

potrebno, pa tudi mednarodno pomoč in sodelovanje, ponujeno predvsem v finančnem, umetnostnem, 

znanstvenem in tehničnem pogledu.« Natančneje, »[v]saka država pogodbenica […] se zavezuje, da 

namenoma ne bo ukrenila ničesar, kar bi utegnilo posredno ali neposredno škodovati kulturni in naravni 

dediščini, […], če je ta dediščina na ozemlju drugih držav pogodbenic te konvencije«.126 

 

 

1.4.2.4. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 

rastlinskimi vrstami (CITES) 

 
CITES iz leta 1973 (za Slovenijo je postala zavezujoča leta 2000) ureja uvoz in izvoz določenih vrst 

živali in rastlin in dovoljuje kaznovalne sankcije, v primeru, da trgovina s takimi živalmi poteka v 

nasprotju z določbami konvencije.127 Njen glavni cilj je omejiti grožnjo vrstam, ki so zaradi svojih 

značilnosti (ali produktov, ki nastanejo iz njih) privlačne za mednarodno trgovino. Tako CITES varuje 

vrste in primerke vrst, skupaj z njihovimi sestavnimi deli.128 Države pogodbenice morajo identificirati 

vrste, ki so ogrožene in izvajati monitoring nad uvozom izdelkov, ki so posledica njihovega 

izkoriščanja, na podlagi previdnostnega načela.129 V skladu s CITES morajo biti vrste, katerih preživetje 

ogroža ali potencialno lahko ogroža mednarodna trgovina, uvrščene na tri vrste seznamov (Dodatkov h 

konvenciji), odvisno od nivoja njihove ogroženosti. Tako so npr. na Dodatku I vrste, ki jih je Skupnost 

držav članic prepoznala kot najvišje ogrožene, na Dodatku III pa vrste, ki jih posamezna država članica 

sama prepoznala za ogrožene in jih želi zaščititi. Od tega, na katerem izmed Dodatkov se vrsta nahaja, 

je odvisna tudi strogost ukrepov oz. reguliranost trgovine, ki jih predvideva CITES. Izvoz in uvoz vrst, 

ki jim grozi izumrtje in so tako uvrščene na Dodatek I CITES, zahteva predhodno pridobitev izvoznega 

oz. uvoznega dovoljenja, ki je izdano s strani znanstvenih in upravljalnih organov posamične države 

pod strogimi pogoji.130 Vrste, ki so uvrščene na Dodatek II CITES so tiste, ki jim še ne grozi izumrtje, 

bi jim pa lahko, če trgovina z njimi ne bi bila omejena, tudi same pa so podvržene sistemu dovoljenj.131 

Vrste na Dodatku III CITES pa so regulirane najmanj in tako podvržene sistemu dovolil le v državi, ki 

jih je nanj uvrstila.132 Obveznosti držav pogodbenic so navedene v členu VIII CITES in vsebujejo 

obveznost, da uvedejo kazni za trgovino in/ali samo posest zavarovanih vrst in primerkov ter da 

zagotovijo sistem njihovega vračanja v državo izvoza. 

 

1.4.2.4. Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (CMS) 

 
CMS, ki je stopila v veljavo 1979 (za Slovenijo leta 1998) zapoveduje ohranitev in učinkovito 

upravljanje s selitvenimi vrstami živali. Pokriva širok spekter groženj vrstam, ki jih varuje in (za razliko 

od mnogih okoljskih dogovorov) vsebuje določne prepovedi.133 Kot migratorne vrste opredeljuje 

»celotno populacijo ali katerikoli geografsko ločen del populacije katerekoli vrste ali živali nižjega 

taksona, katerih znaten del članov ciklično in predvidljivo prečka eno ali več državnih jurisdikcijskih 

meja.«134 

 

Konvencija, tako kot CITES, predvideva vključevanje vrst na Dodatke, glede na to, kako ogrožena je 

posamezna vrsta. V III. členu določa, da si morajo države pogodbenice na območju razširjenosti 

selitvenih vrst, vključenih v Dodatek I (vrste, ki so kritično ogrožene na celotnem ali večjem delu 

območja razširjenosti), prizadevati, ” … če je to izvedljivo in primerno, preprečiti, zmanjšati ali 

nadzorovati dejavnike, ki ogrožajo ali bodo lahko ogrozili vrsto, vključno s strogim nadzorom uvajanja 

tujerodnih vrst in nadzorom ali odstranjevanjem že naseljenih tujerodnih vrst, če je to izvedljivo in 

                                                
126 Člen 6(3) Konvencije o svetovni dediščini UNESCO. 
127 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 766. 
128 Člen I COTES. 
129 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 665. 
130 Člen III CITES. 
131 Člen II CITES. 
132 Člen V CITES. 
133 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 502. 
134 Člen I CMS. 
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primerno.”135 Na območju razširjenosti selitvenih vrst, navedenih v Dodatku II (vrste v neugodnem 

ohranitvenem stanju), lahko pogodbenice sklepajo sporazume, kadar bi ti koristili tem vrstam. 

Sporazumi lahko vključujejo tudi ukrepe za strog nadzor nad naseljevanjem tujerodnih vrst ali že 

naseljenimi tujerodnimi vrstami, ki škodujejo selitvenim vrstam.136 

 

Najpomembnejša določba konvencije se nahaja v 5. odstavku III. člena in določa, da morajo države na 

območju razširjenosti selitvenih vrst prepovedati poskus ali dejanje jemanja, lovljenja, nadlegovanja ali 

načrtnega ubijanja zaščitenih vrst, s štirimi restriktivnimi izjemami in sicer, če gre za znanstvene 

namene jemanja, če je jemanje v korist preživetja teh vrst, če gre za potrebe tradicionalnih porabnikov 

(npr. avtohtonih ljudstev) ali v primeru izrednih razmer. 

 

 
1.4.3. Zaščita habitatov in habitatnih tipov 

 
Učinkovita zaščita živalskih in rastlinskih vrst zahteva tudi zaščito njihovih habitatov. V ta namen 

številne mednarodne pogodbe definirajo habitate in način njihove zaščite. Te pogodbe delimo na dva 

tipa; prvi tip je namenjen primarno zaščiti habitatov, kot npr. mokrišč, gozdov, prsti, tal, drugi tip pa 

primarno naslavlja določeno živalsko ali rastlinsko vrsto, kot npr. migratorne vrste, morski živi naravni 

viri, ptice ter nudi zaščito habitatom zgolj posredno.137 Tako npr. Konvencija o biološki raznovrstnosti 

primarno ščiti habitate kot primerek biotske raznovrstnosti in jih definira kot »kraj ali tip območja, kjer 

se organizem ali populacija naravno pojavlja«138, vsaka država pogodbenica pa naj »spodbuja zaščito 

ekosistemov, naravnih habitatov in vzdrževanje populacij vrst v njihovem naravnem okolju«.139 Poleg 

tega CBD v prilogi vsebuje indikativni seznam tipa habitatov, ki jim morajo pogodbenice nakloniti 

monitoring, npr. tistim habitatom, ki vsebujejo velik nivo raznovrstnosti, z visokim številom ogroženih 

vrst, habitatom migratornih vrst, habitatom vrst, ki so posebne znanstvene, kulturne vrednosti, … 

Ramsarska konvencija, ki hkrati ščiti zavarovane vrste in habitate, nudi zaščito »fundamentalnim 

ekološkim funkcijam mokrišč kot regulatorjev vodnih režimov in habitatov značilne flore in favne, 

posebej vodne«.140 Konvencija o svetovni dediščini UNESCO med kulturno dediščino uvršča tudi 

»območja, ki predstavljajo habitate ogroženih vrst živali neprecenljive svetovne vrednosti z vidika 

znanosti ali ohranitve«.141 Nadalje, Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali definira 

habitate kot »vsakršno območje, v selitvenem razponu migratornih vrst, ki vsebuje primerne življenjske 

pogoje za dotično vrsto«.142 »Države selitvenega območja vrst, ki so uvrščene na Dodatek I morajo 

poskušati ohraniti in povrniti habitate, ki bi pomagali odvrniti vrsto od izumrtja«143 ter »habitate, ki so 

pomembni za vzdrževanje ugodnega ohranitvenega stanja«144. Vseeno pa so določbe konvencij o zaščiti 

habitatov nekako sekundarnega pomena, saj je primarna skrb namenjena zaščiti vrste, zaradi katere je 

bila konvencija sploh sprejeta (z izjemo Ramsarske konvencije, zaradi dejstva, da varuje mokrišča kot 

habitate in kot specifično »vrsto«). V pritrditev temu priča tudi deklaratoren jezik posameznih določb. 

Poleg tega pa praksa držav kaže na to, da države pogodbenice slabo implementirajo določbe o zaščiti 

habitatov, saj jih pogosto omejujejo na zaščito nacionalnih parkov ali rezervatov ali pa jih ne upoštevajo 

za habitate določenih vrst.145  

 

                                                
135 Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozd, Mednarodne 

konvencije, URL: https://www.tujerodne-vrste.info/ukrepi/mednarodne-konvencije/. 
136 Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozd, Mednarodne 

konvencije, URL: https://www.tujerodne-vrste.info/ukrepi/mednarodne-konvencije/. 
137 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012;  str. 492. 
138 Člen 2 CBD. 
139 Člen 8(1)(d) CBD. 
140 Preambula Ramsarske konvencije. 
141 Člen 2 Konvencije o svetovni dediščini UNESCO. 
142 Člen I(1)(g) CMS. 
143 Člen III(4)(a) CMS. 
144 Člen V(5)(e) CMS. 
145 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 667. 

https://www.tujerodne-vrste.info/ukrepi/mednarodne-konvencije/
https://www.tujerodne-vrste.info/ukrepi/mednarodne-konvencije/
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Tako tudi pregled mednarodne zaščite habitatov kaže na to, da ni enotnega instrumenta, ki bi zaščitil 

vse habitate zaščitenih vrst. Tudi tukaj je zakonodaja sektorska, saj je sprejetih mnogo konvencij, ki 

vsaka po svoje ureja zaščito habitata in se v večini osredotočajo na zaščito vrst, njihovi habitati pa so 

drugotnega pomena. 

 

 

1.4.4. Kdaj v mednarodnem pravu govorimo o okoljski škodi, povzročeni zavarovanim 

vrstam in habitatnim tipom? 

 
Težave pri definiranju okoljske škode, povzročene zavarovanim vrstam in habitatnim tipom, se 

zastavijo že pri širšem vprašanju, kaj sploh je okoljska škoda v mednarodnem pravu? Posledično pa se 

pojavi tudi vprašanje, če je očitno, da je neka škoda okolju res nastala, ali je to dovolj, da jo pripišemo 

ravnanju države? 

 

K definiranju okoljske škode obstajajo številni pristopi, ki jih predvidevajo posamezni sporazumi: ozka 

definicija okoljsko škodo omejuje le na škodo, povzročeno naravnim virom (zraku, vodi, tlom, rastlinam 

in živalim in njihovi medsebojni interakciji), nekoliko širša definicija vključuje škodo naravnim virom 

in lastnini, ki je del kulturne dediščine, v sklopu najširše definicije pa je škoda, povzročena pokrajini 

na splošno ter okoljskemu delovanju (specifičnim karakteristikam pokrajine).146 Dopolnilni protokol iz 

Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki 

varnosti, ki sicer še ni v veljavi, za škodo celo predvideva »vsakršen negativen vpliv na ohranitev in 

trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, z ozirom na človekovo zdravje«.147 Ponovno pa je definicija 

škode v mednarodnem pravu partikularna, specifična glede na posamezno konvencijo, ki ureja zaščito 

posameznih elementov okolja, tako, da je odgovor na zastavljeni vprašanji potrebno iskati v 

konvencijah, ki zavezujejo posamezno državo. Nadalje je za vzpostavitev odgovornosti države potrebno 

zadostiti določeni stopnji okoljske škode. V mednarodnem pravu ni izrecno dogovorjenega standarda, 

po katerem bi se presojalo, ali je okoljska škoda zadostna, da mora zanjo država odgovarjati. Razvila 

pa se je praksa držav ter mnenje teorije, po katerih mora biti škoda zadostna (»significant« ali 

»substantial«). Pri določanju zadostnosti škode je v pomoč Zelena knjiga Evropske komisije iz leta 

1993 o okoljski odgovornosti, ki zagovarja standard kritičnih vrednosti, kjer je nevarna snov 

koncentrirana do stopnje, ki je naravni procesi ne morejo sami razgraditi.148 Nadalje, znameniti primer 

okoljske arbitraže Trail Smelter med ZDA in Kanado iz leta 1941 za zadostno škodo šteje škodo, ki ima 

resne posledice.149 V primerih Meddržavnega sodišča v Haagu v zadevi Nauru je po mnenju držav 

zadosten standard za odgovornost držav sprememba stanja okolja, ki bo povzročila nepopravljive 

posledice ali znatno škodo interesom druge države.150 Podoben pristop je zavzelo tudi Meddržavno 

sodišče v zadevi Gabčikovo Nagymaros151 s standardom ireverzibilne škode. 

 

Za nastanek okoljske škode v mednarodnem pravu je torej potrebno vzpostaviti, da je škoda določenemu 

zavarovanemu tipu (vrsti, habitatu, načinu ohranjanja vrste, habitata) nastala. Pri tem se kot škodo 

definira le tisto, ki je v naprej predpisana v določeni mednarodni pogodbi, ki mora državo zavezovati. 

Nato mora biti ta škoda, če želimo, da zanjo država odgovarja, določene kvalitete oz. jakosti, torej 

zadostna. Za namen trenutne raziskave, bodo v nadaljevanju predstavljene definicije škode, povzročene 

posamezni zaščiteni vrsti ali habitatu (ali drugi dobrini, ki jih ščiti konvencija), po posamezni konvenciji 

iz skupine »velikih štirih«, skupaj s funkcionalno povezano konvencijo CBD. 

 

 

                                                
146 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 706. 
147 Člen 2(2)(b) Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu 

protokolu o biološki varnosti iz leta 2010. 
148 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012;  str. 709. 
149 Arbitraža Trail Smelter med ZDA in Kanado, Reports of International Arbitral Awards, VOLUME III pp. 1905-1982, para. 

1965. 
150 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru proti Avstraliji), predhodna vprašanja, [1992] I.C.J. Rep. 240, str. 244. 
151 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), [1997] I.C.J. Rep.7., str. 78. 
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1.4.4.1. Definicija škode po Konvenciji o biološki raznovrstnosti  

 

Tekom (industrijskega) razvoja so ljudje zdesetkali naravni razpon oz. biodiverziteto živalskih in 

rastlinskih vrst in jih nadomestili z omejeno kultivacijo in udomačenjem le določenih vrst, ne da bi 

pomislili, kako bo tak enoličen razvoj vplival na biodiverziteto v prihodnosti.152 Poleg tega vrstam 

pretijo tudi mnoge druge nevarnosti, npr. lov določenih živali ne zgolj za hrano, temveč tudi zaradi 

njihove kože, perja in drugih produktov, ki jih človek lahko prodaja, kot npr. za potrebe živalskih vrtov, 

za znanstvene raziskave, za udomačitev, za medicinske, kulturne, verske in umetnostne namene.153 Vse 

te aktivnosti, v primeru, da terjajo pretiran lov, predstavljajo nevarnost obstoju živalskih vrst ter 

biodiverziteti na splošno. CBD ne vsebuje definicije škode, ampak zgolj vzpostavlja pravilo prepovedi 

povzročanja škode s strani ene države pogodbenice okolju drugih držav.154 Zaradi že omenjenega 

dejstva, da je CBD konvencija izrazito deklaratornih določb, je škodo vrstam in habitatom, ki jih ščiti 

težko določiti oz. je ta preveč splošna. Načeloma tako škodo po tej konvenciji predstavlja vsakršno 

zmanjšanje biološke raznovrstnosti v neki vrsti ali habitatu (lahko tudi v genetskem materialu, celo v 

tradicionalnem znanju)155, ki predstavlja znatne negativne učinke na njeno ohranitev in trajnostno 

rabo.156 

 

1.4.4.2. Definicija škode po Ramsarski konvenciji 

 
Kot omenjeno, so države pogodbenice Ramsarske konvencije v sklopu vsebinskih obveznosti zavezane 

»preudarno«157 uporabljati mokrišča na svojem ozemlju, torej vzdrževati ekološki značaj mokrišč v 

skladu s trajnostnim razvojem. 158 Poleg tega mora »[v]saka pogodbenica [poskrbeti], da bo čim prej 

obveščena, če se je zaradi tehnološkega razvoja, onesnaževanja ali kakega drugega vpliva človeka 

“ekološki značaj” katerega koli mokrišča na njenem ozemlju, ki je uvrščeno na Seznam, spremenil, se 

spreminja ali je verjetno, da se bo spremenil« 159 ter »spodbuja[ti] ohranitev mokrišč in vodnih ptic, tako 

da ustanavlja naravne rezervate na območju mokrišč ne glede na to, ali so ta uvrščena na Seznam ali ne, 

in poskrbi, da so ustrezno nadzorovani.«160 Poleg tega državo zavezuje tudi procesna obveznost 

posvetovanja ter sodelovanja, v primeru, da si mokrišče deli še z drugo državo pogodbenico.161 Škoda 

mokriščem glede na določbe konvencije torej nastane vedno, ko država ne upošteva svojih zavez, torej 

ko mokrišča pretirano izkorišča (npr. izsušuje, pretirano uporablja vodo) tako, da se spremeni njihov 

značaj. 

 

O primeru škode, povzročene zaščitenim vrstam in habitatom je leta 2011 odločalo Meddržavno sodišče 

v primeru Določenih obmejnih aktivnosti Nikaragve162, kjer je najprej odločalo o začasnih ukrepih glede 

spora o mokrišču, ki je bilo uvrščeno na Seznam Ramsarske konvencije. Kostarika se je pritožila glede 

vdiranja Nikaragve na njeno ozemlje ter izvedbe izkopavanja na zaščitenem mokrišču, ki se je tam 

nahajalo. Sodišče je poudarilo pomen procesne obveznosti sodelovanja med državama (5. člen 

Ramsarske konvencije) ter odločilo, da ima Kostarika vsebinsko obveznost preprečiti nepopravljivo 

škodo na mokrišču s pomočjo civilnega osebja, kjer naj izvede vsa potrebna dela, s tem da o njih obvesti 

Nikaragvo ter Skupnost držav pogodbenic.163  

                                                
152 Birnie, P.; Boyle, A.; Redgwell, C: International Law and the Environment; OUP Oxford; 3. izdaja; 2009; str. 584. 
153 Ibidem, str. 587. 
154 Člen 3 CBD. 
155 Člen 8 CBD. 
156 Člen 7 CBD. 
157 Člen 3 Ramsarske konvencije. 
158 Sands, P.; Peel, J.; Principles of international Environmental Law; Cambridge University Press; 3. Izdaja; 2012; str. 493. 
159 Člen 3 Ramsarske konvencije. 
160 Člen 4 Ramsarske konvencije. 
161 Člen 5 Ramsarske konvencije. 
162 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica proti Nikaragvi), zahteva za začasno odredbo, 

2011, ICJ. 
163 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica proti Nikaragvi), zahteva za začasno odredbo, 

2011, ICJ, para. 80. 
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1.4.4.3. Definicija škode po Konvencija o svetovni dediščini UNESCO 

 
Konvencija o svetovni dediščini ne vsebuje definicije, ki bi pripomogla k določanju kdaj nastane škoda 

vrstam ali habitatom, ki so zaščiteni kot naravna dediščina. Država je lahko odgovorna za kršitve, če ne 

upošteva zgoraj navedenih obveznosti, škodo zavarovani dediščini pa se najverjetneje ugotavlja po 

splošnih pravilih – najprej se ugotovi, ali je nastala oz. grozi škoda zaščiteni dobrini po konvenciji, nato 

pa se ugotavlja, ali škoda, ki bi lahko ali je že nastala predstavlja ireverzibilno spremembo te dobrine. 

 

1.4.4.4. Definicija škode po CITES konvenciji 

 
CITES sama po sebi ne določa, kdaj nastane škoda vrstam, ki jih varuje. Države pa lahko kršijo njene 

določbe s tem, da izvajajo trgovino z zavarovanimi vrstami v nasprotju z določbami konvencije, torej 

brez pridobljenih dovoljenj. V nasprotju s splošnim pravilom, da mora biti škoda, povzročena taki vrsti 

ireverzibilna, pri CITES to ni združljivo z naravo stvari, saj je škoda in posledično kršitev konvencije 

tudi po splošnem videnju načeloma lahko izvršena že s samo enkratno prodajo (izvozom ali uvozom) 

zavarovane vrste brez dovoljenja. 

 

S kršitvijo določb CITES sta se ukvarjala tudi ugotovitveni svet ter pritožbeno telo Svetovne trgovinske 

organizacije leta 1998 v primeru Shrimp and Certain Shrimp Products.164 Telesi sta obravnavali tožbo 

štirih držav proti ZDA, ki je omejila uvoz določenih vrst rakcev ter njihovih produktov, saj naj bi njihov 

lov negativno vplival na morske želve, ki so bile uvrščene na Dodatek I CITES. Pritožbeno telo je 

odločilo, da ima posamezna država sicer pravico omejiti uvoz izdelkov zaradi varovanja okolja, vendar 

je v tem primeru neupravičeno ZDA diskriminirala tuje izdelke. Četudi pa je bila uvrstitev želv na 

Dodatek CITES le posredni argument za prepoved trgovine s povezanimi izdelki (rakci), primer 

prikazuje pomembnost prepovedi trgovanja, ki ima učinke zmanjšanja populacije ogrožene vrste, saj je 

varovanje okolja eden izmed razlogov, ki lahko upravičijo omejevanje svetovne trgovine. 

 

1.4.4.5. Definicija škode o Konvenciji o migratornih vrstah 

 
CMS ne vsebuje definicije škode, povzročene migratornim vrstam, vendar je ta razvidna iz 

interpretacije drugih definicij, navedenih v členu I CMS. Tako škoda, povzročena vrstam, zaščitenim v 

skladu s CMS, nastane že takrat, ko je status vrst, ki so uvrščene na Dodatek II neugoden, še toliko bolj 

pa škoda nastane, če gre za (že za enkratno) lovljenje in ubijanje vrst, ki so ogrožene ter uvrščene na 

Dodatek I.  

 

Po definiciji je status vrste neugoden, če dinamični podatki indicirajo, da se vrsta dolgoročno ne ohranja 

več kot živa komponenta ekosistema (torej, da se ne reproducira zadostno), če se območje pojavljanja 

migratorne vrste zmanjšuje oz. obstaja verjetnost, da se bo zmanjšalo, če ne obstaja, niti v prihodnosti 

ne bo obstajal habitat, ki bi bil zmožen dolgoročne podpore migratorni vrsti ali če distribucija in 

številčnost migratorne vrste ni več taka, kot je historično bila, z ozirom na obstoj primernih ekosistemov 

in konsistentnost z upravljanjem te vrste. Na kratko, migratorne vrste so zaščitene na dveh nivojih, in 

sicer kot (ogrožena) migratorna vrsta sama, ter kot njen pojav kot enotne skupine osebkov. Slednji 

nastane škoda v primeru, da se zmanjša število osebkov migratorne vrste do mere, da celotna populacija 

ne dosega več celotnega obsega svoje migratorne poti. Poleg tega po CMS nastane škoda tudi, če se 

zmanjša ali uniči habitat migratorne vrste, ki bi jo bil zmožen trajnostno podpirati.  

1.5. Mednarodnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno vodam 

Za razliko od nacionalne zaščite notranjih vodotokov, se mednarodnopravno urejanje in zaščita voda 

nanašata, kot že sama beseda namiguje, na vode (vodotoke), ki tečejo čez ozemlja dveh ali več držav. 

Tako bo raziskava usmerjena na pravila in opredelitev škode, povzročene mednarodnim vodotokom, 

skupaj z mednarodnimi pravili varovanja morja, ki že samo po sebi implicira mednarodni element. 

                                                
164 Certain Shrimp and Shrimp Products, [1998] Report of the Appellate Body, WT/DS58/AB/R. 
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1.5.1. Mednarodni vodotoki 

 

Zaloga čiste vode ni pomembna zgolj za vzdrževanje zaščitenega okolja in biotsko raznovrstnost, 

temveč tudi za obstoj življenja samega.165 Danes več kot milijarda ljudi nima dostopa do pitne vode.166 

Vodne zaloge so nezadostne v večini Afrike in centralne Azije, pojavlja se dezertifikacija območij 

zaradi prekomernega izčrpavanja podtalnice, onesnaženje je zmanjšalo zaloge pitne vode, namakanje, 

ki predstavlja več kot 80 odstotkov porabe vode v državah v razvoju, je potratno in povzroča 

zasoljevanje tal ter tako onemogoča nadaljnjo uporabo prsti za gojenje agrikulture. 167 Gradnja jezov za 

upravljanje z vodami in hidroelektrarne v državah v razvoju povzroča ogromna preseljevanja populacije 

ter škodi avtohtonim ljudstvom, saj morajo ta zapuščati ozemlja svojih prednikov, na katera so kulturno 

in življenjsko vezana.168 Poleg tega povečevanje populacije in s tem povišanje potrebe po pitni vodi 

neizbežno vodi do neobnovljivega izčrpavanja vodnih virov, zaradi česar številne reke in jezera ne 

predstavljajo več ugodnega habitata za živali in rastline.169 Poleg tega izginjajo številne naravne 

znamenitosti, slikovit primer tega pa je Aralsko jezero. 

 

Pod pojem mednarodni vodotok spadajo reke, jezera ali podtalnice, ki si jih delita dve ali več držav.170 

Taki vodotoki bodo navadno tvorili ali potekali čez meddržavno mejo ali pa, v primeru rek, tekli skozi 

zaporedje držav.171 Zgodovinsko mednarodno pravo, povezano z varstvom (celinskih) voda, ni 

posvečalo velike pozornosti zgoraj omenjenim nevarnostim. Še danes pa velja, da se mednarodno pravo 

ne posveča celinskim vodam, razen če predstavljajo mednarodne vodotoke, povzročajo onesnaževanje 

morja ali ima njihovo onesnaževanje škodljive posledice za uporabnike vodotokov ali človekove 

pravice na splošno.172  

 

Zaščito evropskih vodotokov ureja Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in 

mednarodnih jezer iz leta 1992 (za Slovenijo je postala zavezujoča leta 1997, ko je k njej pristopila 

Evropska unija). Leta 1997 so stranke omenjene konvencije sprejele Helsinško deklaracijo, s katero so 

prepoznale potrebo po integriranem upravljanju vseh virov pitne vode in se zavezale upoštevati načela 

konvencije ob ustvarjanju in izvrševanju nacionalnih zakonov, ki se tičejo notranjih in mednarodnih 

voda.173 Nadalje se je s tematiko ukvarjala Komisija za mednarodno pravo ZN (ILC), ki je oblikovala 

osnutek členov o mednarodnih vodotokih, leta 1997 pa je bila sprejeta tudi Konvencija o pravu 

neplovnih uporab mednarodnih vodotokov174 (Konvencija ZN o vodotokih). Delo ILC ter sprejeta 

konvencija prestavljata kodifikacijo dotedanjega prava mednarodnih vodotokov tistega časa.175 Tako 

ILC definira mednarodne vodotoke široko, kot sistem površinskih in podzemnih voda, ki se združujejo 

v uniformno celoto in se navadno izlivajo v skupno vodno telo.176  

 

V mednarodnem pravu je za upravljanje z mednarodnimi vodotoki obveljalo načelo pravične uporabe, 

ki temelji na predpostavki deljene suverenosti med državami. Vsebuje ravnovesje interesov, ki zadostijo 

potrebam in uporabi vseh držav, na ozemlju katerih vodotok leži ali jih prečka.177 V primeru reke Oder 

pred Stalnim meddržavnim sodiščem leta 1929 je sodišče odločalo o pravici do plovbe v zgornjem toku 

                                                
165 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, str. 535. 
166 Prav tam.  
167 Prav tam.  
168 Prav tam. 
169 Prav tam. 
170 Ibidem. 
171 Konvencija o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, člena 2 in 3; McCaffrey, S: The Law of 

International Watercourses, Oxford Univeristy Press, 2007.  
172 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, str. 536. 
173 Ibidem.  
174 Konvencija o pravu neplovnih uporab mednarodnih vodotokov, G.A. Res. 51/229, UN Doc A/RES/51/229 

(1997), Slovenija ni pogodbenica. 
175 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, str. 536. 
176 1984 Draft Articles, II YbILC (1984) Pt 1, 101; 1991 Draft Articles, ILC Report (1991) 
177 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009,str. 542. 



 
 

22 

reke držav, ki ležijo ob spodnjem toku. Odločilo je, da imajo vse države ob reki skupen interes glede 

plovbe, ki temelji na enakosti pravic držav na celotnem območju reke, kjer je plovba možna,178 kar 

potrjuje obstoj in zgodnjo uporabo načela pravične uporabe. Načelu je sledil tudi tribunal v arbitraži 

Lac Lanoux, kjer je bilo odločeno, da mora Francija, ko opravlja dela zajezitve jezera na svojem 

ozemlju, upoštevati tudi interese in pravice Španije, na ozemlje katere se iztekajo reke, ki potekajo iz 

jezera.179  

 

Onesnaževanje rek ima navadno svoj izvor v industrijskih in agrikulturnih odplakah ter v 

kanalizacijskih izpustih.180 Reguliranje tovrstnih izpustov se nanaša predvsem na konvencijsko 

urejanje, medtem, ko iz drugih virov mednarodnega prava (npr. običajnega prava) ne izhaja, da so 

tovrstna ravnanja sama po sebi nedovoljena.181 Trend takih pogodb je, da regulirajo in nadzorujejo rečno 

onesnaževanje, vendar prepovedujejo le določene oblike onesnaževanja.182 Npr. zgodnja evropska 

praksa je prepovedovala le industrijsko in agrikulturno onesnaževanje, ki je škodilo ribolovu ali uporabi 

vode za domače človeške namene, severnoameriška praksa pa je sledila temu pristopu in je 

prepovedovala le takšno onesnaževanje, ki je škodovalo človekovemu zdravju in lastnini.183 Praksa 

držav nadalje prepoveduje le izlivanje določenih toksičnih substanc, posebej če so dolgo obstojne ali 

radioaktivne.184 Splošni zaključek pa je, da če izlivi substanc ne vsebujejo naštetih elementov, ne 

pomenijo onesnaževanja reke po mednarodnem pravu.185 Nasprotno, za onesnaževanje rek se šteje le 

taka uporaba ali izlivanje substanc v reke, ki krši pravice drugih držav ali je prekomerna glede na 

specifično pogodbo, ki določa mejne vrednosti. Seveda je režim drugačen, če tako onesnažena reka s 

svojim izlivom posledično onesnažuje tudi morje. 

 

Onesnaževanje vodotokov je povezano tudi z neupoštevanjem zgoraj omenjenega načela pravične 

uporabe. Kvaliteta vode in zaščita okolja sta pomembna faktorja pri tehtanju interesov držav, na katerih 

območju vodotok leži. V zadevi Gabčikovo Nagymaros je Meddržavno sodišče odločilo, da je 

Češkoslovaška, s tem ko je unilateralno prevzela nadzor nad deljenim virom in s tem odvzela Madžarski 

pravico do pravičnega in razumnega deleža Donave, kršila načelo proporcionalnosti, ki ga zahteva 

mednarodno pravo.186 Za kršitev načela pravičnosti je torej v tem primeru šlo, ker je ena država v 

odsotnosti dogovora prevzela celotno uporabo skupne reke, kar je drugi državi onemogočilo uporabo, 

ki ji pripada. Tak pristop k definiranju okoljske škode, povzročene vodotokom je problematičen, saj 

veže nastanek prepovedanega onesnaževanja na dejstvo, da je kršena pravična uporaba reke države s 

strani druge države, namesto, da bi se poudarjalo dejansko onesnaženje (npr. prisotnost škodljivih 

snovi) vodotoka. Konvencija ZN o vodotokih zato predlaga drugačen pristop. Za relevanten faktor pri 

presojanju tega, ali je bila uporaba vodotoka pravična, jemlje ekološke faktorje in zaščito ter ohranjanje 

vodotoka.187 Nadalje morajo države, na ozemlju katerih se nahaja vodotok zaščititi in ohranjati njegov 

ekosistem ter preprečevati, zniževati in nadzirati onesnaževanje vodotoka, ki bi povzročilo znatno 

škodo drugim državam, njihovemu okolju, uporabi njihovih voda ali živim organizmom vodotoka.188 

Države morajo tako ravnati z dolžno skrbnostjo (due diligence), kar pomeni, da je v mednarodnem 

pravu določena stopnja škode vodotokom tolerirana, če ta ni znatna ali če so države storile vse, kar je v 

njihovi moči, da bi znatno škodo preprečile. 

 

Na tem mestu velja omeniti, da tako kot pri ostalih oblikah okoljske škode, tudi pri škodi, nastali 

mednarodnim vodotokom velja načelo prepovedi povzročanja čezmejne škode, kar je Meddržavno 

                                                
178 Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder Case, PCIJ Ser A No 23 (1929). 
179 The Lac Lanoux arbitration, Španija proti Franciji (1957) vol. 12, 12 RIAA, para. 101. 
180Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, , str. 547. 
181 Prav tam.  
182 Prav tam.  
183 Ibidem.  
184 Ibidem.   
185 Ibidem. 
186 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Madžarska/Slovaška), ICJ Reports (1997) 7, para. 85. 
187 Člen 6 Konvencije o vodotokih 1997. 
188 Člena 20 in 21 Konvencije o vodotokih. 
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sodišče poudarilo v primeru Določenih obmejnih aktivnosti Nikaragve189, kjer je odločalo o škodljivem 

odlaganju sedimentov v reko San Juan, iz česar je izhajala okoljska škoda. Škoda mora biti zadostna 

(significant) in mora imeti za posledico škodljiv učinek na človekovo zdravje, agrikulturo ali okolje.190 

 

 

1.5.2. Morja in oceani 

 
Morja in oceani se skozi zgodovino vse do danes uporabljajo za olajševanje mednarodne trgovine s 

prevozom dobrin, za izkoriščanje živih virov, črpanje nafte in plina ter kot odlagališče odpadkov iz 

industrije, agrikulture ter ostalih človeških dejavnosti.191 Tekma za pridobitev čim večje koristi iz 

izkoriščanja živih virov v morju je v začetku 20. stoletja privedla do sklenitve prvih mednarodnih 

pogodb o njihovi regulaciji – gre za pogodbe o zaščiti tjulnjev, regulaciji ribolova in kitolova.192 Razvoj 

pravil o morskem onesnaževanju je bil počasnejši, saj države za to niso imele interesa, k temu pa so 

prispevale tudi omejitve znanstvenega razumevanja procesov v oceanu.193 Široka ozaveščenost o učinku 

onesnaževanja na morske obale je javnost dosegla šele v poznih 1960. letih, posebej z nesrečo Torrey 

Canyon (naftni tanker, ki je nasedel leta 1967 ob obali Cornwalla v Angliji), kjer se je izlila nafta ter 

onesnažila ogromen delež obale ter morja. Nadalje so izlivi iz tovarne Minimata na Japonskem 

zastrupili ribe in ogrozili življenja in zdravje obmorskih skupnosti, kar je vodilo v zavedanje, da 

problem onesnaženja morskega okolja ni vezan le na izlive iz ladij, temveč tudi na onesnaževanje s 

kopnega. Nadaljnji razvoj je obsegal regionalno zaščito določenih morij (Severno morje, Baltsko morje, 

Sredozemsko morje), mednarodna zaščita pa se je na globalni ravni okrepila z Rio konferenco o okolju 

in razvoju leta 1992, ki je poudarila trajnostni razvoj, načelo previdnosti ter integrirano upravljanje z 

obalami.194 Najpomembnejši univerzalni dokument prava morja je zagotovo Konvencija Združenih 

narodov o pomorskem pravu195 (Konvencija UNCLOS) iz leta 1982 (za Slovenijo je zavezujoča od leta 

1995), saj uživa množično podporo in ratifikacije držav (168 držav pogodbenic), po mnenju mnogih 

sodišč, mednarodnih organizacij in držav, ki niso njene pogodbenice pa predstavlja kodifikacijo 

mednarodnega običajnega prava na tem področju.196 Njen primarni namen je vzpostavitev pravnega 

reda za morja in oceane, ki bo potekal prek mednarodne komunikacije in bo podpiral miroljubno 

uporabo morij in oceanov, pravično in učinkovito uporabo njihovih naravnih virov, ohranjanje živih 

virov in preučevanje, zaščito in ohranjanje morskega okolja.197 Kot najpomembnejšo spremembo v 

primerjavi s prejšnjo ureditvijo prinaša pravilo, da onesnaževanje morja ni več stvar svobode uporabe 

morja vsake države, ampak je podvržena natančnemu mednarodnemu nadzoru in regulaciji, ki sedaj 

predstavlja obveznost vseh držav in ni več zgolj v njihovem interesu.198 Tako imajo države, pod zastavo 

katerih plujejo ladje, obmorske države, države pristanišč, mednarodne organizacije in komisije 

pomembno vlogo, pristojnosti in odgovornosti, ki sestavljajo efektiven način zaščite morja.199 

 

Člen 192 Konvencije UNCLOS zapoveduje, da imajo države obveznost zaščititi in ohraniti morsko 

okolje. Ta obveznost se ne nanaša zgolj na države in njihove teritorialne vode, ampak se razteza tudi na 

odprto morje.200 V primerjavi z običajnopravnim pravilom prepovedi povzročanja škode drugim 

državam, je ta obveznost širša, saj vsebuje tudi območja, ki niso pod suverenostjo nobene od držav 

(odprto morje). Morsko okolje pomeni redke in krhke ekosisteme, skupaj s habitati ogroženih vrst in 

                                                
189 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica proti Nikaragvi), zahteva za začasno odredbo, 

2011, ICJ, para. 80. 
190Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, , str. 554. 
191 Ibidem.  
192 Konvencija o ohranitvi in zaščiti krzna tjulnjev iz leta 1911; Konvencija za ohranitev grenlandske morske plošče kot 

posledico ribolova v Severnem Pacifiku iz leta 1923; Konvencija za vzpostavitev mednarodne severnopacifiške komisije za 

lovljenje lososa iz leta 1930; Konvencija za regulacijo kitolova iz leta 1931.  
193 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, str. 379. 
194 Ibid., str. 381. 
195 Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu, 1833 UNTS 3; 21 ILM 1261 (1982). 
196 Ibidem. . 
197 Preambula Konvencije UNCLOS. 
198Ibidem. . 
199 Birnie, P., Boyle, A., Redgwell C.: International Law and the Environment, Oxford University Press, 2009, str. 383. 
200Ibidem. . 
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drugimi oblikami morskega življenja.201 Hkrati se nanaša na vse oblike možnega onesnaževanja morja 

iz različnih virov, kot npr. z ladij, iz posledic celinske aktivnosti, iz operacij na morskem dnu, kot 

odlaganje odpadkov in kot onesnaževanje iz atmosfere. Člen 1 definira onesnaževanje morskega okolja 

kot onesnaževanje v obliki neposrednega ali posrednega vnašanja snovi ali energije v morsko okolje, 

zaradi človekove dejavnosti, vključno z morskim podvodnim hrupom, ki ga povzroča človek, ki 

povzroči ali bi lahko povzročilo škodljive učinke na žive vire in življenje v morju, nevarnost za zdravje 

ljudi, ovire za pomorske dejavnosti, vključno z ribolovom, turizmom in rekreacijo ter drugimi 

zakonitimi uporabami morja, poslabšanje kakovosti morske vode glede njene uporabnosti ter 

zmanjšanje možnosti, ki jih ponuja morje. Konvencija UNCLOS za obstoj onesnaževanja morja torej 

ne zahteva nastanka zadostne (significant) škode, ampak je dovolj že, da ima človekov vpliv škodljive 

učinke na zgoraj naštete dobrine.  

 

Zanimivost Konvencije UNCLOS je tudi, da v nasprotju z ostalimi (običajnopravnimi) mednarodnimi 

pravili, ki dolžno skrbnost ravnanja (due diligence) definirajo kot dolžnost sprejetja vseh potrebnih 

ukrepov, s katerimi bi preprečili okoljsko škodo, skrbnost definira kot uporabo najboljših načinov 

znotraj možnosti držav, v skladu z njihovimi zmožnostmi. Tako imajo države v razvoju večjo diskrecijo 

pri uporabi ukrepov, s katerimi preprečujejo škodo, povzročeno morju, kar jim omogoča efektivno in 

realistično izvrševanje obveznosti. 

 

Pomembno je tudi izpostaviti, da sistem zaščite, ki ga nudi Konvencija UNCLOS, kljub svoji 

univerzalnosti, ni edini sistem zaščite morskega okolja. Konvencija se namreč tudi sama na več mestih 

sklicuje na nujnost regionalnega urejanja določenih vprašanj (npr. v primeru zaprtih in polzaprtih 

morij), zato je za celovitost zaščite vseh svetovnih morij in oceanov potrebno upoštevati tudi te. 

Primeroma velja navesti Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem,202 ki zavezuje 

Slovenijo. Sprejeta je bila leta 1976 v Barceloni, skupaj z dvema protokoloma iz let 1994 in 2008. 

Namenjena je zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaženjem z ladij, zrakoplovov ter celinskih virov, 

kot definicijo onesnaževanja pa dobesedno prenaša člen 1 Konvencije UNCLOS. 

 

 

 

  

                                                
201 Člen 194(5) Konvencije UNCLOS. 
202 Konvencijo o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, 1102 UNTS 27 (1976), za Slovenijo je začela veljati 

leta 1994. 
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2. UREDITEV UGOTAVLJANJA IN SANACIJE OKOLJSKE 

ŠKODE PO PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 
Pravna podlaga evropske okoljske politike so člen 11 in členi od 191 do 193 (pod naslovom XX 

»Okolje«) PDEU.203 EU je pristojna za ukrepanje na vseh področjih okoljske politike, zlasti na področju 

ravnanja z odpadki, podnebnih sprememb, onesnaževanja zraka in vode itd. Področje delovanja EU pa 

je omejeno z načelom subsidiarnosti204 ter z zahtevo po soglasju v Svetu glede davčnih zadev, 

prostorskega načrtovanja, rabe zemljišč (z izjemo ravnanja z odpadki), kvantitativnega upravljanja 

vodnih virov, izbire virov energije in strukture oskrbe z energijo.205   

 

 

2.1. Splošna okoljska načela prava Evropske unije 
 
Evropska okoljska zakonodaja temelji na previdnostnem načelu in načelih preprečevanja oz. 

preventivnega delovanja, odpravljanja okoljske škode pri viru ter odgovornosti povzročitelja okoljske 

škode. Glavni okvir za sprejemanje ukrepov na področju okoljske politike predstavljajo večletni 

okoljski akcijski programi (Environment Action Programme (EAP)).206 Okoljski akcijski programi že 

več kot 40 let EU zagotavljajo okvire politik, ki so ciljno usmerjene in prinašajo predvidljive ter 

usklajene ukrepe za evropsko politiko na področju okolja in podnebnih sprememb.207 Akcijski programi 

temeljijo na strateških agendah EU, ki jih Svet prav tako sprejema za več let, z njimi pa določi splošne 

politične usmeritve EU in njene prednostne naloge.208  

 

Previdnostno načelo se nanaša na pristop za obvladovanje tveganja. Politika oz. ukrep se ne bi smel 

izvajati, če obstaja možnost, da bi ta lahko povzročil škodo za javnost ali okolje. Gre za orodje, ki se 

lahko uporabi, kadar ni znanstvene gotovosti glede domnevnih tveganj v zvezi z določenim ukrepom 

ali politiko za zdravje ljudi ali za okolje, kadar o zadevnem vprašanju še ni nobenega znanstvenega 

soglasja. Ti ukrepi morajo biti nediskriminatorni in sorazmerni ter jih je treba znova preučiti, ko je na 

voljo več znanstvenih informacij.209 

 

Načelo odgovornosti povzročitelja je uvedla Direktiva o okoljski odgovornosti, kar bo podrobneje 

obrazloženo v nadaljevanju. To pomeni, da je oseba, ki povzroči okoljsko škodo, odgovorna zanjo in 

da mora poskrbeti za potrebne preventivne ali sanacijske ukrepe ter kriti vse s tem povezane stroške. Z 

načelom »povzročitelj plača« naj bi preprečili oz. odpravili okoljsko škodo za zaščitene vrste, naravne 

habitate, vodo in tla.  

 

 

 

 

 

 

                                                
203 Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), Uradni list EU, št. C 326/47 z dne 26. 10. 2012. 
204 Člen 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in protokol (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, Uradni list 

EU, št. C 202 z dne 7.6.2016. 
205 Člen 192 (2)(1) PDEU. 
206 Trenutno je v pripravi 8. okoljski akcijski program. Svet je 4. oktobra 2019 sprejel politične smernice za okoljsko politiko 

in politiko podnebnih sprememb za obdobje 2012-2030. Svet je pozval Komisijo, da najkasneje do začetka leta 2020 predstavi 

predlog za 8. okoljski akcijski program, saj se 7. okoljski akcijski program namreč izteče v letu 2020. 
207 https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-

adopts-conclusions/ (10.3.2020) 
208 Nazadnje je Svet 20. junija 2019 sprejel strateško agendo za obdobje 2019–2024.  
209 https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html?locale=sl (14.3.2020), 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/71/okoljska-politika-splosna-nacela-in-osnovni-okvir (10.3.2020) 

https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html?locale=sl
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/71/okoljska-politika-splosna-nacela-in-osnovni-okvir
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2.2. Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in 

sanacijo okoljske škode 
 
Kot že omenjeno, je bila leta 2004 sprejeta Direktiva o okoljski odgovornosti, ki je na ravni EU določila 

enotni okvir za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, s ciljem povečati ozaveščenost in oblikovati 

boljše okoljske prakse. Direktiva o okoljski odgovornosti vsebuje zahteve, ki se nanašajo na 

odgovornost oseb, ki s svojo dejavnostjo povzročajo neposredno nevarnost210 za nastanek okoljske 

škode (preprečevalni ukrepi) ali povzročijo okoljsko škodo (sanacijski ukrepi). Direktiva temelji na 

načelu odgovornosti povzročitelja oz. načelu »plača povzročitelj obremenitve«, kar pomeni, da so 

povzročitelji škode odgovorni za izvedbo potrebnih preventivnih ter sanacijskih ukrepov, prav tako pa 

so odgovorni tudi za plačilo vseh stroškov, ki pri tem nastanejo. S tem želi direktiva izvajalce poklicnih 

dejavnosti spodbuditi k sprejetju ukrepov in ravnanju, ki bi čim bolj zmanjšali nevarnost nastanka 

okoljske škode, s čimer pa bi se posledično zmanjšalo tudi njihovo finančno breme zaradi sanacije 

okoljske škode. 

 

Države članice so morale sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 

30. aprila 2007. Po načelu minimalne harmonizacije so države članice lahko sprejele enake ali strožje 

predpise v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, poleg tega pa so lahko sprejele tudi 

ukrepe, kot je prepoved dvojnega povračila stroškov.  

 

 

2.2.1. Namen direktive o okoljski odgovornosti 

 
Namen direktive je »oblikovati okvir okoljske odgovornosti, ki temelji na načelu »plača povzročitelj 

obremenitve«, za preprečevanje in sanacijo okoljske škode«.211 Direktiva o okoljski odgovornosti 

varuje določene dele okolja neodvisno od tega, ali je bila hkrati povzročena škoda tudi pravni ali fizični 

osebi. Direktiva se tako ne uporablja za primere telesne poškodbe, za škodo na zasebni lastnini ali za 

razne oblike gospodarske škode in ne vpliva na nobeno pravico v zvezi s temi vrstami škode.212 Namen 

direktive je preprečevati in sanirati okoljsko škodo in ne vpliva na pravico do civilnopravne odškodnine 

skladno z nacionalnimi pravili držav članic.213 Sistem odgovornosti za okoljsko škodo je namreč 

povsem neodvisen od tega, ali obremenitev okolja nedovoljeno posega tudi v zasebnopravne dobrine 

pravnih in fizičnih oseb. Ob upravnopravni odgovornosti povzročitelja zaradi škode, povzročene 

okolju, tako utegne hkrati nastopiti tudi civilnopravna odgovornost zaradi škode, povzročene 

zasebnemu subjektu, v nekaterih primerih pa lahko nastopi tudi kazenskopravna odgovornost za 

kazniva dejanja, povzročena zoper okolje, prostor in naravne dobrine. 

 

Direktiva o okoljski odgovornosti sledi splošnemu načelu vrnitve v prejšnje stanje, kar pomeni, da se s 

sanacijo škode zasleduje vzpostavitev takšnega stanja okolja, v kakršnem bi okolje bilo, če škoda ne bi 

nastala. Poškodovan naravni vir ali njegova funkcija se mora torej vrniti v »referenčno stanje«, ki je 

definirano kot stanje v času poškodovanja naravnega vira in njegovih funkcij, ki bi obstajalo naprej, če 

ne bi prišlo do okoljske škode.214 Naravni vir pomeni zavarovane vrste in naravne habitate, vodo in 

tla,215 funkcije naravnih virov pa pomenijo koristno vlogo, ki jo ima ima naravni vir za drug naravni vir 

ali za javnost.216 Direktiva se zavzema tudi za nadomestitev začasnih izgub naravnih virov in/ali funkcij, 

od nastanka škode do takrat, ko sanacija doseže svoj polni učinek. Poškodovani naravni viri in/ali 

                                                
210 »Neposredna nevarnost« pomeni pomeni dovolj veliko verjetnost, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do okoljske škode (člen 

2(9)). »Dovolj velika verjetnost« in »bližnja prihodnost« sta odvisni od konkretnega primera. 
211 Člen 1 Direktive o okoljski odgovornosti. 
212 Uvodna izjava 14 Direktive o okoljski odgovornosti. 
213 Uvodna izjava 11 in člen 3(3) Direktive o okoljski odgovornosti. 
214 Člen 2(14) Direktive o okoljski odgovornosti. 
215 Člen 2(12) Direktive o okoljski odgovornosti. 
216 Člen 2(13) Direktive okoljski odgovornosti. 
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funkcije namreč v tem obdobju ne morejo opravljati svojih ekoloških vlog ali zagotavljati delovanja 

drugim naravnim virom ali javnosti.217  

 

 

2.2.2. Načelo »plača povzročitelj obremenitve« 

 

Kot že omenjeno, Direktiva o okoljski odgovornosti temelji na načelu »plača povzročitelj obremenitve« 

kar pomeni, da je tisti, ki je povzročil okoljsko škodo ali neposredno nevarnost škode, zanjo tudi 

finančno odgovoren.218 Skladno s tem načelom mora kriti tudi stroške potrebnih preventivnih in 

sanacijskih ukrepov.219 Stroške teh ukrepov pa mora povrniti tudi v primeru, da pristojni organ sam 

ukrepa namesto njega. V tem primeru pristojni organ od povzročitelja škode zahteva povrnitev stroškov, 

ki jih je imel v zvezi s preventivnimi ali sanacijskimi ukrepi po tej direktivi,220 kar pomeni da primarno 

stroške preventivnih in sanacijskih ukrepov nosi povzročitelj in ne država. Med stroške spadajo stroški 

presoje okoljske škode, stroški presoje neposredne nevarnosti okoljske škode, stroški drugih načinov 

ukrepanja, upravni stroški, stroški postopka, stroški izvrševanja ukrepov, stroški zbiranja podatkov, 

drugi splošni stroški ter stroški spremljanja in nadzora.221 

 

Za okoljsko škodo odgovarja t.i. izvajalec – fizična ali pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki 

upravlja ali nadzira poklicno dejavnost, ne glede na to, ali je zasebnega, javnega, pridobitnega ali 

nepridobitnega značaja.222 To pomeni, da je lahko za okoljsko škodo odgovorna vsaka pravna oseba, 

vključno z izvajalci gospodarskih javnih služb, fizična oseba pa le kot samostojni podjetnik posameznik, 

ne pa npr. posameznik kot državljan.223  

 

Izvajalec pa ni dolžan kriti stroškov preventivnih ali sanacijskih ukrepov, če lahko dokaže, da je: 

1. okoljsko škodo ali neposredno nevarnost take škode povzročila tretja oseba in da je škoda 

nastala kljub temu, da so se uporabljali ustrezni varnostni ukrepi; ali 

2. okoljska škoda ali neposredna nevarnost zanjo nastala zaradi izpolnitve obvezujočega ukaza ali 

navodila organa oblasti, razen če sta bila ukaz ali navodilo izdana po emisiji224 ali dogodku, ki 

so ga povzročile lastne dejavnosti izvajalca. 

 

Izvajalcu torej ni treba nositi stroškov preventivnih ali sanacijskih ukrepov, če je škoda oz. neposredna 

nevarnost zanjo posledica dejanj tretjih ali upoštevanja navodil organov oblasti. Ne glede na to pa mora 

izvajalec v vsakem primeru obvestiti pristojni organ o grozeči ali nastali okoljski škodi in izvesti ukrepe 

za njeno preprečitev oziroma omilitev. Povračilo stroškov, ki so mu nastali pri izvedbi preventivnih in 

sanacijskih ukrepov, lahko v tem primeru zahteva od države. Poleg tega pa so izjeme od uporabe 

direktive določene tudi v 4. členu. 

 

 

2.2.3. Definicija okoljske škode 

 
Skladno z Direktivo o okoljski odgovornosti je »okoljska škoda« le škoda na določenih delih 

okolja, in sicer na:  

(a) zavarovanih vrstah in naravnih habitatih, 

(b) vodah ali 

(c) tleh. 

                                                
217 Priloga II, razdelek 1 Direktive o okoljski odgovornosti. 
218 Uvodna izjava 2 Direktive o okoljski odgovornosti. 
219 Člen 8(1) Direktive o okoljski odgovornosti. 
220 Člen 8(2) Direktive o okoljski odgovornosti. 
221 Člen 2(16) Direktive o okoljski odgovornosti. 
222 Člen 2(6,7) Direktive o okoljski odgovornosti. 
223 http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn9 (10.3.2020). 
224 »Emisija« pomeni pomeni izpust snovi, pripravkov, organizmov ali mikroorganizmov, ki so posledica človekovih 

dejavnosti, v okolje (člen 2(8)). 

http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn9
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Le ti naravni viri lahko utrpijo okoljsko škodo ali so neposredno ogroženi, neodvisno od tega ali so v 

zasebni lasti fizičnih oz. pravnih oseb ali pa imajo status javnega dobra. Onesnaženje zraka samo po 

sebi ni okoljska škoda v smislu te direktive, vendar pa je v uvodni izjavi 4 Direktive o okoljski 

odgovornosti navedeno, da okoljska škoda vključuje tudi škodo, ki jo povzročijo elementi, prenašajoči 

se po zraku, če lahko povzročijo škodo vodam, tlom, zavarovanim vrstam ali naravnim habitatom.  

 

Direktiva o okoljski odgovornosti okoljsko škodo v prvi točki 2. člena definira kot: 

(a) škodo, povzročeno zavarovanim vrstam in naravnim habitatom – vsaka škoda, ki ima večje 

škodljive vplive na doseganje ali vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti takih habitatov ali 

vrst.  

 

(b) škodo na vodah – vsaka škoda z večjim škodljivim vplivom: 

- na ekološko, kemično in/ali količinsko stanje in/ali ekološki potencial voda 

(površinskih ali podzemnih) ali, 

- okoljsko stanje morskih voda; 

 

(c) škodo, povzročeno tlom – 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. 

 

Direktiva o okoljski odgovornosti kot okoljsko škodo priznava škodo, povzročeno 

le zavarovanim živalskim in rastlinskim vrstam in naravnim habitatom, in ne vsem vrstam in habitatom. 

Za škodo, povzročeno tlom, direktiva določa pogoj ogrožanja človekovega zdravja. Opredelitev 

okoljske škode na tleh tako temelji le na parametrih, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi, ne pa tudi na 

parametrih stanja kakovosti tal ali parametrih, ki lahko ogrožajo rastlinske in živalske vrste oziroma 

naravne habitate.225 

 

Odgovornost za škodo oz. za neposredno nevarnost škode, povročeno zavarovanim vrstam in naravnim 

habitatom, je krivdna, torej če je subjekt ravnal krivdno ali iz malomarnosti.226 Ta krivdna odgovornost 

v zvezi z zavarovanimi vrstami in naravnimi habitati velja za vse poklicne dejavnosti. Vzpostavljena pa 

je objektivna odgovornost, torej odgovornost ne glede na krivdo, če je škodo zavarovanim vrstam ali 

naravnim habitatom povzročila dejavnost, ki jo direktiva v Prilogi III šteje za tvegano za zdravje ljudi 

ali okolja. Prav tako je odgovornost za večjo škodo ali neposredno nevarnost škode, povzročeno vodam 

ali tlom v zvezi s temi poklicnimi dejavnostmi, objektivna. Če gre torej za izvajalca (ne)pridobitne 

poklicne dejavnosti, ki: 

- zahteva dovoljenje v zvezi s celovitim preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja,  

- zahteva licenco/dovoljenje za odpadke,  

- vključuje izpuste v vodo,  

- vključuje uporabo ali prevoz nevarnih snovi, kot so kemikalije,  

- je povezana s črpanjem vode,  

- vključuje uporabo, predelavo, izpust itd. nevarnih snovi ali pripravkov, fitofarmacevtskih 

sredstev ali biocidnih proizvodov,  

- vključuje namerno izpuščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje,  

- vključuje prevoz odpadkov,  

- vključuje ravnanje z rudarskimi odpadki,  

- vključuje zajemanje in skladiščenje ogljika,  

ta v celoti odgovarja za škodo ali neposredno nevarnost škode, ki jo povzroča tlom, vodam ter 

zavarovanim živalskim in rastlinskim vrstam ter njihovim naravnim habitatom. To pomeni, da mora 

izvajalec naštetih tveganih dejavnosti v vsakem primeru sprejeti preventivne in sanacijske ukrepe ter 

kriti stroške v zvezi s tem, tudi če ni bilo krivdnega ali malomarnega ravnanja, saj se to ne bo nujno 

                                                
225 http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn43 (10.3.2020). 
226 Člen 3(1) Direktive o okoljski odgovornosti. 

http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn43
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ugotavljalo. Seveda pa mora med škodo in onesnaževalcem oz. onesnaževalci obstajati vzročna zveza, 

da se lahko vzpostavi okoljska odgovornost izvajalca tvegane dejavnosti.227 

 

Evropska komisija je primeroma naštela vrste ravnanj, ki lahko povzročijo škodo:  

(a) habitatom in vrstam 

- neposredna odstranitev ali uničenje zavarovanih habitatov in vrst, 

- fizična škoda, kemično onesnaženje ali večja motnja (vključno s hrupom in 

vibracijami), 

- onesnaženje zavarovanih habitatov in vrst z mikrobi, na primer zaradi slabih kmetijskih 

praks, 

- zavestno ubijanje zavarovanih vrst (na primer nezakonit lov ptic); 

 

(b) vodam 

- črpanje vode, ki povzroči spremembo količinskega stanja vodnega telesa, 

- izpust iz industrijskega objekta, ki skladišči kemikalije, ali izpust iz tovornjaka ali 

železniškega vagona za prevoz kemikaij (na primer zaradi nesreče), 

- zajezitev površinske vode, ki povzroči večjo spremembo v ekološkem potencialu vode, 

- razlitje kemikalij, nafte ali odpadkov iz podzemnih ali nadzemnih skladišč, objektov 

za njihovo obdelavo in prevoznih sredstev, ki onesnaži podtalnico in površinske vode 

(kemično stanje); 

 

(c) tlom 

- okvara sistema za prečiščevanje dima iz sežigalnic odpadkov, ki na bližnjem 

stanovanjskem območju povzroči onesnaženje površinske prsti s težkimi kovinami, 

- nenameren izpust kemikalij z območij za skladiščenje, predelavo ali proizvodnjo ter 

prehajanje kemikalij v tla in podtalnico, 

- namerno in nedovoljeno odlaganje odpadkov na tla ali v tla, ki povzroči tvorjenje plina 

(nevarnih kemikalij) in onesnaženje bližnjega stanovanjskega območja, 

- zaprtje in razgradnja obrata, ki povzroči nenamerno iztekanje nevarnih snovi v tla in 

podtalnico.228 

 

Za  vzpostavitev odgovornosti po Direktivi o okoljski odgovornosti mora biti prisotna večja škoda. Za 

ocenjevanje razsežnosti škode so zadolženi pristojni organi vsake države članice, direktiva pa določa 

nekaj osnovnih smernic v Prilogi I. Če okoljska škoda vpliva na zdravje ljudi, se šteje kot znatna škoda. 

Če pa je na primer okoljska škoda manjša od običajnih naravnih nihanj, ki veljajo kot normalne za vrsto 

ali če se lahko naravni vir hitro popolnoma obnovi, se to ne šteje za večjo škodo. 

 

 

2.2.4. Obvezni preventivni in sanacijski ukrepi 

 
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja ali nadzira poklicno dejavnost, mora ravnati preventivno in 

s preprečevalnimi ukrepi preprečiti grozečo okoljsko škodo oz. preprečiti njeno povečanje, v primeru 

že nastale okoljske škode pa mora sprejeti sanacijske ukrepe. Poleg tega mora o vseh relevantnih 

dejstvih v zvezi z grozečo oz. nastalo škodo čim prej obvestiti pristojni organ. Preventivni ukrepi so 

ukrepi, ki se sprejmejo kot odgovor na dogodek, dejanje ali opustitev dejanja, ki je ustvarilo neposredno 

nevarnost za nastanek okoljske škode, njihov namen pa je preprečiti ali čim bolj zmanjšati tako 

škodo«.229 Sanacijski ukrepi pa so ukrepi, ki pomenijo vsako ukrepanje ali kombinacijo ukrepov, ki 

vključuje ukrepe za ublažitev ali prehodne ukrepe za obnovitev, sanacijo ali nadomestitev 

poškodovanega naravnega vira in/ali zmanjšanih funkcij ali za zagotovitev ustreznega nadomestila tem 

virom ali funkcijam, kakor je predvideno v Prilogi II«.230 

                                                
227 Uvodna izjava 13 in člen 4(5) Direktive o okoljski odgovornosti. 
228 Evropska komisija, Direktiva o okoljski odgovornosti (2013), str. 3 
229 Člen 2(10) Direktive o okoljski odgovornosti. 
230 Člen 2(11) Direktive o okoljski odgovornosti. 
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2.2.4.1. Preventivni ukrepi231 

 

Izvajalci (tj. fizične in pravne osebe, ki opravljajo ali nadzirajo poklicno dejavnost) morajo v primeru 

neposredne nevarnosti okoljske škode nemudoma sprejeti preventivne ukrepe za preprečitev nastanka 

ali zmanjšanje škode ter o relevantnih dejstvih v zvezi z grozečo škodo obvestiti pristojni organ. Pri 

okoljski škodi je vzpostavitev referenčnega stanja pogosto zelo zahtevna ali celo nemogoča, posledic 

pa ne more odpraviti niti nobena denarna odškodnina, zato je pomen preventivnih ukrepov še toliko 

večji.232 Izvajalci morajo torej ukrepati, ko okoljska škoda sploh še ni nastala, obstaja pa realna 

nevarnost, da bo do nje prišlo. Direktiva o okoljski odgovornosti zahteva, da izvajalci ukrepajo sami in 

sprejmejo ukrepe, ki ustrezajo okoliščinam konkretne situacije. Pristojni organ države članice pa lahko 

kadarkoli tudi sam ukrepa po uradni dolžnosti in od izvajalca zahteva, da sprejme potrebne preventivne 

ukrepe oziroma mu da navodila o potrebnih preventivnih ukrepih, ki jih mora ta sprejeti. Če izvajalec 

ne izpolni svojih obveznosti, lahko pristojni organ sam izvede preventivne ukrepe in od njega zahteva 

povrnitev stroškov. 

 

2.2.4.2. Sanacijski ukrepi233 

 

V primeru že nastale okoljske škode morajo izvajalci nemudoma obvestiti pristojni organ o vseh 

pomembnih vidikih položaja in: 

(a) sprejeti vse izvedljive ukrepe, s katerimi bi lahko takoj nadzirale, obvladale, odstranile ali 

drugače ravnale z onesnaževali in/ali drugimi dejavniki škode, da bi omejile ali preprečile 

nadaljnjo okoljsko škodo in škodljive vplive na zdravje ljudi ali nadaljnje zmanjšanje funkcij, 

in 

(b) pristojnemu organu predložiti v odobritev predlog sanacijskih ukrepov ter nato škodo sanirati 

v skladu z odobrenim sanacijskim načrtom in navodili pristojnega organa.234 

 

Pristojni organ lahko od izvajalca kadarkoli zahteva, da zagotovi dodatne podatke o vsaki nastali škodi. 

Poleg tega lahko zahteva, da izvajalec sprejme ali mu da navodila, naj sprejme vse izvedljive ukrepe, s 

katerimi bi lahko takoj nadzirali, obvladovali, odstranili ali drugače ravnali z onesnaževanjem, zato da 

bi omejili ali preprečili nadaljnjo okoljsko škodo ter škodljive vplive na zdravje ljudi ali na nadaljnje 

zmanjšanje funkcij. Od izvajalca lahko pristojni organ kadarkoli zahteva, da sprejme potrebne 

sanacijske ukrepe in mu da navodila, ki jih mora ta upoštevati pri izvajanju sanacijskih ukrepov. Organ 

pa lahko tudi sam sprejme potrebne sanacijske ukrepe, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, če ga 

ni mogoče identificirati ali če se od njega ne zahteva, da nosi stroške po Direktivi o okoljski 

odgovornosti. V tem primeru se sanacijski ukrepi financirajo iz državnega proračuna. 

 

Direktiva o okoljski odgovornosti v Prilogi II določa skupni okvir, ki mu je treba slediti pri izbiri 

najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske škode. Za sanacijo okoljske škode na vodah ali škode, 

povzročene zavarovanim vrstam ali naravnim habitatom so predvidene tri oblike sanacije – primarna, 

dopolnilna in kompenzacijska sanacija. Če primarna sanacija na kraju samem ne povrne okolja v 

referenčno stanje, se sprejmejo ukrepi za dopolnilno sanacijo. Poleg tega pa se izvaja kompenzacijska 

sanacija, s katero se nadomestijo začasne izgube. V primeru škode, povzročene tlom, pa je minimalna 

zahteva direktive primarna sanacija, s katero se zagotovi, da se onesnaževala odstranijo, nadzirajo, 

obvladajo ali da se zmanjša njihova količina, tako da ne pomenijo več večjega tveganja zaradi škodljivih 

vplivov na zdravje ljudi (dopolnilna ali kompenzacijska sanacija se tu ne zahteva).235 

 

Končno odločitev o tem, kateri sanacijski ukrepi se bodo v konkretnem primeru izvedli, sprejme 

pristojni organ skladno z okvirjem iz Priloge II. Pri odločitvi sodeluje z izvajalcem (dati mu mora vsaj 

                                                
231 Člen 5 Direktive o okoljski odgovornosti. 
232 http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn51 (10.3.2020). 
233 Člen 6 Direktive o okoljski odgovornosti. 
234 Člen 7 Direktive o okoljski odgovornosti. 
235 Evropska komisija, Direktiva o okoljski odgovornosti (2013), str. 4. 

http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn51
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možnost izjave), v vsakem primeru pa mora povabiti osebe, ki so lastniki zemljišč, na katerih naj bi bili 

opravljeni sanacijski ukrepi, da predložijo svoje pripombe, ki jih tudi upošteva.236 K sodelovanju pa 

mora povabiti tudi osebe, ki so prizadete ali bi verjetno bile prizadete zaradi okoljske škode, in osebe, 

ki imajo dovolj velik interes pri odločanju o okoljskih vprašanjih v zvezi s škodo (npr. nevladne 

organizacije, ki se zavzemajo za varstvo okolja).237  

 

 

2.2.5. Sanacija škode, povzročene tlom238 

 
V primeru škode, povzročene tlom, se morajo sprejeti potrebni ukrepi, ki zagotavljajo vsaj, da se 

onesnaževala odstranijo, nadzirajo ali da se zmanjša njihova količina, tako da onesnažena tla, ob 

upoštevanju sedanje uporabe ali v času škode odobrene prihodnje uporabe tal, ne predstavljajo večjega 

tveganja zaradi škodljivih vplivov na zdravje ljudi. Pri sanaciji škode tal se upošteva le tveganje za 

zdravje ljudi, ne pa tudi sama poškodbe tal ali ogrožanje rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih 

habitatov. 

 

Obstoj tveganja se oceni s postopki ocene tveganja ob upoštevanju značilnosti in funkcije prsti, vrste in 

koncentracije škodljivih snovi, pripravkov, organizmov ali mikroorganizmov, njihove tveganosti in 

možnosti razširjanja. Raba zemljišč se ugotovi na podlagi morebitnih predpisov o rabi zemljišč ali 

drugih predpisov, ki so veljali v času nastanka škode. Če predpisov o rabi zemljišč ali drugih ustreznih 

predpisov ni, se raba območja ugotovi na podlagi značilnosti območja, kjer je nastala škoda, ob 

upoštevanju pričakovanega razvoja. 

 

Če je raba zemljišč spremenjena, se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za preprečitev škodljivih 

vplivov na zdravje ljudi.  

 

 

2.2.6. Sodna praksa  

 

V nadaljevanju so povzeti pomembnejši primeri iz evropske sodne prakse v zvezi z Direktivo o okoljski 

odgovornosti, kjer je Sodišče EU podalo razlago temeljnih pojmov ter konceptov okoljske 

odgovornosti. S svojimi odločitvami v teh zadevah je Sodišče EU povedalo, kako naj se Direktiva o 

okoljski odgovornosti razlaga, zaradi česar ti primeri veljajo za temeljne na tem področju. 

 

Sodba v zadevi C-378/08 ERG in drugi239 

Italijanski Tribunale amministrativo regionale della Sicilia je Sodišču EU poslalo predlog za sprejetje 

predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago načela »plača povzročitelj obremenitve«, in sicer v okviru 

spora med družbami Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA in Syndial SpA ter 

različnimi italijanskimi nacionalnimi, deželnimi in občinskimi organi glede ukrepov sanacije okoljske 

škode, ki so jih ti organi sprejeli glede območja Rada di Augusta v Italiji, okoli katerega so naprave oz. 

zemljišča navedenih družb. 

 

Dežela Priolo Gargallo (Sicilija) je bila razglašena za »območje nacionalnega interesa za namene 

sanacije«, v glavni stvari pa se gre predvsem za območje Rada di Augusta. To območje so prizadevali 

ponavljajoči se pojavi okoljskega onesnaževanja, ki segajo že v 60. leta, ko je bila tam ustanovljena 

baza za naftno industrijo, kasneje pa so se tam namestila številna podjetja iz sektorja ogljikovodikov in 

petrokemije. Na tem območju so bili odrejeni sanacijski ukrepi za izboljšavo okoljskega stanja 

morskega dna, še posebej, da podjetja odstranijo onesnažene usedline do globine 2 metrov, ker bo to 

drugače storil pristojni javni organ po uradni dolžnosti na stroške teh podjetij. Zadevna podjetja so 

menila, da je tako delo neizvedljivo in da so zaradi tega izpostavljena prekomernim stroškom, zaradi 

                                                
236 Člen 7(4) Direktive o okoljski odgovornosti. 
237 Člen 12(1). 
238 Priloga II, razdelek 2. 
239 Sodba Sodišča EU C-378/08 (ERG in drugi) z dne 9. 3. 2010. 
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česar so zoper upravne odločbe vložila tožbe pri predložitvenem sodišču. Sodišče je tožbam ugodilo, 

ker naj bi bile sanacije nezakonite, saj se ni upoštevalo načelo »plača povzročitelj obremenitve«, niti 

nacionalna pravila za sanacijske postopke, niti načelo kontradiktornosti, saj s podjetji ni bilo niti nobene 

razprave o pogojih izvedbe take sanacije. Nato je pritožbeni organ odredil odložitev izvršitve te sodbe. 

Upravni organi pa so nato menili, da so bili prej odobreni ukrepi neprimerni za odpravo onesnaženja. 

Podjetja niso hotela izpolniti svojih obveznosti, zato so bili predpisani drugi ukrepi, med drugim tudi 

postavitev pregrade, katere načrtovanje in izvedba sta bila zaupana družbi Sviluppo Italia Aree 

produttive SpA (v nadaljevanju: Sviluppo). Zoper ta odlok so podjetja vložila novo tožbo, v kateri so 

med drugim trdila, da izbrani načrt, ki ga je izdelala družba Sviluppo (ki ji je bila brez javnega razpisa 

zaupana izvedba tega projekta), ne sledi okoljskemu cilju, ampak je predvsem namenjena gradnji javne 

infrastrukture, in sicer gradnji umetnega otoka na območju Rada di Augusta z onesnaženimi usedlinami. 

Predložitveno sodišče poudarja, da je potrjena praksa pristoj)nega javnega organa, da prisili podjetja, 

ki so dejavna na tem območju, da prevzamejo odgovornost za zdajšnjo okoljsko onesnaženost, ne da bi 

se razlikovalo med prejšnjim in trenutnim onesnaževanjem in ne da bi se preverjala neposredna 

odgovornost za škodo vsakega od teh podjetij, saj je to nemogoče, ker so petrokemična podjetja na tem 

območju nasledovala druga drugo, poleg tega pa je dejstvo, da na onesnaženem območju opravljajo 

nevarne dejavnosti, dovolj za uveljavljanje okoljske odgovornosti teh podjetij.  

 

Italijansko sodišče je prekinilo odločanje in Sodišču EU v predhodno odločanje predložilo štiri 

vprašanja, vendar je sodišče prva tri vprašanja vprašanja preoblikovalo v sledeče: »Ali načelo »plača 

povzročitelj obremenitve«, kot je določeno v določbah Direktive o okoljski odgovornosti, nasprotuje 

nacionalni zakonodaji, ki pristojnemu organu omogoča, da izvajalcem naloži ukrepe sanacije okoljske 

škode, ker so njihove naprave blizu onesnaženega območja, ne da bi prej raziskal, kaj je povzročilo 

onesnaženje, in ne da bi ugotovil vzročno zvezo med škodo in izvajalci oz. njihov namen ali 

malomarnost?« Četrto vprašanje pa se nanaša na dejstvo, da so izvedbo in načrtovanje javnih del, 

sanacije in izboljšanje okoljskega stanja onesnaženega območja zaupali neposredno podjetju zasebnega 

prava, in ali to nasprotuje direktivam s področja javnih naročil. Sodišče na to vprašanje ni odgovorilo, 

saj ni imelo dovolj informacij in je tako vprašanje nedopustno. 

 

V tem primeru je bilo potrebno presoditi tudi uporabo direktive ratione temporis. Direktiva o okoljski 

odgovornosti se namreč uporablja za škodo, ki so jo povzročili emisija, dogodek ali izredni dogodek, 

ki so se pripetili po 30. aprilu 2007 (tj. rok za prenos direktive), če ta škoda izhaja bodisi iz dejavnosti, 

ki so potekale po tem datumu, bodisi iz dejavnosti, ki so potekale pred tem datumom, vendar se niso 

končale pred njim. Sodišče pa poudarja tudi, da se načelo »plača povzročitelj obremenitve« iz člena 

174 ES (danes člen 191 PDEU) nanaša na ukrepanje Skupnosti, zato se posamezniki na to določbo ne 

morejo sklicevati, da bi izključili uporabo nacionalne okoljske zakonodaje, če ne velja noben predpis 

Skupnosti, ki je bil sprejet na podlagi tega člena in ki posebej vključuje konkretni položaj. 

 

Kot je navedeno v uvodni izjavi 13 Direktive o okoljski odgovornosti, vseh oblik okoljske škode ni 

mogoče sanirati z odškodninskim mehanizmom, in če naj bo ta učinkovit, mora, med drugim, med 

ugotovljenim onesnaževalcem oz. onesnaževalci) ter konkretno in količinsko opredeljivo škodo 

obstajati vzročna zveza. Vzročno zvezo je mogoče brez težav ugotoviti, če je pristojni organ soočen z 

onesnaženjem, ki je omejeno na neko območje in obdobje in ga je mogoče pripisati omejenemu številu 

izvajalcev. Nasprotno pa pri razpršenem onesnaževanju vzročne zveze pogosto ni mogoče ugotoviti, 

zato se odškodninska odgovornost pri razpršenem onesnaževanju prav tako uporabi le, kjer je mogoče 

ugotoviti vzročno zvezo med škodo in dejavnostmi posameznih izvajalcev. Direktiva pa ne opredeljuje, 

kako je treba ugotoviti tako vzročno zvezo, tako da to spada v pristojnost držav članic. Pristojni organ 

mora imeti, da lahko domneva vzročno zvezo, dovolj verjetne dokaze, kot npr. da so naprave izvajalca 

v bližini ugotovljenega onesnaženja, in povezava med ugotovljenimi onesnaževali in sestavinami, ki jih 

ta izvajalec uporablja pri svojih dejavnostih. S takimi dokazi lahko torej pristojni organi ugotovijo 

vzročno zvezo med dejavnostmi izvajalcev in ugotovljenim razpršenim onesnaževanjem. Če 

predložitveno sodišče ugotovi, da gre za razpršeno onesnaževanje in da vzročne zveze ni mogoče 

ugotoviti, tak položaj ne spada na področje uporabe ratione materiae Direktive o okoljski odgovornosti, 

ampak na področje uporabe nacionalnega prava. Če pa predložitveno sodišče sklene, da se direktiva 

uporabi v tem primeru, je potrebno upoštevati ugotovitve Sodišča EU.  
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Iz člena 3(1)(b) Direktive o okoljski odgovornosti je razvidno, da če so škodo zavarovanim vrstam in 

naravnim habitatom povzročile druge poklicne dejavnosti, ki niso naštete v Prilogi III k tej direktivi, se 

ta uporabi, če se ugotovi, da je izvajalec ravnal namenoma ali iz malomarnosti. Tak pogoj se ne zahteva, 

če je bila okoljska škoda povzročena z eno od poklicnih dejavnosti, naštetih v Prilogi III – to pomeni 

škodo, povzročeno zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, in škodo, povzročeno vodam in tlom. 

Če so torej glede na dejansko stanje okoljsko škodo povzročili izvajalci, ki so dejavni v sektorju 

energetike in kemične industrije iz Priloge III, je mogoče tem izvajalcem naložiti previdnostne ali 

sanacijske ukrepe, ne da bi moral pristojni organ ugotavljati njihov namen ali malomarnost, saj je 

odgovornost za te poklicne dejavnosti objektivna. Pristojni organ pa torej ne more naložiti sanacijskih 

ukrepov, če predhodno ne ugotovi izvora ugotovljenega onesnaženja in vzročne zveze med ugotovljeno 

škodo in dejavnostjo izvajalca, ki ga šteje kot odgovornega za škodo.  

 

V konkretnem primeru pa podjetja trdijo, da so onesnaženje območja Rada di Augusta povzročili družba 

Montedison Spa ter trgovska in vojaška mornarica, zato jim pristojni organ po njihovem mnenju ne 

more naložiti sanacijskih ukrepov iz spornega odloka. Skladno s členom 8(3) Direktive o okoljski 

odgovornosti pa ta podjetja niso dolžna nositi stroškov sanacijskih ukrepov, če lahko dokažejo, da so 

zadevno škodo kljub primernim varnostnim ukrepom povzročili tretji, saj načelo »plača povzročitelj 

obremenitve« ne pomeni, da morajo izvajalci prevzeti breme sanacije onesnaževanja, ki ga niso 

povzročili.  

 

Sodišče EU je razsodilo, da Direktiva o okoljski odgovornosti ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki 

pristojnemu organu, ki deluje v okviru te direktive, omogoča, da domneva obstoj vzročne zveze med 

izvajalci in ugotovljenim onesnaženjem tudi pri razpršenem onesnaževanju, ker so njihove naprave 

blizu območja onesnaženja. Da lahko pristojni organ domneva tako vzročno zvezo, pa mora skladno z 

načelom »plača povzročitelj obremenitve« imeti na voljo verjetne dokaze, ki bi lahko podprli njegovo 

domnevo (npr. dejstvo, da so naprave izvajalca v bližini ugotovljenega onesnaženja, in povezava med 

ugotovljenimi onesnaževali in sestavinami, ki jih ta izvajalec uporablja pri svojih dejavnostih). Da bi 

pristojni organ lahko naložil sanacijske ukrepe posameznemu izvajalcu mora torej predhodno v vsakem 

primeru posebej raziskati tudi izvor ugotovljenega onesnaženja, pri čemer pa ima diskrecijsko pravico 

glede postopkov, uporabljenih sredstev in trajanja takega raziskovanja. 

 

Nadalje je Sodišče EU poudarilo, da pristojni organ za naložitev sanacijskih ukrepov izvajalcem, 

katerih dejavnosti so naštete v Prilogi III, ni zavezan ugotoviti njihove krivde, malomarnosti ali 

njihovega namena, saj Direktiva o okoljski odgovornosti zanje določa objektivno odgovornost za škodo, 

ki so jo povzročili zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, vodam ali tlom. Namen ali malomarnost 

je treba ugotoviti, če so škodo zavarovanim vrstam in naravnim habitatom povzročile druge poklicne 

dejavnosti, ki niso naštete v Prilogi III k tej direktivi. 

 

Sodba v združenih zadevah C-379/08 ERG in drugi in C-380/08 ENI in drugi240 

 
Italijanski Tribunale amministrativo regionale della Sicilia je Sodišču EU poslalo predhodno vprašanje 

v okviru spora med družbami Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA 

in ENI SpA ter različnimi italijanskimi nacionalnimi, deželnimi in občinskimi organi glede ukrepov 

sanacije okoljske škode, ki so jih ti organi sprejeli glede območja Rada di Augusta (Italija), okoli 

katerega so naprave in/ali zemljišča navedenih družb. 

 

Spora v postopkih v glavnih stvareh sta del niza tožb, ki so jih vložile obalne družbe območja Rada di 

Augusta zoper odločbe različnih italijanskih upravnih organov, s katerimi so jim naložili obveznosti za 

sanacijo onesnaženja, ki je bilo ugotovljeno na območju nacionalnega interesa v Priolu.  

 

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia je na Sodišče EU naslovilo več vprašanj za predhodno 

odločanje: 

                                                
240 Sodba Sodišča EU C-379/08 in C-380/08 (ERG in drugi in ENI in drugi) z dne 9. 3. 2010. 
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1. Ali člena 7 in 11(4) Direktive o okoljski odgovornosti v povezavi s Prilogo II pristojni organ 

pooblaščata, da po uradni dolžnosti predpiše bistveno spremembo ukrepov sanacije okoljske 

škode, ki so bili v sodelovanju z zadevnimi izvajalci določeni v kontradiktornem postopku in 

so že bili izvršeni ali so se že začeli izvajati, ne da bi navedeni organ pred naložitvijo teh novih 

ukrepov ocenil stroške in prednosti predvidenih sprememb z ekonomskega, okoljskega in 

sanitarnega vidika. 

2. Ali je treba Direktivo o okoljski odgovornosti razlagati tako, da nasprotuje nacionalni 

zakonodaji, ki pristojnemu organu dopušča, da določi, da je pravica izvajalcev do uporabe 

svojih zemljišč odvisna od tega, ali opravijo dela, ki jih ti ukrepi zahtevajo, tudi če ti ukrepi ne 

zadevajo navedenih zemljišč, ker so že bila predmet prejšnjih sanacijskih ukrepov oziroma niso 

bila nikoli onesnažena? 

 

Glede prvega vprašanja. Načeloma je izvajalec, ki je povzročil okoljsko škodo, tisti, ki prevzame 

pobudo za predlog sanacijskih ukrepov, za katere meni, da ustrezajo položaju, saj bodo tako ustrezni 

okoljski sanacijski ukrepi določeni izvedeni hitro, saj naj bi izvajalec vedel, kakšna je povzročena 

škoda. Izvajalec mora nemudoma obvestiti pristojni organ, če nastane okoljska škoda in sprejeti 

potrebne sanacijske ukrepe skladno s členom 7 Direktive o okoljski škodi. Pristojni organ lahko tudi 

kadarkoli zahteva od izvajalca, da sprejme potrebne sanacijske ukrepe, in mu da navodila, ki jih mora 

pri izvajanju ukrepov upoštevati.241 V skrajnem primeru pa organ sam sprejme potrebne sanacijske 

ukrepe. Pristojni organ je tudi pooblaščen, da po uradni dolžnosti spremeni že sprejete sanacijske 

ukrepe, čeprav ne obstaja začetni predlog izvajalca. Organ zlasti v praksi ugotovi, da je treba nujno 

sprejeti ukrepe, ki dopolnjujejo ukrep, o katerem je bilo že odločeno, ali celo sklene, da so se ukrepi, o 

katerih je bilo na začetku odločeno, izkazali za neučinkovite in so potrebni drugi ukrepi za odpravo 

onesnaženja okolja. Potrebno pa je varovati upravičene interese izvajalcev in drugih zainteresiranih 

strank.242 Člen 7(4) Direktive o okoljski odgovornosti pristojni organ zavezuje, da vedno povabi osebe 

z zemljišč, na katerih je treba opraviti sanacijske ukrepe, da predložijo svoje pripombe, ki jih bo 

upošteval. Za izvajalca, ki mu bo naložen sanacijski ukrep, pa take določbe ni. Kljub temu pa načelo 

kontradiktornega postopka zahteva, da imajo zainteresirane stranke možnost izjaviti se pred sprejemom 

odločitve. Čeprav člen 7(2) Direktive o okoljski odgovornosti izrecno ne določa pravice izvajalca do 

izjave, to ne pomeni, da pristojni organ pri določitvi sanacijskih ukrepov izvajalcu ni zavezan dati 

možnosti, da se izjavi. Ravno nasprotno, pravico do izjave je dolžan zagotoviti izvajalcem, izjema pa 

je le, če bi zaradi nujnosti okoljskega položaja bilo potrebno takojšnje ukrepanje pristojnega organa.  

 

Sodišče EU je zaključilo, da lahko pristojni organ bistveno spremeni ukrepe sanacije okoljske škode, ki 

so bili v sodelovanju z zadevnimi izvajalci določeni v kontradiktornem postopku in ki so že bili izvedeni 

ali so se že začeli izvajati. Pred sprejetjem take odločbe: 

- mora izvajalcem, ki so jim taki ukrepi naloženi, dati možnost izjave, razen kadar je zaradi 

nujnosti okoljskega položaja potrebno takojšnje ukrepanje pristojnega organa; 

- mora povabiti zlasti lastnike zemljišč, na katerih je treba opraviti sanacijske ukrepe, da 

predložijo pripombe, ki jih bo upošteval, in 

- mora upoštevati načela iz točke 1.3.1 Priloge II in v odločbi navesti razloge za svojo izbiro med 

različnimi sanacijskimi možnostmi (organ namerava spremeniti sanacijske ukrepe) in, če je 

treba, razloge, ki utemeljujejo, zakaj podroben preizkus v zvezi z navedenimi načeli ni bil 

opravljen oziroma ga ni bilo mogoče opraviti (npr. zaradi nujnosti okoljskega položaja). 

-  

Pristojni organ mora zlasti skrbeti za to, da na koncu sprejeta možnost omogoča, da so z okoljskega 

vidika dejansko doseženi najboljši rezultati, ne da bi pri tem zadevni izvajalci imeli stroške, ki bi bili 

glede na stroške, ki bi jih morali imeti s prvo možnostjo, ki jo je organ sprejel, nesorazmerni. To pa ne 

velja, če pristojni organ dokaže, da se je prvotno sprejeta možnost v vsakem primeru izkazala za 

neustrezno za obnovitev, sanacijo ali nadomestitev poškodovanega naravnega vira ali zmanjšanih 

funkcij. 

 

                                                
241 Člen 6(2) Direktive o okoljski odgovornosti. 
242 Uvodna izjava 24 Direktive o okoljski odgovornosti. 
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Glede drugega vprašanja. Sodišče je najprej povedalo, da je zadevno onesnaženje veliko, tako glede na 

obsežnost kot tudi resnost prizadetosti okolja. Podjetja v postopkih v glavnih stvareh nasprotujejo 

ukrepom, o katerih so odločili italijanski organi, ker ti ne zadevajo zemljišč, ki jih ta uporabljajo in ki 

so poleg tega že bila sanirana. Onesnaženje, ki je prizadelo območje Rada di Augusta naj bi izhajalo iz 

navedenih zemljišč, saj naj bi se razširilo do morja.  

 

Sodišče EU je v zvezi s tem vprašanjem poudarilo, da skladno s sodno prakso lastninska pravica ni 

absolutna in da je mogoče njeno izvrševanje omejiti, če omejitve dejansko ustrezajo ciljem v splošnem 

interesu, ki jim sledi Unija, in glede na zastavljene cilje ne pomenijo nesorazmernega in nedopustnega 

ukrepa, ki bi ogrožal bistvo tako zagotovljene pravice. V teh okoliščinah je lahko upravičeno, da je 

pravica izvajalcev do uporabe svojih zemljišč odvisna od tega, ali izvršijo potrebne ukrepe sanacije 

okolja, da bi se jih zavezalo k dejanski izvedbi teh ukrepov. Legitimno je, da pristojni organ do izvršitve 

ukrepov sanacije okolja, ki jih je določil, sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi bi se preprečilo 

poslabšanje okoljskega položaja tam, kjer se izvajajo navedeni ukrepi, ali celo da bi se ob uporabi 

previdnostnega načela preprečil nastanek ali ponovni nastanek druge okoljske škode na območjih, ki so 

blizu krajev, kjer se navedeni ukrepi izvajajo. Dejstvo, da je uporaba zemljišč zadevnih izvajalcev 

odvisna od tega, ali ti izvršijo sanacijske ukrepe, ki se nanašajo na območja, ki so blizu zemljišč 

izvajalcev, je namreč lahko nujno, da se druge industrijske dejavnsoti, ki bi lahko povečale zadevno 

škodo ali ovirale njeno sanacijo, ne bi začele okoli teh območij, ki jih je treba sanirati.  

 

Direktiva o okoljski odgovornosti torej ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki pristojnemu organu 

dopušča, da določi, da je pravica izvajalcev, ki jih zadevajo ukrepi sanacije okolja, do uporabe 

svopdeujih zemljišč odvisna od tega, ali opravijo dela, ki jih ti ukrepi zahtevajo, tudi če ti ukrepi ne 

zadevajo navedenih zemljišč, ker so že bila predmet prejšnjih sanacijskih ukrepov oz. niso bila nikoli 

onesnažena. Vendar mora biti tak ukrep utemeljen s ciljem preprečitve poslabšanja okoljskega položaja 

tam, kjer se navedeni ukrepi izvajajo (v zalivu), ali ob uporabi previdnostnega načela s ciljem 

preprečitve nastanka ali ponovnega nastanka druge okoljske škode na navedenih zemljiščih izvajalcev, 

ki mejijo na celotno morsko obalo, ki je predmet navedenih sanacijskih ukrepov. Seveda pa morajo biti 

ukrepi, ki jih nacionalna zakonodaja dopušča primerni in potrebni za uresničitev ciljev, pri čemer se pri 

več primernih ukrepih izbere najmanj zavezujoč, povzročene neugodnosti pa ne smejo biti 

nesorazmerne s cilji.  

 

Sodba v zadevi C-534/13 Fipa Group in drugi243 

 
Italijanski Consiglio di Stato je Sodišču EU poslalo predlog za sprejetje predhodne odločbe v okviru 

treh sporov v zvezi z nujnimi zavarovalnimi ukrepi glede zemljišč, ki so bila onesnažena z različnimi 

kemikalijami, in sicer v zvezi z razlago načel prava Unije na področju okolja (zlasti načela »plača 

povzročitelj obremenitve«; previdnostnega in preventivnega načela ter načela, da je treba okoljsko 

škodo prednostno odpravljati pri viru, kot so določena v členu 191(2) PDEU, uvodnih izjavah 13 in 24 

ter členih 1 in 8(3) Direktiva o okoljski odgovornosti. 

 

Od 60. do 80. let sta dve družbi, zdaj Edison SpA, upravljali industrijski obrat za proizvodnjo 

insekticidov in herbicidov v občini v pokrajini Masa Carrara v Toskani. Ker so bila zemljišča tega 

obrata zelo onesnažena z različnimi kemikalijami, vključno z dikloretanom in amonijakom, je bil leta 

1995 del njih dekontaminiran. Izkazalo se je, da ta »dekontaminacija« ni zadoščala, zato so bila 1998 

ta zemljišča za namene njihove sanacije opredeljena kot območje nacionalnega interesa. Družbi 

zasebnega prava, Tws Automation Srl, ki se ukvarja s prodajo elektronskih naprav, in nepremičninska 

agencija Ivan Srl, sta leta 2006 in 2008 postali lastnici zemljišč, iz navedenega območja. Leta 2011 je 

družba zasebnega prava, zdaj Fipa Group Srl, ki opravlja dejavnosti na področju gradnje in popravila 

plovil, postala lastnica drugega zemljišča na istem območju. Leta 2007 in 2011 so pristojni organi 

odredili izvedbo potrebnih nujnih zavarovalnih ukrepov, in sicer gradnjo hidravlične pregrade za 

zajemanje, da bi se zavarovala podtalnica, in predložitev spremembe sanacijskega načrta zemljišča iz 

1995. Vse tri družbe so zatrjevale, da niso povzročiteljice ugotovljenega onesnaženja in se obrnile na 

                                                
243 Sodba Sodišča EU C-543/13 (Fipa Group in drugi) z dne 4. marca 2015. 
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deželno upravno sodišče v Toskani, ki je s tremi ločenimi sodbami navedene akte razveljavilo zaradi 

načela »plača povzročitelj obremenitve«, saj se izvedba sanacijskih ukrepov ne more naložiti podjetjem, 

ki niso neposredno odgovorna za povzročitev onesnaženja, ki je bilo ugotovljeno na območju. Zoper 

sodbe je ministrstvo za okolje in zdravje vložil pritožbo na Consiglio di Stato. En del italijanske sodne 

prakse je štel, da mora lastnik zemljišča sprejeti nujne zavarovalne in sanacijske ukrepe, čeprav ni 

povzročitelj onesnaženja, drugi (prevladujoči) del pa nasprotno izključuje vsako odgovornost lastnika, 

ki ni povzročitelj onesnaženja. Consiglio di Stato je tako Sodišču EU predložilo vprašanje: »Ali je treba 

načela prava okolja Unije, zlasti načelo »plača povzročitelj obremenitve«, razlagati tako, da 

nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki, kadar ni mogoče določiti osebe, ki je odgovorna za onesnaženje 

zemljišča, ali od nje ni mogoče doseči sanacije, pristojnemu organu ne omogoča, da bi odredil izvedbo 

preventivnih in sanacijskih ukrepov lastniku onesnaženega zemljišča, ki ni odgovoren za onesnaženje, 

pri čemer je lastnik zemljišča zavezan povrniti le stroške v zvezi z ukrepi, ki jih je izvedel pristojni 

organ, do višine tržne vrednosti zemljišča, določene po izvedbi teh ukrepov.« 

 

Ker v obravnavani zadevi tožene stranke v postopku v glavni stvari niso prispevale k nastanku zadevne 

okoljske škode, vzročna zveza med njihovo ekonomsko dejavnostjo in okoljsko škodo ni bila podana. 

V zvezi s tem je Sodišče EU poudarilo, da Direktiva o okoljski odgovornosti državam članicam sicer 

res omogoča, da ohranjajo in sprejmejo strožje ukrepe v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske 

škode, vključno z določanjem drugih odgovornih oseb, pod pogojem, da so ti ukrepi združljivi s 

pogodbami. Vendar pa v konkretnem primeru ni sporno, da se lastniku, ki ni odgovoren za onesnaženje, 

ne morejo odrediti sanacijski ukrepi. Razsodilo je, da je Direktivo o okoljski odgovornosti treba 

razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki, kadar ni mogoče določiti osebe, ki je odgovorna 

za onesnaženje zemljišča, ali od nje ni mogoče doseči sanacije, pristojnemu organu ne omogoča, da bi 

odredil izvedbo preventivnih in sanacijskih ukrepov lastniku tega zemljišča, ki ni odgovoren za 

onesnaženje, pri čemer je lastnik zemljišča zavezan povrniti le stroške v zvezi z ukrepi, ki jih je izvedel 

pristojni organ, do višine tržne vrednosti zemljišča, določene po izvedbi teh ukrepov. 

 

Sodba v zadevi C-529/15 Folk244 

 
Avstrijsko vrhovno upravno sodišče Verwaltungsgerichtshof je Sodišču EU poslalo predlog za sprejetje 

predhodne odločbe v zvezi z razlago Direktive o okoljski odgovornosti, in sicer v okviru obravnave 

pritožbe G. Folka zoper odločbo Unabhängiger Verwaltungssenat für die Steiermark (avstrijski 

neodvisni upravni senat za Štajersko), s katero je bila zavrnjena okoljska pritožba. 

 

Družba Wasserkraftanlagen Mürzzuschlag GmbH je upravljala hidroelektrarno na reki Mürz, ki je 

povzročila veliko škodo za okolje, ki je vodila tudi do pogina rib. G. Folk ima ribolovne pravice za to 

reko na delu od jezu navzdol. Obratovanje te hidroelektrarne je bilo odobreno leta 1998, obratovati pa 

je začela leta 2002, torej pred začetkom veljavnosti Direktive o okoljski odgovornosti. G. Folk se je 

pritožil zoper zavrnilno odločbo neodvisnega upravnega senata za Štajersko na vrhovno upravno 

sodišče, ki je prekinilo odločanje in na Sodišču EU naslovilo naslednja vprašanja za predhodno 

odločanje: 

1. Ali je treba člen 17 Direktive o okoljski odgovornosti razlagati tako, da se uporablja ratione 

temporis za okoljsko škodo, ki je nastala po 30. aprilu 2007, povzročena pa je bila z 

obratovanjem obrata, za katerega je bilo izdano dovoljenje v skladu s predpisi o vodah in ki je 

začel obratovati pred tem datumom? 

2. Ali je treba Direktivo o okoljski odgovornosti, razlagati tako, da nasprotuje določbi 

nacionalnega prava, ki izključuje, da bi se škoda z večjim škodljivim vplivom na ekološko, 

kemično ali količinsko stanje ali ekološki potencial zadevnih voda opredelila kot okoljska 

škoda, če je ta škoda krita z dovoljenjem,izdanim na podlagi tega prava? 

3. Ali je treba člena 12 in 13 Direktive o okoljski odgovornosti razlagati tako, da nasprotujeta 

določbi nacionalnega prava, s katero imetnikom ribolovnih pravic ni dovoljeno sprožiti 

postopka pregledovanja v zvezi z okoljsko škodo? 

 

                                                
244 Sodba Sodišča EU C-529/15 (Folk) z dne 1. junija 2017. 
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V zvezi s prvim vprašanjem je Sodišče EU ugotovilo, da je po 30. aprilu 2007 obratovanje elektrarne 

povzročalo velika nihanja vodne gladine reke Mürz, ki so vodila do pogina rib. Sodišče je zaključilo, 

da je ta ponavljajoča se nihanja treba opredeliti kot emisijo, dogodek ali izredni dogodek, ki se je pripetil 

po 30. aprilu 2007, torej datumu, do katerega so morale države članice prenesti Direktivo o okoljski 

odgovornosti. Sodišče je že razsodilo, da se direktiva uporablja tudi za okoljsko škodo, ki je nastala po 

30. aprilu 2007, povzročena pa je bila z obratovanjem obrata, ki je začel obratovati pred tem datumom.  

 

Glede drugega vprašanja nacionalno sodišče meni, da iz določb nacionalnega prava izhaja, da škode, ki 

izvira iz dejavnosti, ki je bila odobrena s strani pristojnega organa, ni mogoče opredeliti kot okoljske 

škode v smislu direktive. S členom 2(1)(b) v zvezi s škodo, krito z dovoljenjem, ni določena splošna 

izjema, da ta škoda ne bi spadala pod pojem »okoljska škoda«, ampak je določena zgolj izjema, ki se 

nanaša na škodljive vplive, za katere se uporablja člen 4(7) Direktive o ukrepih na področju vodne 

politike.245 V konkretnem primeru pa je bilo dovoljenje za obratovanje izdano pred veljavnostjo te 

direktive, ki zahteva upoštevanje štirih kumulativnih meril, poleg tega pa naj bi bila nihanja gladine 

vodotoka, ki se jim pripisuje pogin rib, posledica normalnega obratovanja odobrenega obrata. Sodišče 

EU je razsodilo, da je treba Direktivo o okoljski odgovornosti, razlagati tako, da nasprotuje določbi 

nacionalnega prava, ki na splošno in avtomatično izključuje, da bi se škoda z večjim škodljivim vplivom 

na ekološko, kemično ali količinsko stanje ali ekološki potencial zadevnih voda opredelila kot »okoljska 

škoda« zgolj zato, ker je krita z dovoljenjem, izdanim na podlagi tega prava. 

 

Glede tretjega vprašanja je Sodišče EU odgovorilo, da je nacionalno pravo, ki imetnikom ribolovnih 

pravic ne daje pravice sprožiti postopek pregledovanja zaradi okoljske škode, ki se izraža s povečanjem 

pogina rib, nezdružljivo z Direktivo o okoljski odgovornosti. Direktiva namreč določa kategorije 

pravnih in fizičnih oseb, ki lahko predložijo pripombe v zvezi z okoljsko škodo. V te tri kategorije oseb 

spadajo osebe, ki so prizadete ali bi verjetno bile prizadete zaradi okoljske škode, ki imajo dovolj velik 

interes pri odločanju o okoljskih vprašanjih v zvezi s škodo ali ki navedejo, da je bila kršena kaka 

njihova pravica, če je to pogoj iz prava o upravnem postopku države članice. Imetniki ribolovnih pravic 

spadajo v te kategorije oseb, na podlagi nacionalnega prava pa niso mogli sprožiti postopka 

pregledovanja v smislu člena 13 Direktive o okoljski odgovornosti. Določba nacionalnega prava, ki bi 

vse imetnike ribolovnih pravic prikrajšala za njihovo pravico sprožiti postopek pregledovanja zaradi 

okoljske škode, tudi če so sami neposredno prizadeti s to škodo, ne spoštuje obsega členov 12 in 13 

direktive. 

 

Sodba v zadevi C-129/16 Túrkevei Tejtermelő Kft.246 

 
Madžarsko upravno in delovno sodišče v Szolnoku je Sodišču EU poslalo predlog za sprejetje 

predhodne odločbe v zvezi z razlago členov 191 in 193 PDEU ter Direktive o okoljski odgovornosti. 

Predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Túrkevei Tejtermelő Kft. (v nadaljevanju: TTK) in 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (madžarska nacionalna inšpekcija za 

varstvo okolja in narave, v nadaljevanju: inšpekcija) v zvezi z globo, naloženo družbi TTK zaradi 

nezakonitega sežiganja odpadkov na območju v njeni lasti, ki je povzročilo onesnaženje zraka.  

 

Upravno in delovno sodišče v Szolnoku je prekinilo postopek in na Sodišče EU naslovilo dve predhodni 

vprašanji. Sodišče EU je obravnavalo sledeče: 

1. Ali se mora določbe Direktive o okoljski odgovornosti v povezavi s členoma 191 in 193 PDEU 

razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki poleg upraviteljev zemljišč, na katerih 

je prišlo do nezakonitega onesnaženja, opredeljuje kot solidarno odgovorne za okoljsko škodo 

tudi lastnike zemljišč, ne da bi bilo treba dokazati vzročno zvezo med ravnanjem teh lastnikov 

in ugotovljenim onesnaženjem. 

2. Ali se mora člen 16 Direktive o okoljski odgovornosti in člen 193 PDEU razlagati tako, da ne 

nasprotujeta nacionalni zakonodaji, v skladu s katero se lahko za lastnike zemljišč, na katerih 

                                                
245 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000, str. 1-73). 
246 Sodba Sodišča EU C-129/16 (Túrkevei Tejtermelő) z dne 13. julija 2017. 
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je prišlo do nezakonitega onesnaževanja, ne le ugotovi, da so solidarno odgovorni za tako 

okoljsko škodo skupaj z upravitelji zemljišč, ampak jim lahko nacionalni upravni organ za 

varstvo okolja naloži tudi globo? 

 

Glede prvega vprašanja sodišče poudari, da se člen 191(2) PDEU, ki vsebuje načelo »plača povzročitelj 

obremenitve«, nanaša na ukrepanje EU, zato se posamezniki ne morejo sklicevati na to določbo, da bi 

izključili uporabo nacionalne okoljske zakonodaje, če ni bil na podlagi člena 192 PDEU sprejet noben 

predpis EU, ki posebej ureja konkretni položaj247. Torej se lahko družba TTK na načelo »plača 

povzročitelj obremenitve« sklicuje le, če konkretni položaj posebej urejajo predpisi Unije, sprejeti na 

podlagi 192 PDEU. Nadalje po Direktivi o okoljski odgovornosti onesnaženje zraka samo po sebi ni 

okoljska škoda. Vendar je v uvodni izjavi 4 te direktive je navedeno, da okoljska škoda vključuje tudi 

škodo, ki jo povzročijo elementi, prenašajoči se po zraku, če lahko povzročijo škodo vodam, tlom, 

zavarovanim vrstam ali naravnim habitatom. 

 

V okviru ureditve okoljske odgovornosti z direktivo, ki temelji na visoki stopnji varstva okolja in na 

načelu „plača povzročitelj obremenitve“, za izvajalce veljajo obveznosti preprečevanja in sanacije.248 

Skladno s členom 4(5) in členom 11(2) Direktive o okoljski odgovornosti v povezavi z njeno uvodno 

izjavo 13, se zahteva, da pristojni organ dokaže vzročno zvezo med dejavnostjo enega ali več izvajalcev, 

ki jih je mogoče ugotoviti, in okoljsko škodo ali neposredno nevarnostjo take škode.249 Sodišče je 

odločilo, da obveznost pristojnega organa, da dokaže vzročno zvezo, velja v okviru ureditve objektivne 

okoljske odgovornost izvajalcev.250 Ta obveznost pa velja tudi v okviru krivdne odgovornosti (če bi 

izvajalec ravnal namenoma ali iz malomarnosti) za druge poklicne dejavnosti, kot so te, navedene v 

Prilogi III.251 Obstoj vzročne zveze med dejavnostjo izvajalca in okoljsko škodo je pomemben za 

vzpostavitev okoljske odgovornosti skladno z načelom »plača povzročitelj obremenitve«, ker drugače 

izvajalec ni prispeval k nastanku onesnaženja ali tveganja onesnaženja.252 Izvajalec pa ni dolžan kriti 

okoljske škode, če dokaže, da je to škodo povzročila tretja stranka ali da je škoda nastala zaradi ukaza 

organa oblasti (člen 8(3)(a) in uvodna izjava 20). 

 

Pristojni organ je družbi TTK kot lastnici nepremičnine (ne kot izvajalki) naložil globo, ni pa je zavezal 

k sprejetju preventivnih ali sanacijskih ukrepov. Skladno s členom 16 Direktive o okoljski 

odgovornosti, imajo države članice možnost, da ohranijo ali sprejmejo strožje predpise v zvezi s 

preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, vključno z ugotavljanjem dodatnih dejavnosti, za katere bi 

veljale zahteve glede preprečevanja in sanacije iz te direktive, in ugotavljanjem drugih odgovornih 

strank. Tako madžarski zakon o varstvu okolja določa, da odgovornost, dokler ni dokazano nasprotno, 

nosita solidarno lastnik in upravitelj nepremičnine na kateri je prišlo do okoljske škode ali se je izvajala 

dejavnost, ki je pomenila tveganje za okolje, pri čemer pa je lastnik oproščen te odgovornosti le, če 

navede dejanskega uporabnika nepremičnine in onkraj razumnega dvoma dokaže, da sam ni povzročil 

škode. Na ta način se skuša preprečiti pomanjkanje skrbnosti lastnika in se ga tako spodbudi k sprejetju 

ukrepov in razvoju praks za zmanjšanje tveganj okoljske škode, saj so drugače lahko solidarno 

odgovorni. Zakonodaja z opredelitvijo skupine oseb, ki so lahko solidarno odgovorne z upravitelji, krepi 

ureditev iz direktive. Iz tega sledi, da nacionalna zakonodaja, ki poleg upraviteljev zemljišč, na katerih 

je prišlo do nezakonitega onesnaževanja, opredeljuje drugo skupino oseb, ki so solidarno odgovorne za 

tako okoljsko škodo – lastnike navedenih zemljišč, ne da bi bilo treba dokazati vzročno zvezo med 

ravnanjem lastnikov in ugotovljeno škodo, ne nasprotuje Direktivi o okoljski odgovornosti in določbam 

PDEU, če konkretni položaj spada na področje uporabe direktive in če je ta zakonodaja v skladu s 

splošnimi načeli prava Unije in drugimi upoštevnimi določbami prava EU. 

 

                                                
247 Smiselno enako sodbi Sodišča EU ERG in drugi, C-379/08 in C-380/08, točka 39 ter Fipa Group in drugi, C-534/13, točka 

40. 
248 Smiselno sodba ERG in drugi, C-379/08 in C-380/08, točki 75 in 76. 
249 Sodba Sodišča EU Fipa Group in drugi, C-534/13, točka 54. 
250 Sodba Sodišča EU Fipa Group in drugi, C-534/13, točka 55. 
251 Smiselno sodba Sodišča EU Fipa Group in drugi, C-534/13, točka 56. 
252 Sodba Sodišča EU Fipa Group in drugi, C-534/13, točka 57. 
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Glede drugega vprašanja. Država članica lahko, če ugotovi, da so lastniki zemljišč solidarno odgovorni, 

določi sankcije, ki prispevajo k učinkovitosti take strožje varstvene ureditve (člen 16 direktive v zvezi 

s členom 193 PDEU). Tako je upravna globa, ki se jo naloži lastniku zemljišča zaradi nezakonitega 

oneznaževanja, ki ga ni preprečil in za katerega ni navedel storilca, lahko del ureditve okoljske 

odgovornosti, če načini določitve globe ne presegajo tistega, kar je nujno potrebno za dosego tega cilja. 

Tako je sodišče odločilo, da določbe direktive ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kjer lahko 

lastnikom zemljišč, ki so solidarno odgovorni za okoljsko škodo, naloži pristojni nacionalni organ tudi 

globo, če taka zakonodaja prispeva k uresničitvi cilja strožjega varstva in če načini določanja globe ne 

presegajo nujnosti za uresničitev tega cilja.  

 

 

2.3. Ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno tlom, po pravu Evropske unije  

Za škodo, povzročeno tlom, veljajo splošna pravila prava EU glede njenega preprečevanja in sanacije, 

ki so bila predstavljena v zdognjih poglavjih. V izogib ponavljanju bodo v nadaljevanju predstavljena 

le tista pravila k poleg Direktive o okoljski odgovornosti urejajo onesnaževanje tal in pomen tal. 

 
V EU ni posebne zakonodaje, ki bi specifično urejala varstvo tal, kot npr. obstajajo direktive za varstvo 

zaščitenih vrst in naravnih habitatov ter voda. Posredno sicer različne evropske politike za vodo, 

odpadke, kemikalije, industrijsko onesnaževanje, varstvo okolja, pesticide in agrikulturo prispevajo k 

varstvu tal, ker pa imajo druge primarne cilje, te politke ne zagotavljajo zaščite tal v Evropi v zadostni 

meri.253 Problem pa predstavlja tudi to, da je v evropski zakonodaji nejasno razmerje med definicijo 

“tal” (land) in definicijo “zemlje” (soil). Preprečevanje degradacije tal pa je izredno omejeno tudi zaradi 

pomanjkanja podatkov. Evropska komisija je tako leta 2006 sprejela Tematsko strategijo za varstvo tal 

(Thematic Strategy for Soil Protection)254 in predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES (v nadaljevanju: Direktiva o 

določitvi okvira za varstvo tal). 

 

2.3.1. Tematska strategija za varstvo tal 

 

Zametki Strategije za varstvo tal segajo že v leto 2002, kjer je Komisija v svojem sporočilu255 poudarila, 

da je zemlja vrhnji del, ki ga pogosto imenujemo “tla”, vendar je koncept “tal” veliko širši in zajema 

tudi prostorsko dimenzijo. Težko je razlikovati med zemljo in tlemi. Kljub temu pa se v sporočilu 

Komisija osredotoča na zaščito plasti zemlje kot take, zaradi njenih številnih funkcij, ključnih za 

življenje.  

 

Komisija je dne 22.9.2006 s sporočilom256 sprejela Tematsko strategija za varstvo tal, kjer opredeljuje 

tla kot vrhnjo plast zemeljske skorje, ki jo tvorijo mineralni delci, organska snov, voda, zrak in živi 

organizmi. Tla so vezni člen med zemljo, zrakom in vodo ter gostijo večino biosfere. Degradacija tal 

tako močno vpliva na druga okoljska področja, še posebej na kvaliteto zraka in vode.257 Degradacija tal 

pa ima lahko tudi pomembne čezmejne vplive, ki jih ne smemo zanemariti. Predlagana strategija tako 

temelji na štirih ključnih stebrih: 

                                                
253Jone et al., A contribution of the JRC to the European Environment Agency’s Environment State and Outlook Report – 

SOER 2010 (2010), str. 4. 
254  Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - 

Tematska strategija za varstvo tal [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165] z dne 22.9.2006. 
255 Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - Za 

tematsko strategijo za varstvo tal z dne 16.4.2002. 
256  Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij - 

Tematska strategija za varstvo tal [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165] z dne 22.9.2006. 
257 Komisija izpostavi tudi, da velike razlike med nacionalnimi režimi varstva tal, zlasti v zvezi z onesnaževanjem tal, včasih 

gospodarskim subjektom nalagajo precej različne obveznosti, zaradi česar prihaja tudi do neravnotežja pri fiksnih stroških. 

Negotovost v zvezi s tem pa lahko v nekaterih primerih vpliva tudi na zasebne naložbe. 
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1) okvirni zakonodaji z glavnim ciljem varstva in trajnostne rabe tal; 

Komisija je predlagala okvirno direktivo kot najboljše sredstvo za zagotovitev celovitega pristopa za 

varstvo tal. Države članice bi tako morale sprejeti posebne ukrepe za obravnavo nevarnosti za tla, 

vendar bi imele veliko svobode glede izpolnitve zahteve po direktivi. Državi članici bi tako bilo 

prepuščeno odločanje o sprejemljivosti tveganja, stopnji izpolnjevanja ciljev, ki jih je treba doseči, in 

izbiri ukrepov za dosego teh ciljev.  

2) vključevanju varstva tal v oblikovanje in izvajanje nacionalnih politik in politik Skupnosti; 

V zvezi z onesnaževanjem je primernejši nacionalni oz. regionalni pristop. Obvladovanje 

onesnaževanja naj bi temeljilo na sledečem pristopu: na podlagi skupne opredelitve onesnaženih 

območij,258 njene uporabe v državah članicah, in skupnega seznama morebitnih onesnaževalnih 

dejavnosti bodo države članice morale opredeliti onesnažena območja na svojih ozemljih ter oblikovati 

nacionalno strategijo sanacije. Ta strategija bo temeljila na smotrnem in preglednem odrejanju prednosti 

območjem za sanacijo, pri čemer bo cilj zmanjšanje onesnaževanja tal in tveganja, ki pri tem nastane, 

ter vključitev mehanizmov za financiranje sanacije območij brez lastništva.  

3) zapolnjevanju trenutnih vrzeli v znanju z določenimi raziskavami na nekaterih področjih 

varstva tal; 

Da bi zapolnili vrzeli v znanju o tleh, so potrebne dodatne raziskave, še posebej v zvezi s procesi, ki so 

podlaga funkcijam tal (npr. vloga tal pri globalnem deležu CO2 in pri varstvu biološke raznolikosti), 

prostorsko in časovno spremembo procesov tal, ekološkimi, gospodarskimi in družbenimi povzročitelji 

nevarnosti za tla, dejavniki, ki vplivajo na ekološke funkcije tal, in operativnimi postopki in 

tehnologijami za varstvo in obnovo tal. 

4) povečanju javne zavesti o potrebi po varstvu tal. 

Evropski parlament je z resolucijo259 leta 2007 pozdravil Tematsko strategijo za varstvo tal. Poudarja, 

da so tla skupni vir in da za razliko od vode, zraka in biološke raznovrstnosti, za katera velja posebna 

zakonodaja Skupnosti, za tla, ki so ključna za dolgoročno in trajnostno proizvodnjo živil, krme, vlaknin 

in vse bolj tudi biomase še ni posebne zakonodaje Skupnosti. Iz tega razloga naloži Komisiji, da 

zagotovi varovanje tal ter preprečevanje onesnaževanja tal v okviru sedanje in bodoče zakonodaje. 

 

 

 

2.3.2. Predlog Direktive o določitvi okvira za varstvo tal 

 

Komisija Evropskih skupnosti je 22.9.2006 pripravila predlog Direktive o določitvi okvira za varstvo 

tal, ki pa ni bila sprejeta (Komisija je predlog umaknila maja 2014260). V členu 1(2) so predlagali, da bi 

se ta direktiva uporabljala za tla, ki sestavljajo vrhnjo plast zemeljske skorje med kamninami in 

površino, pri čemer je izključena podtalnica, kot je opredeljeno v členu 2(2) Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta 2000/60/ES. 

 

Za preprečevanje onesnaženosti tal je bilo predlagano, da države članice sprejmejo ustrezne in 

sorazmerne ukrepe za omejevanje namernega ali nenamernega vnosa nevarnih snovi261 na ali v tla, da 

se izognejo kopičenju, ki škoduje funkcijam tal ali predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi in 

okolje. Države članice bi morale poleg tega opredeliti onesnažena območja (tj. območja, kjer je potrjena 

prisotnost nevarnih snovi, ki jo je povzročil človek na taki stopnji, da predstavlja veliko nevarnost za 

zdravje ljudi in okolje) na svojem ozemlju in pripraviti nacionalno strategijo sanacije. 

 

2.3.3. Poročilo Evropske agencije za okolje 

 

                                                
258 Tj. območij, ki predstavljajo znatno tveganje za zdravje ljudi in okolje. 
259 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2007 o tematski strategiji za varstvo tal (2006/2293(INI)). 
260 Evropski parlament je sicer novembra 2007 predlog direktive sprejel z dvotretjinsko večino, vendar pa je manjšina držav 

članic marca 2010 na Svetu za okolje blokirala nadaljnji napredek predloga direktive na podlagi subsidiarnosti, čezmernih 

stroškov in upravne obremenitve. Do skupnega jezika držav članic ni bilo mogoče priti.  
261 “Nevarne snovi” pomejijo snovi ali pripravke v skladu z Direktivo Sveta 67/548/ES in Direktivo 1999/45/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta. 
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Eno izmed razlag pomena tal najdemo tudi v poročilu z naslovom »Zemljišča in tla v Evropi«, ki ga je 

leta 2019 objavila Evropska agencija. Na kratko so pojasnili pomen izraza »tla«. Tla so ena od ključnih 

sestavin zemljišč. Sestavljena so iz delcev kamnin, peska in gline ter talne organske snovi, ki zajema 

ostanke rastlin, v tleh živeče živali in organizme, kot so bakterije in glive, ter zraka in vode v talnih 

porah. Lastnosti tal (npr. struktura, barva in vsebnost ogljika) se lahko razlikujejo med območji, pa tudi 

v plasteh tal na isti lokaciji. Tla imajo ključno vlogo v naravnem kroženju snovi in energije, zlasti v 

vodnem krogu in kroženju hranil (ogljik, dušik in fosfor). Vrhnjo plast tal, ki sega do globine 20–30 cm 

običajno prepletajo goste korenine oziroma je v uporabi kot obdelovalna plast tal. Vsebuje največjo 

količino talnega organskega ogljika in hranil in je zato najbolj rodovitna plast tal. Tvorba enega 

centimetra tal lahko traja od nekaj sto do več tisoč let, zato uvrščamo tla med neobnovljive vire. Globlje 

plasti Zemljine skorje lahko vsebujejo druge naravne vire, vključno s podzemno vodo, minerali in 

fosilnimi gorivi.262  

 

2.3.4. Poročilo Evropske komisije 

 

Februarja 2012 je Evropska komisija sprejela poročilo o izvajanju tematske strategije za varstvo tal in 

dejavnosti, ki potekajo v zvezi s tem,263 v katerem je ugotovila, da do degradacije tal še vedno prihaja 

kljub vsem dotedanjim ukrepom ter da je na področju varstva tal še veliko dela. Možno definicijo tal pa 

vsebuje tudi poročilo ob Mednarodnem letu tal (ang. soil) 2015, ki ga je Evropska komisija objavila 

maja 2014. V poročilu je pojasnjeno, da so v EU tla definirana kot vrhnja plast zemeljske skorje nad 

kamninami. Globina tal se tako močno razlikuje. V tradicionalni vedi o tleh – pedologiji, pa je globina 

tal običajno 2 metra.264 

 

Izostanek definicije “tal” na evropski ravni predstavlja težavo v zvezi s preprečevanjem in sanacijo 

okoljske škode, povzročene tlom, saj v sistem vnaša nejasnost. Kako sprejemati določene ukrepe, če ni 

popolnoma jasno, za kateri del zemlje veljajo oz. so ti ukrepi potrebni? Vsaka država članica ima namreč 

svoje razumevanje, kaj tla pomenijo ter kakšna je globina tal, ki pa se lahko bistveno razlikuje od drugih 

držav članic. Podrobneje je urejeno področje zavarovanih vrst in naravnih habitatov ter voda, kjer je 

jasno definirano, za katere dele okolja gre, da lahko govorimo o njihovem onesnaževanju. Dejstvo, da 

za tla ni prišlo do sprejetja direktive na enak način, ne govori v prid poenotenju področja onesnaževanja 

na evropski ravni. Zanimivo pa je, da pred Sodišče EU še ni prišlo vprašanje za predhodno odločanje v 

zvezi s pomenom tal. 

 

 

 

2.4. Ureditev odgovornosti za škodo, povzročene zavarovanim vrstam, habitatom 

in habitatnim tipom po pravu Evropske unije 

Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, habitatom in habitatnim tipom je podrobneje urejena 

v Direktivi o okoljski odgovornosti, in sicer v prvi točki drugega člena škodo, povzročeno 

zavarovanim vrstam in naravnim habitatom definira kot vsako škodo, ki ima večje škodljive vplive 

na doseganje ali vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti takih habitatov ali vrst. Direktiva o okoljski 

odgovornosti kot okoljsko škodo priznava škodo, povzročeno le zavarovanim živalskim in rastlinskim 

vrstam in naravnim habitatom, in ne vsem vrstam in habitatom. 

 

Stanje ohranjenosti naravnega habitata pomeni skupek vplivov, ki delujejo na naravni habitat in 

njegove značilne vrste in ki lahko vplivajo na njegovo dolgoročno naravno razširjenost, strukturo in 

funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih značilnih vrst na evropskem ozemlju držav članic, na 

                                                
262 Evropska agencija za okolje, Zemljišča in tla v Evropi (2019), str. 6. 
263 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Izvajanje 

tematske strategije za varstvo tal in dejavnosti, ki potekajo v zvezi s tem z dne 13.2.2012. 
264 Evropska komisija, International Year of Soils 2015 – Scoping Study for DG ENV Report (2014), str. 10. 
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katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti,265 ali na ozemlju države članice ali na 

naravnem območju razširjenosti takega habitata.266 Ohranjenost naravnega habitata se šteje za 

»ugodno«: 

- če so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, stabilni 

ali se povečujejo, 

- če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in 

funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, in 

- če je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno.267 

 

Stanje ohranjenosti vrste pomeni skupek vplivov, ki delujejo na to vrsto in lahko dolgoročno vplivajo 

na razširjenost in številčnost njenih populacij na evropskem ozemlju držav članic, na katerem se 

uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, ali na ozemlju države članice ali na naravnem 

območju razširjenosti take vrste.268 Šteje se, da je stanje ohranjenosti vrste »ugodno«: 

 

- če podatki o populacijski dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot preživetja 

sposobna sestavina svojih naravnih habitatov, 

- če se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi prihodnosti 

verjetno ne bo zmanjšalo, in 

- če obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik habitat za dolgoročno ohranitev njenih 

populacij.269 

 

Zavarovane vrste in naravni habitati so definirani v tretji točki 2. člena Direktive o okoljski 

odgovornosti. Direktiva o okoljski odgovornosti se v zvezi s tem sklicuje na dve direktivi, in sicer na 

Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 

živečih živalskih in rastlinskih vrst270 (The Habitat Directive; v nadaljevanju: Direktiva o habitatih) 

in na Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, katere 

kodificirana različica je Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 

novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic271 (The Bird Directive; v nadaljevanju: Direktiva o 

pticah). Direktiva o habitatih vključuje več kot 200 habitatnih tipov in več kot 1000 živalskih in 

rastlinskih vrst, Direktiva o pticah pa več kot 500 vrst prosto živečih vrst ptic.  

Na ravni EU so tako varovane vrste in naravni habitati, ki so opredeljeni v Prilogah I, II in IV k Direktivi 

o habitatih. Prosto živeče ptice pa so dodatno opredeljene še v členu 4(2) Direktive o pticah in v Prilogi 

I k tej direktivi. Država članica lahko poleg tega določi, da zavarovane vrste in naravni habitati zajemajo 

tudi vsak drug habitat ali vrsto, ki ju država članica določi za enakovredne namene kot iz navedenih 

dveh direktiv.272 Iz navedenih prilog izhaja, na katerih živalskih in rastlinskih vrstah ter naravnih 

habitatih je mogoča okoljska škoda. Zavarovane vrste in naravni habitati morajo biti izrecno določeni, 

da lahko sploh govorimo o kakršnikoli okoljski škodi, povzročeni zavarovanim vrstam in naravnim 

habitatom.  

 

 

 

2.4.1. Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst 

 

Direktiva o habitatih določa ukrepe, ki so potrebni za ohranjanje, tj. vzdrževanje ali obnovitev ugodnega 

stanja naravnih habitatov in populacij prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na ozemlju držav 

                                                
265 Uradni list EU, št. CE 321 z dne 29. december 2006. Nadomeščena z Lizbonsko pogodbo. 
266 Člen 2(4)(a) Direktive o okoljski odgovornosti. 
267 Ibid.; enako določbo vsebuje člen 1(e) Direktive o habitatih. 
268 Člen 2(4)(b) Direktive o okoljski odgovornosti. 
269 Ibid.; enako določbo vsebuje člen 1(i) Direktive o habitatih.  
270 Uradni list EU, št. L 206 z dne 22. Julija 1992, str. 7–50. 
271 Uradni list EU št. L 20 z dne 26. Januarja 2010, str. 7–25. 
272 Člen 2(3) Direktive o okoljski odgovornosti.  
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članic.273 Naravni habitati pomenijo povsem naravna ali polnaravna kopenska ali vodna območja s 

posebnimi geografskimi in (a)biotskimi značilnostmi.274 V Prilogi I k Direktivi o habitatih so navedeni 

naravni habitati, ki so varovani na ravni EU, in sicer gre za habitate: 

 

- ki jim grozi nevarnost izginotja na svojem naravnem območju razširjenosti ali  

- imajo majhno naravno območje razširjenosti zaradi zmanjševanja ali omejenosti območja 

samega ali 

- predstavljajo izjemne primere tipičnih značilnosti ene ali več določenih biogeografskih regij 

(alpska, atlantska, črnomorska, borealna, celinska, makaroneška, sredozemska, panonska in 

stepska regija).275  

 

V Prilogi I, ki je priložena kot Priloga I temu prispevku, so torej navedeni naravni habitatni tipi v 

interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja. Habitatov, ki 

so varovani na ravni EU, je 198 (od tega 50 prednostnih276), in so razdeljeni v naslednje skupine: 

1. morski, obalni in priobalni habitatni tipi, 

2. obalne sipine in celinske sipine, 

3. sladkovodni habitatni tipi, 

4. resave in grmišča zmernih območij, 

5. sklerofilna grmišča (matorral), 

6. naravna in polnaravna travišča, 

7. visoka, prehodna in nizka barja, 

8. skalnati habitatni tipi in jame, 

9. gozdovi. 

 

Priloga II, ki je priložena kot Priloga II temu prispevku, predstavlja nadaljevanje Priloge I za 

vzpostavitev skladnega omrežja posebnih ohranitvenih območij. V Prilogi II so torej naštete živalske in 

rastlinske vrste (230 živalskih in 483 rastlinskih vrst277) v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je 

treba določiti posebna varstvena območja (SAC – Special Areas of Conservation). 

 

Večina vrst iz te priloge je navedena tudi v Prilogi IV, ki zajema živalske in rastlinske vrste v interesu 

Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati (prepoved posedovanja, transporta, prodaje in zamenjave 

osebkov s seznama). V Prilogi V pa so opredeljene vrste, ki se nenadzorovano izkoriščajo. 

 

2.4.2. Direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic 

 

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic je najstarejši 

predpis Evropske unije s področja varstva narave. Prvotno besedilo direktive s to številko danes ne velja 

več. Direktiva je bila večkrat bistveno spremenjena in je bilo tako potrebno zaradi jasnosti in 

racionalnosti sprejeti prečiščeno verzijo (t.i. kodificirano različico) – Direktiva o pticah (2009/147/ES).  

 

Skladno s četrtim členom so v Prilogi I, ki je priložena kot Priloga III temu prispevku, navedene vrste, 

ki so predmet posebnih ukrepov za ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi preživetje in 

razmnoževanje teh vrst na njihovem območju razširjenosti. Predmet varovanja so vrste, ki jim grozi 

izumrtje, vrste, občutljive na določene spremembe v svojih habitatih, redke vrste (zaradi majhne 

populacije ali omejene lokalne razširjenosti) in druge vrste, ki zahtevajo posebno pozornost zaradi 

posebne narave svojih habitatov. V drugem odstavku pa je določeno, da države članice sprejmejo 

                                                
273 Člen 1(a), člen 2(1) Direktive o habitatih. 
274 Člen 1(b) Direktive o habitatih. 
275 Člen 1(c) Direktive o habitatih. 
276 Posebej so z zvezdico (*) označeni prednostni habitatni tipi, ki so v nevarnosti da izginejo in jih je zato potrebno še posebej 

varovati (člen 1(d) Direktive o habitatih). 
277 Z zvezdico (*) so označene prednostne vrste, tj. vrste, ki so prizadete in ranljive in jih je potrebno zato še posebej varovati 

(člen 1(g, h) Direktive o habitatih). 
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nacionalne ukrepe za redne vrste selivk, ki niso navedene v Prilogi I k tej direktivi, posebno pozornost 

pa morajo države članice nameniti varovanju mokrišč. 

 

Države članice morajo skladno s to direktivo ohraniti populacije prosto živečih ptic na ravni, ki ustreza 

zlasti ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, upoštevajoč ekonomske in rekreacijske potrebe. 

Varstvo pa ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem oziroma rekreacijo.278 Države morajo sprejeti 

potrebne ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in velikosti 

habitatov za vse prosto živeče ptice. To še posebej velja za ptice selivke.  Države članice morajo za 

vrste iz Priloge I opredeliti najpomembnejša območja kot Posebna območja varstva (SPA – Special 

Protected Area) in o varstvenih ukrepih obvestiti Komisijo.  

 

 

2.4.3. Natura 2000 

 

Med drugim se Direktiva o okoljski odgovornosti nanaša tudi na mrežo posebnih varstvenih območij 

Natura 2000, saj Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah predstavljata pravno podlago za 

vzpostavljanje območij Natura 2000. Evropska unija je mrežo Natura 2000 uvedla kot enega od 

pomembnih delov izvajanja obeh direktiv in tako že več kot desetletje oblikuje mrežo posebej varovanih 

območij. Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti na način, da se varuje naravne habitate 

ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ki so pomembne za EU. Na varstvenih območjih Natura 2000 

sicer ni izključena človeška dejavnost, vendar pa je potrebno zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo 

ogrozile narave, ampak bodo podpirale ohranjanje narave.279 Območja Natura 2000 so ključna za 

varstvo narave v EU in obsegajo že več kot 27.000 posameznih območij in pokrivajo skoraj petino 

evropskega kopnega ter pomemben del okoliških morij.280  

 

V Direktivi o habitatih je opisan postopek vzpostavljanja usklajenega evropskega ekološkega omrežja 

posebnih ohranitvenih območij, ki se imenuje Natura 2000. Države članice najprej na nacionalni ravni 

opredelijo sezname potencialnih evropsko pomembnih območij za habitatne tipe iz priloge I in vrste iz 

Priloge II glede na merila za opredeljevanje SAC iz Priloge III. Nato sledi vrednotenje na ravni EU, 

kjer Komisija sprejme, da je območje pomembno za Skupnost. Nato država članica to območje s 

predpisom določi kot SAC in tako postane del omrežja Natura 2000.281  

 

Za SAC države članice določijo potrebne ohranitvene ukrepe in storijo vse potrebno, da se prepreči 

slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst. Pri vsakem načrtu oz. projektu je potrebno 

preverjanje posledic projekta za to območje, tudi če je načrtovano zunaj SAC, lahko pa vpliva na vrste 

oz. habitate na tem območju. Državni organi lahko soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se 

prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja in tudi po pridobitvi mnenja javnosti, če 

je to primerno. Če prevlada javni interes in je škodljiv projekt potrebno izvršiti, je nujno, da država 

članica izvede vse izravnalne ukrepe, ki so potrebni za varstvo celovite usklajenosti Nature 2000, in o 

teh ukrepih obvesti Komisijo.282 Države članice imajo za izpolnjevanje teh obveznosti ugodnost 

sofinanciranja s strani EU.283 

 

Omrežje Natura 2000 pa sestavljajo tudi območja SPA iz Direktive o pticah. Ta območja določi vsaka 

država, vendar se za razliko od SAC ne preverjajo in potrjujejo na ravni EU. Direktiva o habitatih pa 

spodbuja države da ohranjajo in/ali po potrebi vzpostavljajo povezave med območju SPA in SAC. 

 

                                                
278 http://www.natura2000.si/o-naturi-2000/zakonodaja (dostopali: 19.4.2020). 

279 http://www.natura2000.si/o-naturi-2000 (18.4.2020). 
280 http://www.natura2000.si/o-naturi-2000/kaj-je-natura-2000 (dostopali: 18.4.2020) In 

http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn521 (dostopali: 18.4.2020). 
281 Člen 4 Direktive o habitatih. 
282 Člen 6 Direktive o habitatih. 
283 Člen 8 Direktive o habitatih. 

http://www.natura2000.si/o-naturi-2000/zakonodaja
http://www.natura2000.si/o-naturi-2000
http://www.natura2000.si/o-naturi-2000/kaj-je-natura-2000
http://ecolex.si/EcoLex/OkoljskaOdgovornost#_ftn521
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2.4.4. Podrobneje o okoljski škodi, povzročeni zavarovanim vrstam in naravnim 

habitatom po Direktivi o okoljski odgovornosti 

 

Zgoraj sem že omenila, da se lahko po DIrektivi o habitatih izvede škodljiv projekt, če je to nujno zaradi 

prevladujočega javnega interesa. Smiselno enako lahko države članice dovolijo škodljiva dejanja tudi 

po Direktivi o pticah, če je to nujno zaradi javnega zdravja in varstva ljudi, raziskovanja in 

izobraževanja ipd. Iz tega izhaja, da je lahko škoda, povzročena zavarovanim vrstam in naravnim 

habitatom pravno dopustna, če so pristojni organi izrecno dovolili škodljivo ravnanje. Pri izdaji soglasja 

k posameznemu dejanju, ki povzroča škodo, morajo pristojni organi tako upoštevati določbe člena 

6(3,4) in člena 16 Direktive o habitatih ter člena 9 Direktiva o pticah.  

 

Poleg tega pa lahko okoljska škoda po Direktivi o okoljski odgovornosti nastane samo na zavarovanih 

vrstah in habitatih, ki so določeni v zakonodaji EU. Če vrsta oz. naravni habitat ni izrecno določen v 

zgoraj omenjenih prilogah, se okoljska odgovornost na podlagi te direktive ne bo mogla vzpostaviti. 

Seveda pa lahko povzročitelj škodljivega ravnanja odgovarja za takšno škodo, če tako predvideva 

nacionalna zakonodaja države članice.  

 

 

2.4.4.1. Sanacija okoljske škode, povzročene zavarovanim vrstam in naravnim habitatom 

 

Sanacija okoljske škode, povzročene zavarovanim vrstam ali naravnim habitatom, se doseže s 

povrnitvijo v referenčno stanje, tj. stanje, v kakršnem bi okolje bilo, če škoda ne bi nastala (primarna 

sanacija). Če bi bilo npr. poškodovano mokrišče, potem je s sanacijskimi ukrepi potrebno obnoviti 

celoten habitat, skupaj z vsemi živalskimi in rastlinskimi vrstami, njihovim obsegom in velikostjo 

populacije posameznih vrst. Prav tako pa je treba povrniti tudi funkcije mokrišča, torej koristno vlogo, 

ki jo je mokrišče imelo za drug naravni vir ali za javnost (npr. filtracija vode, rekreacija, zagotavljanje 

hrane, domovanje rastlinskih in živalskih vrst …).  

 

Ukrep dopolnilne sanacije se sprejme, če se poškodovani naravni viri in/ali funkcije ne povrnejo v 

referenčno stanje. Pri dopolnilni sanaciji gre za vsak sanacijski ukrep, s katerim se nadoknadi dejstvo, 

da primarna sanacija ni zmogla v celoti povrniti naravnih virov in/ali zmanjšanih funkcij (dodatne 

izboljšave). Če je bilo npr. s primarno sanacijo ribje populacije, ki jo je prizadela škoda, mogoče 

obnoviti samo 50 % ribje populacije na prizadetem območju, se lahko opravi dopolnilna sanacija na 

drugem območju in se zagotovi preostalih 50 %, tako da je izboljšanje zadevnih ribolovnih virov na 

obeh območjih enako 100 %.284 

 

Hkrati pa se mora izvajati tudi kompenzacijska sanacija, s katero se nadomestijo začasne izgube 

naravnih virov in/ali funkcij, če je potreben določen čas, da se okoljska škoda sanira s primarno (in po 

potrebi dopolnilno) sanacijo. Izrecno je določeno še, da mora biti s sanacijo odstranjena tudi vsaka 

znatna nevarnost za prizadetost zdravja ljudi.285   

 

1) DOLOČITEV PRIMARNIH SANACIJSKIH UKREPOV 

 

Pri primarni sanaciji okoljske škode na zavarovanih vrstah in naravnih habitatih gre za takojšnje ukrepe, 

da se zaustavi škodljivo ravnanje oz. dogodek, čim bolj zmanjša, obvlada in prepreči nadaljna škoda ter 

da se odstrani nastala škoda. Za določitev primarnih sanacijskih ukrepih se preučijo možnosti, ki 

vključujejo ukrepe za pospešeno povrnitev naravnih virov in funkcij k referenčnemu stanju ali za 

naravno obnovitev.286 

 

                                                
284 Evropska komisija, Direktiva o okoljski odgovornosti (2013), str. 4. 
285 Priloga II k Direktivi o okoljski odgovornosti.  
286 Razdelek 1.2.1 Priloge II k Direktivi o okoljski odgovornosti.  
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2) DOLOČITEV DOPOLNILNIH IN KOMPENZACIJSKIH SANACIJSKIH UKREPOV 

 

Pri določanju obsega dopolnilnih in kompenzacijskih sanacijskih ukrepov Direktiva o okoljski 

odgovornosti določa, da je treba najprej pretehtati pristop enakovrednosti virov in pristop 

enakovrednosti funkcij in skladno s tema pristopoma preučiti možnost uporabe ukrepov, ki zagotavljajo 

naravne vire in/ali funkcije iste vrste, kakovosti in količine, kakor so bili poškodovani. Če to ni mogoče, 

se zagotovijo drugi naravni viri in/ali funkcije. Zmanjšanje kakovosti je npr. mogoče uravnotežiti s 

povečanjem količine sanacijskih ukrepov.287  

 

Če ni mogoče uporabiti najbolj zaželenih pristopov enakovrednosti virov in enakovrednosti funkcij, se 

uporabijo drugi načini vrednotenja. Pristojni organ lahko npr. predpiše metodo za denarno vrednotenje, 

s katero se določi obseg potrebnih dopolnilnih in kompenzacijskih sanacijskih ukrepov. Če je 

vrednotenje izgubljenih virov in/ali funkcij izvedljivo, ni pa mogoče dovolj hitro ali ob primerni ceni 

opraviti vrednotenja nadomestnih naravnih virov in/ali funkcij, lahko pristojni organ izbere sanacijske 

ukrepe, katerih stroški so enaki ocenjeni denarni vrednosti izgubljenih naravnih virov in/ali funkcij. 

 

Dopolnilni in kompenzacijski sanacijski ukrepi morajo biti zasnovani tako, da vključujejo dodatne 

naravne vire in/ali funkcije, ki odsevajo časovne cilje in časovne značilnosti sanacijskih ukrepov. Npr. 

daljši ko je čas, v katerem je spet vzpostavljeno referenčno stanje, več kompenzacijskih sanacijskih 

ukrepov je treba izvesti.288 

 

Primeri sanacijskih ukrepov v okviru dopolnilne in kompenzacijske sanacije so: 

- ponovna vzpostavitev delovanja habitata na območjih, na katerih je obstajal v preteklosti, kot 

je ponovna vzpostavitev mokrišč na izsušenih kmetijskih površinah, 

- povečanje reproduktivne sposobnosti vrst, na primer z zaščito območij gnezdenja ptic pred 

plenilci ali človekovimi dejavnostmi, 

- odpiranje dodatnih habitatov za ribe z odstranjevanjem ovir za selitve, 

- izboljšanje naravnega stanja habitatov z odstranitvijo invazivnih vrst, 

- zaščita podtalnice pred nadaljnjim onesnaženjem, 

- zaščita pred izgubo habitata, ki je lahko posledica razvoja, 

- povečanje količine ali kakovosti rekreacijskih možnosti na območju, 

- čiščenje ˝opuščenih˝ območij, ki jih je onesnažil izvajalec, ki je opustil svoje dejavnosti.289 

 

 

 

3) IZBIRA MED RAZNIMI MOŽNOSTMI SANACIJE290 

 

Po nastanku okoljske škode je treba čim prej ovrednotiti razumne sanacijske možnosti ob uporabi 

najboljših razpoložljivih tehnologij, pri tem pa upoštevati: 

- vpliv vsake od možnosti na zdravje in varstvo ljudi, 

- stroški izvedbe možnosti, 

- verjetnost uspeha vsake možnosti, 

- koliko bo vsaka možnost v prihodnje preprečevala škodo in koliko se je mogoče izogniti 

nenamerni spremljevalni škodi pri izvedbi take možnosti, 

- koliko vsaka možnost koristi komponentam naravnega vira in/ali funkcije, 

- koliko vsaka možnost upošteva ustrezna socialna, gospodarska in kulturna vprašanja ter druge 

pomembne dejavnike, ki so značilni za območje, 

- čas, ki bo potreben za učinkovito obnovo okoljske škode, 

- koliko lahko možnost povrne območje okoljske škode v prvotno stanje, 

                                                
287 Razdelek 1.2.2 Priloge II k Direktivi o okoljski odgovornosti. 
288 Razdelek 1.2.3 Priloge II k Direktivi o okoljski odgovornosti. 
289 Evropska komisija, Direktiva o okoljski odgovornosti, 2013, str. 4. 
290 Razdelek 1.3. Priloge II k Direktivi o okoljski odgovornosti. 
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- geografska povezava z območjem, ki je utrpelo škodo. 

 

Pri vrednotenju različnih ugotovljenih sanacijskih možnosti je mogoče izbrati primarne sanacijske 

ukrepe, ki ne povrnejo v celoti poškodovane zavarovane vrste ali naravnega habitata do referenčnega 

stanja ali pa ga obnavljajo bolj počasi. To se lahko izbere le, če se zaradi nje viri in/ali funkcije, 

izgubljeni na prvotnem območju, nadomestijo zaradi povečanja dopolnilnih in kompenzacijskih 

ukrepov, ki zagotovijo podobno raven naravnih virov in/ali funkcij, kakršno so imeli izgubljeni viri 

in/ali funkcije. Zgled za to je lahko zagotovitev enakovrednih naravnih virov in/ali funkcij na drugi 

lokaciji ob nižjih stroških. Tudi pri določanju obsega takih dodatnih sanacijskih ukrepov je treba najprej 

pretehtati pristop enakovrednosti virov in pristop enakovrednosti funkcij, skladno s tem pa se preuči 

možnost uporabe ukrepov, ki zagotavljajo naravne vire in/ali funkcije iste vrste, kakovosti in količine, 

kakor so tudi poškodovani. Če to ni mogoče, se zagotovijo drugi naravni viri in/ali funkcije. 

 

Ne glede na to pa se lahko pristojni organ odloči, da se ne sprejmejo nadaljnji sanacijski ukrepi: 

- če že sprejeti sanacijski ukrepi zagotavljajo, da ni več pomembnejšega tveganja škodljivih 

vplivov na zdravje ljudi, na vodo ali zavarovane vrste in naravne habitate, in 

- če bi bili stroški sanacijskih ukrepov, ki naj bi jih sprejeli za vzpostavitev referenčnega stanja 

ali podobne ravni, nesorazmerno visoki glede na pridobljene okoljske koristi. 

 

 

2.4.5. Sodna praksa Sodišča EU na področju okoljske škode, povzročeno habitatom, 

habitatnim tipom in zavarovanim vrstam 

 
Sodba sodišča EU C-371/98 First Corporate Shipping z dne 7. novembra 2000  

 
Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions (minister za okolje, transport in 

regije) je nameraval Komisiji predložiti estuarij reke Severn v imenovanje kot posebno varstveno 

območje (SAC) skladno s členom 4(1) Direktive o habitatih, večina bibavičnega pasu tega ustja pa je 

že bila klasificirana kot posebno varstveno območje (SPA) skladno z Direktivo o pticah. First Corporate 

Shipping Ltd je pristaniška uprava za pristanišče Bristol v estuariju reke Severn in je lastnik veliko 

zemljišč v okolici pristanišča. First Corporate Shipping Ltd je tako v zvezi z odločbo ministra zaprosil 

za sodno varstvo, saj naj bi člen 2(3) Direktive o habitatih zahteval, da se pri odločanju, katera območja 

se bo predložilo Komisiji skladno s členom 4(1) te direktive, upoštevajo gospodarske, socialne in 

kulturne potrebe. Minister je zatrjeval, da glede na obrazložitev sodišča v zadevi C-44/95 Royal Society 

for the Protection of Birds, ne sme upoštevati gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb pri odločanju, 

katera območja bo predlagal Komisiji po členu 4(1) Direktive o habitatih. Na tej točki je High Court of 

Justice prekinilo postopek in v predhodno odločanje predložilo naslednje vprašanje: 

 

Ali je država članica upravičena ali je dolžna upoštevati gospodarske, družbene in kulturne potrebe ter 

regionalne in lokalne značilnosti iz člena 2(3) Direktive o habitatih pri odločanju, katera območja naj 

predlaga Komisiji skladno s členom 4(1) te direktive in/ali pri določanju meja teh območij? 

 

To vprašanje se nanaša na prvo fazo postopka za klasifikacijo SAC območij. Vsaka država članica na 

podlagi meril iz Priloge III (faza 1) in ustreznih znanstvenih informacij predlaga seznam območij in 

označi, kateri naravni habitatni tipi iz Priloge I in domorodne vrste iz Priloge II so prisotni na teh 

območjih. Priloga III določa kriterije za oceno relativne pomembnosti območij za vsak naravni habitatni 

tip iz Priloge I in vsako vrsto iz Priloge II na ravni države. Ti kriteriji so določeni izrecno v zvezi z 

namenom ohranitve zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst.  Razen tega člen 4(1) Direktive o habitatih 

ne določa drugih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri in določanju meja varstvenih območij. 

 

Ohranjanje in vzdrževanje naravnih habitatov in njihovih vrst v ugodnem stanju ohranjenosti se mora 

zagotavljati glede na celoten teritorij držav članic, ki jih ta direktiva zavezuje, saj lahko varstvena 

območja ležijo v večih državah članicah. Ko države članice sestavljajo nacionalni seznam teh območij, 

ne poznajo natančno stanja habitatov v drugih državah članicah, zato ne morejo same, bodisi zaradi 
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gospodarskih, socialnih ali kulturnih potreb bodisi zaradi regionalnih ali lokalnih značilnosti, ”izbrisati” 

območja, ki imajo na nacionalni ravni ekološki interes, ki je pomemben z vidika ohranjanja, ne da bi s 

tem ogrozile uresničevanje tega cilja na ravni Unije. Če bi se upoštevanje teh potreb in značilnosti 

dovolilo, obstaja tveganje, da Komisija ne bo imela izčrpnega seznama območij, ki so lahko varovana 

kot SAC, kar pa ogroža nastanek koherentne ekološke mreže Natura 2000. Člen 4(1) Direktive o 

habitatih je torej treba razlagati tako, da država članica ne sme upoštevati gospodarskih, socialnih in 

kulturnih potreb ali regionalnih in lokalnih značilnosti, kot je omenjeno v členu 2(3) te direktive, ko se 

izbira in določa meje območij, ki se jih bo predlagalo Komisiji kot območja, pomembna za Unijo (SAC).

  

 

 

Sodba sodišča EU C-374/98 Komisija proti Franciji z dne 7. decembra 2000  

 
Inventar mednarodno pomembnih območij za ptice (”Important Bird Area”, v nadaljevanju: IBA) sicer 

pravno ne zavezuje držav članic, vendar pa vsebuje znanstvene informacije, ki omogočajo oceno, ali je 

država članica izpolnila svojo obveznost in kot območja SPA klasificirala najprimernejša območja po 

številu in velikosti za ohranjanje zavarovanih vrst. Iz člena 4 Direktive 79/409 o pticah izhaja, da mora 

biti tam, kjer določeno območje izpolnjuje kriterije za klasifikacijo kot SPA, zagotovljeno preživetje in 

razmnoževanje vrst ptic iz Priloge I, ki so predmet posebnih ukrepov za ohranitev njihovih habitatov. 

Določba člena 7 Direktive o habitatih določa, da obveznosti iz člena 6(2-4) te direktive nadomestijo vse 

obveznosti iz prvega stavka člena 4(4) Direktive o pticah za območja, določena na podlagi člena 4(1) 

ali podobno priznana po členu 4(2) navedene direktive. Po jezikovni razlagi člena 7 Direktive o 

habitatih pod člen 6(2-4) spadajo samo območja, ki so klasificirana kot SPA. Dejstvo, da se varstvo iz 

prvega stavka člena 4(4) Direktive o pticah nanaša na območja, ki še niso bila klasificirana kot SPA, 

ampak bi morala biti, še ne pomeni, da varstvo iz člena 6(2-4) Direktive o habitatih nadomesti prvotno 

varstvo teh območij. Varstvena območja za ptice (SPA), ki še niso določena kot taka, sicer niso 

varovana s členom 6(2-4) Direkitve o habitatih, vendar pa so lahko varovana s členom 4(4) Direkitve o 

pticah.  

 

 

Sodba Sodišča EU C-127/02 Waddenvereniging in Vogelbeschermingsvereniging z dne 

7. septembra  

 
Predlog za sprejetje predhodne odločbe v zvezi z razlago člena 6 Direktive o habitatih je bil vložen v 

okviru spora med Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (nacionalno združenje za 

ohranitev Waddenzee, ”Waddenvereniging”)  in Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 

(nizozemsko združenje za zaščito ptic, ”Vogelbescherminhsvereniging”) na eni strani in 

Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (minister za kmetijstvo, ohranjanje narave in 

ribištva) na drugi v zvezi z dovoljenji za mehanski ribolov školjk srčank na območju SPA Waddenzee, 

ki je bilo določeno na podlagi člena 4(1,2) Direktive o pticah. Združenji za varstvo okolja 

Waddenvereniging in Vogelbescherminhsvereniging sta vložili tožbo zoper odločbo, s katero je 

minister podelil dovoljenja za mehansko nabiranje školjk, ker naj bi nabiranje teh školjk povzročilo 

trajno škodo zemeljskemu površju ter flori in favni oceanskega dna Wadenzee, poleg tega pa naj bi 

ribolov zmanjševal zaloge hrane za ptice, ki se hranijo z lupinarji, še posebej za ostrigarje in gage, in 

da naj bi bila taka odločba v nasprotju z Direktivama o habitatih in o pticah. 

 

Sodišče je odločilo, da mehanski ribolov školjk srčank, ki se izvaja že mnogo let, vendar se zanj vsako 

leto podeli dovoljenje za določen čas, pri čimer vsako dovoljenje pomeni novo presojo izvajanja te 

dejavnosti in območja, kjer naj bi se ta dejavnost izvajala, spada v pojem ”načrta” ali ”projekta” v 

smislu člena 6(3) Direktive o habitatih. 

 

Nadalje je sodišče presojalo razmerje med členoma 6(2) in 6(3) Direktive o habitatih. Člen 6(2) skupaj 

s členom 7 od držav članic zahteva, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da se na SPA prepreči slabšanje 

stanja habitatov in vznemirjanje vrst, zaradi katerih so bila ta območja določena. Člen 6(3) pa določa, 

da pristojni nacionalni organi odobrijo načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan z upravljanjem 
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območja ali zanj pomemben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno 

vplival na območje, šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja. Ta 

določba tako vzpostavlja postopek, s katerim se s predhodno presojo zagotovi, da načrt ali projekt ne 

bo negativno vplival na celovitost območja, s tem pa posledično najbrž tudi ne bo poslabšal stanja 

habitatov ali vznemirjal vrste po drugem odstavku. Kljub temu pa ni mogoče izključiti, da tak načrt ali 

projekt, ki ga nacionalni organi odobrijo ne more povzročiti slabšega stanja habitatov ali vznemirjanje 

vrst. Takrat z uporabo člena 6(2) izpolnimo bistveni cilj ohranjanja in varstva kakovosti okolja, vključno 

z ohranjanjem naravnih habitatov in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.  Člen 6(3) Direktive o 

habitatih torej določa postopek, kjer se s predhodno presojo zagotovi, da je načrt ali projekt, ki ni 

neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj pomemben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi 

načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, dovoljen le, če ne bo škodoval celovitosti 

območja, medtem ko člen 6(2) določa obveznost splošnega varstva, ki vključuje izogibanje poslabšanju 

stanja in vznemirjanju, ki bi lahko imeli pomembne učinke na predmet varstva direktive, in ga ni 

mogoče uporabiti sočasno s členom 6(3).  

 

Prvi stavek člena 6(3) Direktive o habitatih se mora razlagati tako, da je vsak načrt ali projekt, ki ni 

neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj pomemben, predmet ustrezne presoje njegovih 

posledic glede na cilje ohranjanja tega območja, če ni mogoče na podlagi objektivnih informacij 

izključiti, da bo imel pomemben vpliv na to območje – sam ali pa v povezavi z drugimi načrti ali 

projekti. Če je verjetno, da bo načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali 

zanj pomemben, škodoval ciljem ohranjanja tega območja, potem se šteje, da ima pomemben vpliv na 

območje skladno s prvim stavkom člena 6(3). 

 

Pri ustrezni presoji posledic načrta ali projekta na območje je potrebno upoštevati kumulativne učinke 

kombinacije tega načrta ali projekta in drugih načrtov ali projektov glede na cilje ohranjanja območja. 

Takšna ocena torej pomeni, da je potrebno vse vidike načrta ali projekta opredeliti glede na najboljše 

znanstveno znanje na tem področju.  Če potem ostaja dvom v odsotnost škodljivih učinkov na celovitost 

območja, ki je povezan z načrtom ali projektom, bo moral pristojni nacionalni organ zavrniti odobritev. 

Skladno s členom 6(3) Direktive o habitatih bo torej v glavni stvari pristojen organ moral upoštevati 

posledice mehanskega nabiranja školjk na območje in takšno dejavnost dovoliti le, če bo prepričan, da 

ta ne bo škodovala celovitosti zadevnega območja. V tem primeru torej ne obstaja razumen znanstveni 

dvom o odsotnosti škodljivih učinkov.  

 

 

 

Sodba Sodišča EU C-117/03 Societàà Italiana Dragaggi SpA in drugi z dne 13. januarja 2005 

 

Člen 4(5) Direktive o habitatih je treba razlagati tako, da so varstveni ukrepi iz člena 6(2-4) te direktive 

zavezujoči le, kar zadeva območja, ki so v skladu s členom 4(2)(3) uvrščena na seznam območij, ki so 

bila izbrana za območja, pomembna za Unijo (SAC), ki ga je določila Komisija v skladu s postopkom 

iz člena 21 te direktive. Posledično se ti ukrepi za območja iz nacionalnih seznamov, sporočenih 

Komisiji na podlagi člena 4(1) te direktive, ne uporabljajo.  

Glede območij, ki se upravičeno lahko opredelijo kot območja, pomembna za Unijo, ter zlasti glede 

območij s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi vrstami, so države članice v skladu 

s to direktivo vseeno dolžne sprejeti varstvene ukrepe za ohranitev ustreznega ekološkega interesa, ki 

ga imajo ta območja na nacionalni ravni glede na cilj ohranjanja, ki ga zasleduje Direktiva. 

 

 

Sodba Sodišča EU C-441/03 Komisija proti Nizozemski z dne 14. aprila 2006  

 
Iz člena 6(3) Direktive o habitatih izhaja, da morajo pristojni organi vsakokrat, ko se pripravlja načrt 

ali projekt, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi 

z drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, v zvezi s tem opraviti ustrezno 

presojo. Šele po tej presoji, ki mora omogočati poglobljeno analizo, na primerni ravni glede na cilje 



 
 

50 

ohranjanja zadevnega območja in upoštevajoč sklepe o posledicah obravnavanega načrta ali projekta 

na zadevno območje, pristojni organi sprejmejo odločitev v zvezi z njim. Ti organi ob sprejetju 

odločitve izdajo soglasje glede načrta ali projekta šele potem, ko so se prepričali, da nameravani načrt 

ali projekt ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja. Poleg tega morajo ti isti organi, glede na 

okoliščine primera, s tem v zvezi pridobiti mnenje javnosti. 

 

Vendar je treba presojo iz člena 6(4) opraviti le v primeru, ko je treba načrt ali projekt kljub negativnim 

sklepom v okviru presoje, predpisane na podlagi člena 6(3), in ob tem, da ni drugih ustreznih rešitev, 

vseeno izvesti iz nujnih razlogov prevladujočega interesa. Kompleksni elementi, na katere se nanaša 

četrti odstavek, kot npr. neobstoj drugih ustreznih rešitev in obstoj nujnih razlogov prevladujočega 

javnega interesa, so namenjeni temu, da državi članici omogočijo, da sprejme vse izravnalne ukrepe, 

potrebne za zagotovitev varstva celovite usklajenosti Nature 2000. Poleg tega lahko, če je zadevno 

območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto, le omejeno število takih 

nujnih razlogov vseeno upraviči izvedbo takega načrta ali projekta. Upoštevajoč posebne značilnosti 

vsake od stopenj iz člena 6, različne zahteve, navedene v njegovem odstavku 4, ne pomenijo elementov, 

ki bi jih morali pristojni nacionalni organi upoštevati pri izvedbi ustrezne presoje, predvidene v 

odstavku 3 navedenega člena. 

 

 

Sodba Sodišča EU C-387/15 in C-388/15 Orleans in drugi z dne 21. julija 2016 

 
Če lahko načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, škoduje 

ciljem ohranjanja tega območja, ga je treba šteti za takega, da lahko pomembno vpliva na to območje. 

Presojo tega tveganja je treba izvesti zlasti glede na značilnosti in posebne okoljske razmere območja, 

na katero se tak načrt ali projekt nanaša. 

 

Besedilo člena 6 Direktive o habitatih nikjer ne vsebuje pojma »omilitveni ukrepi“. Kot je Sodišče 

v zvezi s tem že ugotovilo, se želi s polnim učinkom varstvenih ukrepov iz člena 6 Direktive o habitatih 

izogniti temu, da bi se pristojni nacionalni organ z ukrepi, imenovanimi ”omilitveni“, ki dejansko 

ustrezajo izravnalnim ukrepom, izognil posebnim postopkom, določenim v tem členu, s tem ko bi na 

podlagi odstavka 3 navedenega člena odobril projekt, ki škodi celovitosti zadevnega območja. 

 

Člen 6(3) Direktive o habitatih je treba razlagati tako, da se ukrepi – ki so določeni v načrtu ali projektu, 

ki ni neposredno povezan z upravljanjem za Unijo pomembnega območja ali potreben zanj, in s katerimi 

se pred uresničitvijo negativnih posledic na naravni habitatni tip tega območja načrtuje razvoj območja 

takega tipa v prihodnosti, ki pa bo dokončan po presoji pomembnosti morebitnega škodovanja 

celovitosti navedenega območja – pri tej presoji ne smejo upoštevati. Taki ukrepi se lahko, če je 

potrebno, opredelijo kot ”izravnalni ukrepi“ v smislu odstavka 4 tega člena, le če so izpolnjeni pogoji 

iz te določbe. 

 

 

Sodba Sodišča EU C-323/17 People Over Wind in Sweetman z dne 12. aprila 2018  

 
Spor o glavni stvari se nanaša na presojo morebitnih vplivov namestitve kablov za povezavo polja 

vetrnih elektrarn z električnim omrežjem na dve posebni ohranitveni območji iz evropskega ekološkega 

omrežja Natura 2000, od katerih je eno območje rek Barrow in Nore (Irska), ki je habitat za irsko 

podvrsto sladkovodne biserne školjke, ki je navedena v Prilogi II k Direktivi o habitatih. Tožeči stranki 

v postopku v glavni stvari menita, da bodo onesnaževalci rek, ki bodo posledica namestitve navedenega 

priključnega kabla, kot so mulj in usedline, usodno vplivali na irsko biserno školjko. Družba Coillte pa 

se je na podlagi ”zaščitnih ukrepov” odločila, da ustrezna presoja ni bila potrebna. Višje sodišče je 

prekinilo odločanje in na Sodišče naslovilo naslednje vprašanje: 

 

 ”Ali se lahko pri predhodni oceni, kjer je potrebna ustrezna presoja na podlagi člena 6(3) 

Direktive o habitatih, upoštevajo omilitveni ukrepi in v kakšnih okoliščinah se lahko upoštevajo?“ 
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Določbe člena 6 Direktive o habitatih je treba razlagati kot usklajeno celoto ob upoštevanju ciljev 

ohranitve, določenih v tej direktivi. Namen odstavkov 2 in 3 tega člena je namreč zagotovitev enake 

ravni varstva naravnih habitatov in habitatov vrst, odstavek 4 navedenega člena pa je le določba o izjemi 

od drugega stavka navedenega odstavka 3. Člen 6 ukrepe razvršča v tri skupine – ohranitvene, 

preventivne in izravnalne ukrepe, ki so določeni v odstavkih 1, 2 oz. 4 tega člena. Iz besedila člena 6 

Direktive o habitatih pa je razvidno, da ta določba ne vsebuje nobenega pojma ”omilitveni ukrepi“. 

 

Člen 6(3) Direktive o habitatih določa dve fazi. Prva, iz prvega stavka te določbe, od držav članic 

zahteva, da opravijo ustrezno presojo posledic načrta ali projekta za zavarovano območje, če lahko ta 

načrt ali ta projekt pomembno vpliva na to območje. Druga faza, in sicer iz drugega stavka te določbe, 

ki sledi prej navedeni ustrezni presoji, pa omejuje izdajo soglasja za tak načrt ali projekt s pogojem, da 

ta načrt ali projekt ne škodi celovitosti zadevnega območja, kar pa ne posega v določbe člena 6(4) te 

direktive. Člen 6(3) Direktive o habitatih vključuje tudi previdnostno načelo in omogoča, da se 

učinkovito preprečijo škodljivi vplivi predvidenih načrtov ali projektov na celovitost varovanih 

območij. Manj strogo merilo za izdajo soglasja, kot je to iz te določbe, ne bi moglo tako učinkovito 

zagotoviti uresničitve cilja varstva območij, ki mu je namenjena navedena določba. 

 

V členu 6(3) Direktive o habitatih je jasno določeno, da je obveznost izvedbe presoje odvisna od teh 

dveh kumulativnih pogojev: zadevni načrt ali projekt ne sme biti neposredno povezan z upravljanjem 

območja ali zanj potreben in lahko pomembno vpliva na to območje. Predložitveno sodišče v tej zadevi 

meni, da je prvi od teh dveh pogojev izpolnjen. Glede drugega pogoja pa je v skladu z ustaljeno sodno 

prakso in členom 6(3) Direktive o habitatih zahteva po ustrezni presoji vplivov načrta ali projekta 

odvisna od izpolnitve pogoja, da obstaja verjetnost ali nevarnost, da bo pomembno vplival na zadevno 

območje. Ob upoštevanju zlasti previdnostnega načela, taka nevarnost obstaja, če na podlagi 

objektivnih elementov ni mogoče izključiti, da navedeni načrt ali projekt pomembno vpliva na zadevno 

območje. Presojo te nevarnosti je treba izvesti zlasti glede na značilnosti in posebne okoljske razmere 

območja, na katero se tak načrt ali projekt nanaša. 

 

Kot trdijo tožeči stranki v postopku v glavni stvari in Komisija, se zaradi okoliščine, da se – kot je 

poudarilo predložitveno sodišče – ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje škodljivih posledic načrta ali 

projekta na zadevno območje upoštevajo pri ugotavljanju potrebe po tem, ali naj se opravi ustrezna 

presoja, domneva, da je verjetno, da se pomembno vpliva na območje in da je zato treba opraviti tako 

presojo. Tako ugotovitev potrjuje dejstvo, da je treba celovito in natančno analizo ukrepov, s katerimi 

se lahko preprečijo ali zmanjšajo morebitne pomembne posledice za zadevno območje, izvesti ravno v 

fazi ustrezne presoje, ne pa v fazi predhodne ocene. Upoštevanje takih ukrepov že v fazi predhodne 

ocene bi lahko ogrozilo polni učinek Direktive o habitatih na splošno in natančneje faze presoje, ker bi 

ta zadnja faza izgubila namen in ker bi obstajala nevarnost zlorabe te faze presoje, ki pa je bistveno 

jamstvo, ki ga določa ta direktiva. 

 

Člen 6(3) Direktive o habitatih je torej treba razlagati tako, da se za ugotovitev, ali je treba pozneje 

opraviti ustrezno presojo vplivov načrta ali projekta na zadevno območje, v fazi predhodne ocene ne 

sme upoštevati ukrepov, katerih namen je preprečiti ali zmanjšati škodljive posledice tega načrta ali 

projekta na to območje. 

 

 

Sodba Sodišča EU C-293/17 in C-294/17 Coöperatie Mobilisation for the Environment in drugi 

z dne 7. novembra 2018 

 
Predloga za sprejetje predhodne odločbe v zvezi z razlago člena 6 Direktive o habitatih sta bila vložena 

v okviru dveh sporov – med organizacijama za varstvo okolja Coöperatie Mobilisation for the 

Environment UA in Vereniging Leefmilieu na eni strani ter College van gedeputeerde staten van 

Limburg (vlada province Limburg, Nizozemska) in College van gedeputeerde staten van Gelderland 

(vlada province Gelderland, Nizozemska) na drugi (zadeva C-293/17) in med Stichting Werkgroep 

Behoud de Peel in College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (vlada province Noord-Brabant, 
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Nizozemska) (zadeva C-294/17) zaradi ureditve glede dovoljenj za opravljanje kmetijskih dejavnosti, 

ki povzročajo usedline dušika na območjih evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. 

 

Predložitveno sodišče je poudarilo, da ima od 162 območij Natura 2000 na Nizozemskem, 118 težave 

s presežnimi usedlinami dušika, katerih glavni vir je živinoreja. Presežne usedline dušika pa pomenijo 

težavo za uresničitev ciljev ohranitve naravnih bogastev na območjih Natura 2000, ki so občutljiva na 

dušik. Obsežne usedline povzročajo zlasti nastanek sloja dušika, zaradi katerega so v številnih regijah 

kritične vrednosti usedlin za določene habitatne tipe bistveno presežne, kar pa pomeni, da ni več mogoče 

v naprej izključiti tveganja, da bo učinek zakisljevanja in/ali evtrofikacije291 kot posledica usedlin 

dušika, negativno vplival na kakovost habitatnih tipov. Z namenom rešitve problema presežnih usedlin 

dušika na naravnih območjih je Nizozemska sprejela program boja proti usedlinam dušika za obdobje 

od 2015 do 2021. Ta program temelji na določitvi kritičnih vrednosti usedlin za vsako območje Natura 

2000 in za določene habitatne tipe, kritične vrednosti usedlin pa pomenijo mejo, katere prekoračitev 

povzroča tveganje, da bo onesnaženje ali zakisljevanje zaradi usedlin dušika pomembno vplivalo na 

kakovost habitata. Za vsako območje Natura 2000, ki je vključeno v program, se opravi ločena presoja, 

ki pomeni ”ustrezno presojo” v smislu člena 6(3) Direktive o habitatih. Program pa vsebuje tudi 

obnovitvene ukrepe (hidrološki ukrepi, ukrepi za izboljšanje stanja rastlinstva …). V zvezi s postopki 

izdaje dovoljenj predpisi k temu programu razlikujejo tri kategorije projektov glede na kritične 

vrednosti usedlin – za prve se ne zahteva dovoljenje, za druge se ne zahteva dovoljenje, vendar je 

potrebna priglasitev, za tretje pa v celoti velja obveznost pridobitve dovoljenja.  

 

V zadevi C-293/17 so bila predložena naslednja vprašanja za predhodno odločanje: 

1. Ali je treba člen 6(3) Direktive o habitatih razlagati tako, da se lahko dejavnosti pašne reje živine 

in vnosa gnojil na ali v tla v bližini območij Natura 2000 opredelita za »projekt« v smislu te določbe, 

ker lahko pomembno vplivajo na ta območja, tudi če ti dejavnosti, ker ne pomenita fizičnega posega 

v naravno okolje, nista projekt v smislu člena 1(2)(a) Direktive 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 

projektov na okolje292 (v nadaljevanju: Direktiva PVO). 

 

Direktiva o habitatih sama ne razlaga pojma »projekt«, vendar pa iz sodne prakse Sodišča EU izhaja, 

da je pojem »projekt«, v smislu člena 1(2)(a) Direktive PVO, upošteven za opredelitev pojma ”projekt” 

iz Direktive o habitatih. Direktiva PVO pa pojem »projekt« opredeljuje kot ”izvedbo gradbenih del ali 

drugih instalacij ali shem” ali kot ”druge posege v naravno okolje in krajino, vključno s tistimi, ki 

vključujejo pridobivanje mineralnih virov”. 

 

Vendar ni mogoče sklepati, v kolikor neke dejavnosti ni mogoče opredeliti za ”projekt” v smislu 

Direktive PVO, da ne more spadati v okvir pojma ”projekt” v smislu Direktive o habitatih. Da bi se 

torej ugotovilo, ali je mogoče dejavnost pašne reje živine in vnosa gnojil na ali v tla opredeliti za 

”projekt” v smislu člena 6(3) Direktive o habitatih, je treba preizkusiti, ali lahko take dejavnosti 

pomembno vplivajo na varovano območje. Člen 6(3) Direktive o habitatih namreč med drugim določa, 

da se vsak načrt ali projekt, ki lahko pomembno vpliva na območje, lahko dovoli le po predhodni presoji 

njegovih posledic za to območje. Člen 6(3) Direktive o habitatih je torej potrebno razlagati tako, da se 

lahko za dejavnost pašne reje živine in vnosa gnojil na ali v tla v bližini območij Natura 2000 opredelita 

za ”projekt” v smislu te določbe, tudi če ti dejavnosti, ker ne pomenita fizičnega posega v naravno 

okolje, nista projekt v smislu člena 1(2)(a) Direktive PVO. 

 

2. Ali je treba člen 6(3) Direktive o habitatih razlagati tako, da se redno ponavljajoča dejavnost (vnos 

gnojil na ali v tla), ki je bila dovoljena na podlagi nacionalnega prava, ki je veljalo pred začetkom 

veljavnosti te direktive, lahko šteje za en in isti projekt v smislu te določbe, zaradi česar ta dejavnost 

ne spada na področje uporabe te določbe.  

                                                
291 Evtrofikacija pomeni preobremenjenost s hranili (zlasti iz komunalnih in industrijskih odplak in umetnih gnojil)  v stoječi 

vodi in prsti. V vodi ima to za posledico hitro rast alg, njihovo množično odmiranje pa povzroči pomanjkanje kisika, kar ogroža 

življenje rastlin in živali (zlasti rib).  
292 Uradni list EU, 2012, št. L 26, str. 1. 
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Ta okoliščina ne preprečuje tega, da bi se lahko taka dejavnost ob kasnejšem izvrševanju štela za ločen 

projekt v smislu Direktive o habitatih, sicer vpliva te dejavnosti na zadevno območje ne bi bilo treba 

nikoli predhodno presojati v smislu člena 6(3) te direktive. Določene dejavnosti, čeprav jih je treba 

zaradi njihove rednosti, značilnosti ali pogojev izvedbe del, šteti za enotno dejavnost, pa se lahko štejejo 

za en in isti projekt v smislu člena 6(3) Direktive o habitatih. 

 

Redno gnojenje kmetijskih površin ima načeloma skupen in enoten namen – obdelavo polj v okviru 

kmetijskega gospodarstva, in lahko pomeni enotno dejavnost, ki se redno opravlja na istem kraju in na 

isti način. V tem primeru lahko taka enotna in dovoljena dejavnost, ki se je redno opravljala pred 

začetkom veljavnosti člena 6(3) Direktive o habitatih za zadevno območje, predstavlja en in isti projekt 

v smislu te določbe, za katerega ni treba ponovno pridobiti dovoljenja. Vendar pa člen 6(3) Direktive o 

habitatih vključuje previdnostno načelo in omogoča, da se učinkovito preprečijo škodljivi vplivi 

predvidenih načrtov ali projektov na celovitost varovanih območij, odločilno merilo, ali je za nov 

projekt treba opraviti ustrezno presojo njegovih vplivov, pa je možnost, da ta projekt pomembno vpliva 

na varovano območje. Zato trajne dejavnosti vnosa gnojil na ali v tla – če se zlasti ne izvaja redno na 

istih krajih in na enak način – ni mogoče opredeliti za en in isti projekt v smislu člena 6(3) Direktive o 

habitatih. Odvisno od primera gre lahko za nove projekte, za katere je potrebna ustrezna presoja, ki je 

odvisna od tveganja, da bo zaradi sprememb pri opravljanju teh dejavnosti prišlo do pomembnega 

posega v varovano območje. Dejstvo, da se skupne usedline dušika zaradi vnosa gnojil na ali v tla, po 

začetku veljavnosti člena 6(3) Direktive o habitatih niso povečale, ni pomembno za odgovor na 

vprašanje, ali je za nov projekt potrebno izvesti ustrezno presojo, ker ta okoliščina ne izključuje 

tveganja, da so se usedline dušika na teh varovanih območjih povečale. 

 

Sodišče doda še, da tudi če je bilo za neki projekt izdano dovoljenje, preden se je za zadevno območje 

začel uporabljati sistem varstva iz Direktive o habitatih, tako da za tak projekt niso veljale določbe o 

postopku predhodne presoje iz člena 6(3) te direktive, pa za njegovo izvedbo velja člen 6(2) navedene 

direktive. Dejavnost je s členom 6(2) Direktive o habitatih skladna le, če je zagotovljeno, da ne povzroča 

nobenega vznemirjanja, ki bi lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive, predvsem na njene cilje 

ohranjanja. Že obstoj verjetnosti ali tveganja, da neka dejavnost na varovanem območju povzroča 

pomembno vznemirjanje, lahko pomeni kršitev te določbe. 

 

Redno ponavljajoča se dejavnost, kakršna je vnos gnojil na ali v tla, ki je bila dovoljena na podlagi 

nacionalnega prava, ki je veljalo pred začetkom veljavnosti te direktive, se lahko šteje za en in isti 

projekt v smislu 6(3) Direktive o habitatih, za katerega ni treba ponovno pridobiti dovoljenja, če gre za 

enotno dejavnost, za katero je značilen enoten namen in redno izvajanje zlasti na istih krajih in na enak 

način. Za izvajanje enotnega projekta se lahko člen 6(2) te direktive uporablja tudi, če je bilo dovoljenje 

za ta projekt izdano, še preden je varstveni režim, določen s to določbo, za zadevno območje začel 

veljati.  

 

V zadevi C-294/17 so bila predložena naslednja predhodna vprašanja: 

1. Ali je treba člen 6(3) Direktive o habitatih razlagati tako, da nasprotuje nacionalni programski 

ureditvi, ki pristojnim organom omogoča, da dovoljenje za projekt izdajo na podlagi ”ustrezne 

presoje“ v smislu te določbe, ki se opravi vnaprej in v kateri je bila skupna količina usedlin dušika 

ocenjena za skladno s cilji varstva iz te ureditve.  

 

Prva faza v postopku presoje iz člena 6(3) Direktive o habitatih od držav članic zahteva, da opravijo 

ustrezno presojo posledic načrta ali projekta na varovano območje, če lahko zadevni načrt oziroma 

projekt pomembno vpliva na to območje. Iz previdnostnega načela izhaja, da če lahko načrt ali projekt, 

ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, škoduje ciljem ohranjanja tega 

območja, ga je treba šteti za takega, da lahko pomembno vpliva na to območje. Presojo tega tveganja je 

treba izvesti zlasti glede na značilnosti in posebne okoljske razmere območja, na katero se tak načrt ali 

projekt nanaša. Načeloma direktiva zahteva posamično presojo načrtov ali projektov. Ustrezna presoja 

vplivov pa pomeni, da je treba identificirati vse vidike načrta ali projekta, ki lahko sami ali skupaj z 

drugimi načrti ali projekti vplivajo na cilje ohranjanja tega območja.  
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Predhodna presoja skupnih vplivov, kakršna je bila opravljena ob sprejemanju programa za boj proti 

dušikovim usedlinam, omogoča, da se preučijo morebitni kumulativni učinki različnih usedlin dušika 

na zadevnih območjih. Vendar pa ta presoja ne sme biti pomanjkljiva in ni nujno da taka nacionalna 

ureditev vedno izpolnjuje vse zahteve po Direktivi o habitatih, saj mora presoja po členu 6(3) obsegati 

celovite, natančne in dokončne ugotovitve ter sklepe, s katerimi se lahko odpravi vsak razumen 

znanstveni dvom o učinkih načrtov ali projektov, ki so predvideni na zadevnem varovanem območju. 

Druga faza postopka presoje, ki sledi ustrezni presoji vplivov načrta ali projekta na zadevno območje, 

pa pogojuje izdajo dovoljenja s tem, da ta ne škoduje celovitosti zadevnega območja. Člen 6(3) 

Direktive o habitatih tako vključuje previdnostno načelo. Manj strogo merilo za izdajo dovoljenja ne bi 

moglo tako učinkovito zagotoviti uresničitve cilja varstva območij. Da bi se nacionalna sodišča 

prepričala, da so bile vse te zahteve spoštovane, morajo opraviti temeljit in popoln preizkus znanstvene 

trdnosti ”ustrezne presoje”, da torej z znanstvenega vidika ni nobenega razumnega dvoma o tem, da 

posamičen načrt ali projekt nima škodljivih učinkov na celovitost zadevnega območja. 

 

2. Ali je treba člen 6(3) Direktive o habitatih razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki 

omogoča, da se projekti iz neke kategorije, v tem primeru vnos gnojil na ali v tla in pašna reja 

živine, izvedejo, ne da bi zanje veljala obveznost pridobitve dovoljenja in zato brez posamične 

ustrezne presoje njihovih vplivov na zadevna območja, če ta ureditev sama temelji na ”ustrezni 

presoji“ v smislu te določbe.  

 

Iz presoje vplivov načrta ali projekta na določeno območje ni mogoče izvzeti nekatere kategorije 

načrtov ali projektov na podlagi meril, ki so neprimerna, da bi zagotovila, da ti projekti ne bi mogli 

pomembno vplivati na zaščitena območja, saj bi ti projekti in načrti lahko škodovali celovitosti 

varovanega območja. Člen 6(3) Direktive o habitatih državi članici ne omogoča, da določi nacionalna 

pravila, ki bi na splošno omogočala izogib obveznosti presoje vplivov pri nekaterih vrstah načrtov ali 

projektov. Če sta torej dejavnosti pašne reje živine ali vnosa gnojil na ali v tla projekta v smislu člena 

6(3) Direktive o habitatih, potem je lahko oprostitev obveznosti izvedbe ustrezne presoje vplivov the 

projektov na zadevno območje skladna le, če je zagotovljeno, da ti dejavnosti ne povzročata nobenega 

vznemirjanja, ki bi lahko pomembno vplivalo na cilje te direktive. 

 

Predložitveno sodišče navaja, da so se izvajalci ustrezne presoje iz postopkov v glavni stvari oprli na 

pričakovan obseg in intenzivnost kmetijskih dejavnosti, pri čemer so ugotovili, da je bilo glede na 

obseg, v kakršnem so se te dejavnosti izvajale v času izvedbe presoje, izključeno, da bi lahko imele 

pomembne posledice, in da je mogoče v povprečju izključiti možnost povečanja usedlin dušika zaradi 

the dejavnosti. To pomeni, da se lahko te dejavnosti izvajajo neodvisno od kraja, kjer se izvajajo, in 

neodvisno od usedlin dušika, ki jih povzročajo. Vendar pa presoja vplivov ne sme biti pomanjkljiva in 

mora odpraviti vsak razumen znanstveni dvom o učinkih načrtov ali projektov. V tem primeru pa se z 

uporabo povprečne vrednosti ne more zagotoviti, da vnos gnojil ali paša ne bosta pomembno vplivala 

na nobeno varovano območje. Ta vpliv je odvisen zlasti od obsega in intenzivnosti teh dejavnosti, 

oddaljenosti kraja opravljanja dejavnosti od varovanih območij in od npr. skupnega delovanja drugih 

virov dušika, ki morebiti vplivajo na to območje.  

 

Direktiva o habitatih v tem delu nasprotuje nacionalni programski ureditvi, ki omogoča, da se projekti 

iz neke kategorije izvedejo, ne da bi zanje veljala obveznost pridobitve dovoljenja in zato brez 

posamične ustrezne presoje njihovih vplivov na zadevna območja, razen če je mogoče z gotovostjo 

izključiti kakršnokoli možnost, da bi lahko ti projekti posamično ali skupaj z drugimi projekti 

pomembno vplivali na ta območja, kar mora preveriti predložitveno sodišče.  

 

 V obeh zadevah sta bili predloženi še naslednji vprašanji: 

1. Ali in pod katerimi pogoji se lahko v okviru ”ustrezne presoje“ v smislu člena 6(3) Direktive o 

habitatih upošteva ”ohranitvene ukrepe“ v smislu prvega odstavka tega člena, ”preventivne ukrepe“ 

v smislu drugega odstavka tega člena, ukrepe, ki so bili sprejeti posebej za namene programa, 

kakršen je program v postopkih v glavni stvari, ali ukrepe, ki so ”avtonomni“, ker ne spadajo v 
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okvir tega programa. Ali se lahko tovrstni ukrepi v okviru ”ustrezne presoje” upoštevajo le, če so 

bili že sprejeti in že učinkujejo? 

 

Člen 6(1,2) Direktive o habitatih bi izgubil polni učinek, če bi se bilo mogoče na učinke ukrepov, ki so 

na podlagi teh določb potrebni, za namene dodelitve dovoljenja za načrt ali projekt, ki vpliva na zadevno 

območje, na podlagi tretjega odstavka tega člena, sklicevati, še preden so dejansko izvedeni. Na 

pozitivne učinke ukrepov na podlagi člena 6(1,2) se ni mogoče sklicevati niti zato, da bi se na podlagi 

člena 6(3) podelilo dovoljenje za projekte, ki imajo negativne vplive na varovana območja.  

Pri ustrezni presoji vplivov načrta ali projekta na zadevna območja pa se ne sme upoštevati bodočih 

koristi od takih ”ukrepov“, če ni gotovo, da bo do teh koristi prišlo, na primer zato, ker podrobnejši 

ukrepi za njihovo konkretizacijo še niso bili izvedeni ali ker raven tehnološkega razvoja ne omogoča, 

da bi se te koristi z gotovostjo identificirale ali kvantificirale. Pri ”ustrezni presoji” v smislu člena 6(3) 

Direktive o habitatih je treba upoštevati ne le pričakovane pozitivne učinke ukrepov, ampak tudi gotove 

ali potencialne negativne učinke, ki jih ti ukrepi lahko povzročijo. Preventivnih in ohranitvenih ukrepov 

se torej ne sme upoštevati, če pričakovane koristi od the ukrepov v trenutku presoje niso gotove.  

 

2. Ali je treba člen 6(2) Direktive o habitatih razlagati tako, da so ukrepi, ki jih določa nacionalna 

ureditev, ki vključujejo postopke za spremljanje in nadzor kmetijskih gospodarstev, katerih 

dejavnost povzroča usedline dušika, in možnost izreka sankcij, ki lahko v najtežjih primerih vodijo 

do zaprtja teh gospodarstev, zadostni za zagotovitev spoštovanja te določbe.  

 

Nacionalna ureditev, ki določa podrobnejše ukrepe, ki jih morajo izvesti pristojni organi, in so ti ukrepi 

zgolj restriktivni, ne pa tudi preventivni, krši obveznosti iz člena 6(2) Direktive o habitatih. Ureditev v 

glavni stvari vsebuje ukrepe, ki so hkrati preventivni in korektivni, poleg tega pa ureditev vsebuje tudi 

pristojnost za uporabo prisile, ki vključuje tudi možnost sprejemanja nujnih ukrepov. Taka ureditev, ki 

preprečuje uresničitev nekaterih tveganj, zato pomeni ustrezen ukrep. Ukrepi, ki vključujejo postopke 

za spremljanje in nadzor kmetijskih gospodarstev, katerih dejavnost povzroča usedline dušika, in 

možnost izreka sankcij, ki lahko v najtežjih primerih vodijo do zaprtja teh gospodarstev, so torej 

zadostni za zagotovitev spoštovanja določbe iz člena 6(2) Direktive o habitatih. 

 

 

Sodba v zadevi C-411/17 Inter-Environnement Wallonie ASBL in Bond Beter Leefmilieu 

Vlaanderen ASBL z dne 29. julija 2019  

 
Ta sodba je izdana v okviru spora med dvema združenjema Inter‑Environnement Wallonie ASBL in 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, katerih cilj je varstvo okolja in življenjskega okolja, na eni 

strani in Conseil des ministres (svet ministrov, Belgija) na drugi v zvezi z zakonom, s katerim je 

Kraljevina Belgija, določila ponovni zagon dejavnosti komercialne proizvodnje električne energije v 

nedelujoči jedrski elektrarni za obdobje skoraj desetih let, in drugič, za deset let preložila prvotno 

predvideni datum ustavitve obratovanja delujoče jedrske elektrarne in prenehanje komercialne 

proizvodnje električne energije v njej. Ti združenji belgijskim organom očitata, da so ta zakon sprejeli, 

ne da bi bile spoštovane zahteve po predhodni presoji, ki jih nalagata navedeni direktivi. 

 

V tem okviru je Sodišče presodilo, da sporni ukrepi v zvezi s podaljšanjem komercialne proizvodnje 

električne energije v jedrski elektrarni pomenijo ”projekt“ v smislu člena 6(3) Direktive o habitatih, ki 

je predmet ustrezne presoje njegovih vplivov na zadevna zavarovana območja. Ti ukrepi morajo biti 

predmet take presoje, preden jih zakonodajalec sprejme. Okoliščina, da izvajanje navedenih ukrepov 

vključuje naknadne akte, kot je izdaja novega posamičnega dovoljenja za proizvodnjo električne 

energije za komercialne namene za eno od zadevnih elektrarn, v zvezi s tem ni odločilna. Tudi dela, ki 

so neločljivo povezana s temi ukrepi, morajo biti predmet take presoje pred njihovim sprejetjem, če so, 

kar mora preveriti predložitveno sodišče, njihova narava in potencialni vplivi na zavarovana območja 

v tej fazi dovolj opredeljivi. 

 

Cilj, da se vedno zagotavlja zanesljivost oskrbe z električno energijo države članice, je nujni razlog 

prevladujočega javnega interesa v smislu člena 6(4) Direktive o habitatih, ki upravičuje izvedbo 
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projekta kljub negativni presoji in če ni alternativnih rešitev. To pa ne velja, če so na zavarovanem 

območju, na katero bi lahko vplival projekt, prednostni naravni habitatni tipi ali prednostne vrste. V 

takem primeru lahko le potreba po preprečitvi dejanske in resne grožnje prekinitve oskrbe z električno 

energijo zadevne države članice pomeni razlog javne varnosti v smislu te direktive in lahko pomeni 

tako utemeljitev. Nazadnje je Sodišče presodilo, da lahko nacionalno sodišče, če to dopušča nacionalno 

pravo, izjemoma ohrani učinke ukrepov, kot so ti iz postopka v glavni stvari, ki so bili sprejeti s kršitvijo 

obveznosti iz direktive, če to ohranitev upravičujejo nujni razlogi, povezani s potrebo odprave dejanske 

in resne grožnje prekinitve oskrbe z električno energijo zadevne države članice, ki je ni mogoče 

odpraviti z drugimi sredstvi in alternativami, zlasti v okviru notranjega trga. Ta ohranitev lahko zajema 

le obdobje, ki je nujno potrebno za odpravo te nezakonito 

 

 
2.5. Ureditev odgovornosti za škode, povzročeno vodam, po pravu Evropske 

unije 
 

Okoljska škoda, povzročena vodam, je prav tako podrobneje definirana v Direktivi o okoljski 

odgovornonsti, kjer je v prvi točki člena 2 okoljsko škodo, povzročeno vodam definira kot vsako 

škodo z večjim škodljivim vplivom na ekološko, kemično ali količinsko stanje ali ekološki potencial 

voda, pri čemer napotuje na uporabo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. 

oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (v nadaljevanju: 

Okvirna direktiva o vodah).293 Tudi za opredelitev pojma ”vode” se Direktiva o okoljski odgovornosti 

sklicuje na Okvirno direktivo o vodah, in sicer da pojem ”vode” zajema vse vode iz navedene direktive. 

V prvi točki 2. člena je nadalje izrecno določeno, da odgovornost za okoljsko škodo ni podana, če so 

izpolnjeni pogoji iz člena 4(7) Okvirne direktive o vodah, to je kadar: 

 

- je nedoseganje dobrega stanja podzemne vode, dobrega ekološkega stanja oziroma dobrega 

ekološkega potenciala ali pri preprečevanju slabšanja stanja telesa površinske vode ali 

podzemne vode posledica novih preoblikovanj fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali 

spremembe gladine teles podzemne vode ali 

- je neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površinske vode iz zelo dobrega v dobro 

posledica novih dejavnosti trajnostnega razvoja 

 

in so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 

(a) storjeno je vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje vodnega telesa,  

(b) razlogi za te spremembe so posebej navedeni in razloženi v načrtu upravljanja povodja, ki ga 

predpisuje člen 13, cilji pa so vsakih 6 let ponovno pregledani, 

(c) razlogi za preoblikovanja ali spremembe so prevladujoč̌ javni interes in/ali koristi, ki jih imajo 

nova preoblikovanja ali spremembe za zdravje ljudi, ohranjanje varnosti ljudi ali trajnostni 

razvoj, so večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev iz prvega odstavka za okolje in družbo in  

(d) koristnih ciljev, katerim so namenjena preoblikovanja in spremembe vodnega telesa, se zaradi 

razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali nesorazmernimi stroški, ne da doseči na druge 

načine, ki so mnogo boljša okoljska možnost.  

 

Okoljska škoda, povzročena vodam pa je tudi vsaka škoda z večjim škodljivim vplivom na okoljsko 

stanje morskih voda. Določene vidike okoljskega stanja morskega okolja ureja že Okvirna direktiva o 

vodah, za preostale vidike pa Direktiva o okoljski odgovornosti napotuje na uporabo Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 2008/56/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju politike morskega okolja (v nadaljevanju: Okvirna direktiva o morski 

strategiji).294   

 

                                                
293 Uradni list EU, št. L 327 z dne 22. oktobra 2000., str. 1. 
294 Uradni list EU, št. L 164 z dne 25. junija 2008., str. 19. 
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2.5.1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike 

 

Okvirna direktiva o vodah, ki je bila sprejeta leta 2000, zavzema pionirski pristop za zaščito voda na 

podlagi naravnih geografskih pojavov – povodij.295 Namen te direktive je določen v členu 1, in sicer 

določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega morja in podzemne vode z 

namenom preprečevanja slabšanja stanja vodnih ter kopenskih ekosistemov in močvirij, večjega varstva 

in izboljšanja vodnega okolja, zmanjšanja in preprečevanja onesnaženosti podzemne vode, 

vzpodbujanja trajnostne rabe vode in blažitve učinkov poplav in suš. Direktiva predvideva dosego 

namena z uporabo načrtov upravljanja voda (v nadaljevanju: NUV) in programov ukrepov (v 

nadaljevanju: PU). Okvirna direktiva o vodah se izvaja v šestletnih ponavljajočih se ciklih. Prvi cikel 

je zajemal obdobje od 2009–2015, naslednji cikel pa se izteče prihodnje leto 2021, ko se bo ponovno 

pregledalo in posodobilo NUV ter PU.  

 

Direktiva zavezuje države članice, da identificirajo svoja povodja296 in jih dodelijo posameznim vodnim 

območjem.297 Države članice morajo za svoja vodna območja298 podati opis njihovih značilnosti, izvesti 

analizo obremenitev in vplivov človekovega delovanja na okolje in ekonomsko analizo obremenjevanja 

voda.299 Države članice so tako morale do leta 2009 izdelati NUV in PU za izpolnjevanje ciljev 

direktive. Poleg tega pa direktiva predvideva tudi vzpostavitev registra zavarovanih vodnih območij, 

ki potrebujejo posebno varstvo zaradi varovanja njihove površinske ali podzemne vode ali ohranjanja 

habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode.300 Države članice pa so dolžne spremljati stanje 

površinskih in podzemnih voda ter zavarovanih območij.301  

 

Okvirna direktiva o vodah določa tudi obveščanje in posvetovanje z javnostjo in zainteresiranimi 

stranmi, zlasti v zvezi z izdelovanjem, pregledovanjem in posodabljanjem NUV.302 Podpora in 

sodelovanje javnosti je pogoj za zaščito voda, saj brez te podpore ureditveni ukrepi ne bodo uspeli. 

Evropski državljani igrajo ključno vlogo pri izvajanju te direktive, velikega pomena pa je tudi njihova 

pomočč vladam pri usklajevanju družbenih, okoljskih in gospodarskih vprašanj, ki jih je treba 

upoštevati.303  

 

Stanje površinskih voda določa njihovo ekološko ali kemijsko stanje – tisto, ki je slabše.304 »Ekološko 

stanje« pomeni kakovost zgradbe in delovanja vodnih ekosistemov, povezanih s površinskimi 

vodami.305 Definicija ekološkega stanja zajema številčnost vodnega rastlinstva in rib, razpoložljivost 

hranil in druge vidike kot so slanost, temperatura ter onesnaženje s kemijskimi onesnaževali. Prav tako 

se upoštevajo tudi morfološke značilnosti, kot so količina, vodni tok, vodne globine in strukture rečnih 

strug.306 Klasifikacijski seznam Okvirne direktive o vodah za ekološko stanje površinskih voda 

vključuje pet kategorij: zelo dobro, dobro, zmerno, slabše in slabo. »Zelo dobro stanje« pomeni nič ali 

zelo malo človeškega pritiska. »Dobro stanje« pomeni »rahlo« odstopanje od tega stanja, »zmerno 

stanje« pomeni »zmerno« odstopanje itd. Za določitev dobrega »kemijskega stanja« so bili 

vzpostavljeni okoljski standardi kakovosti za kemične onesnaževalce, ki vzbujajo skrb v EU. Okvirno 

                                                
295 Evropska komisija, Okvirna direktiva EU o vodah (2014), str. 1. 
296 Povodje po tej okvirni direktivi pomeni območje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče preko zaporedja potokov, 

rek ali jezer skozi samo rečno ustje, estuarij ali delto v morje (člen 2, točka 13). 
297 Člen 3(1) Okvire direktive o vodah. 
298 Vodno območje predstavlja glavno enoto upravljanja povodij in pomeni določeno območje kopnega in morja, ki ga sestavlja 

eno ali več sosednjih povodij skupaj s povezanimi podzemnimi vodami in obalnim morjem (člen 2, točka 15). 
299 Člen 5 Okvirne direktive o vodah. 
300 Člen 6 Okvirne direktive o vodah. 
301 Člen 8 Okvirne direktive o vodah. 
302 Člen 14 Okvirne direktive o vodah. 
303 Evropska komisija, Okvirna direktiva EU o vodah (2014), str. 3. 
304 Člen 2, točka 17 Okvirne direktive o vodah. 
305 Člen 2, točka 21 Okvirne direktive o vodah. 
306 Priloga V Okvirne direktive o vodah. 
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direktivo o vodah pa podpira še druga evropska zakonodaja, kot npr. Direktiva o industrijskih emisijah 

(IED), Uredba REACH o kemikalijah in evropske uredbe o pesticidih.307  

 

Za stanje podzemnih voda pa se pravila nekoliko razlikujejo, in sicer njihovo stanje določa količinsko 

ali kemijsko stanje – tisto, ki je slabše.308 »Količinsko stanje« izraža stopnjo vpliva na telo podzemne 

vode zaradi (ne)posrednega odvzemanja.309 Države članice morajo za identifikacijo različnih količin 

vode v podzemnih vodnih virih uporabljati geološke podatke in omejiti črpanje na raven letnega 

obnavljanja podtalnice.310 Podtalnica sploh ne bi smela biti onesnažena – vsakršno onesnaženost je treba 

ugotoviti in preprečiti.  

 

a) Načrti upravljanja voda 

 

Države članice so morale izdelati NUV za vsako vodno območje, ki v celoti leži na njihovem ozemlju. 

Poleg nacionalnih vodnih območij pa je predvideno tudi oblikovanje mednarodnih vodnih območij. Za 

mednarodna vodna območja, ki v celoti ležijo v EU, se morajo države članice med sabo uskladiti in 

izdelati en sam NUV, za mednarodna vodna območja, ki segajo izven meja EU, pa si države članice 

prizadevajo izdelati en sam NUV. NUV med drugim vsebuje: 

 

- splošni opis značilnosti vodnega območja: 

 

o za površinske vode: kartiranje lokacije in meja vodnih teles, kartiranje ekoregij in tipov 

teles površinske vode v povodju in ugotovitev referenčnih razmer za tipe telesa 

površinske vode, 

o za podzemne vode: kartiranje lokacije in meja teles podzemne vode; 

 

- povzetek pomembnih obremenitev in vpliva človekovega delovanja na stanje površinske in 

podzemne vode vključno z oceno točkovnega onesnaževanja, razpršenega onesnaževanja, 

oceno obremenitev količinskega stanja vode in analizo drugih vplivov; 

- ugotovitev in kartiranje zavarovanih območij; 

- karto mrež za monitoring in karto s prikazom rezultatov za stanje površinske vode (ekološko in 

kemijsko), podzemne vode (kemijsko in količinsko in zavarovanih območij; 

- seznam okoljskih ciljev iz člena 4 za površinske, podzemne vode in zavarovana območja; 

- ugotovitev primerov, za katere je dovoljeno neposredno odvajanje v podzemno vodo;311 

- povzetek ukrepov, izvedenih za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega 

onesnaževanja; 

- podrobnosti o ukrepih za preprečevanje povečanja onesnaženja morskih voda itd.312 

 

 

b) Programi upravljanja 

 

Na podlagi analiz obremenitev voda so morale države članice sprejeti PU za doseganje okoljskih ciljev 

iz člena 4 (več v nadaljevanju). Vsak PU vključuje osnovne in dopolnilne ukrepe. ”Osnovni ukrepi” 

predstavljajo najmanjše zahteve in med drugim zajemajo: 

 

- ukrepe za vzpodbujanje gospodarne in trajnostne rabe vode,  

- ukrepe za varstvo kakovosti vode, da se zmanjša stopnja čiščenja, ki je potrebna za proizvodnjo 

pitne vode, 

                                                
307 Evropska komisija, Okvirna direktiva EU o vodah (2014), str. 2. 
308 Člen 2, točka 19 Okvirne direktive o vodah. 
309 Člen 2, točka 26 Okvirne direktive o vodah.  
310 Evropska komisija, Okvirna direktiva EU o vodah (2014), str. 2. 
311 Skladno s členom 11(3)(j) Okvirne direktive o vodah. 
312 Priloga VII, A Okvirne direktive o vodah. 
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- nadzor in zahtevo za predhodno dovoljenje za umetno napajanje ali bogatenje teles podzemne 

vode, 

- prepoved vnašanja onesnaževal v vodo in ukrepi za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa 

onesnaževal v vodo, 

- ukrepe za odpravo onesnaževanja površinskih voda s seznama prednostnih snovi313 in postopno 

zmanjšanje onesnaževanja z drugimi snovmi, 

- ukrepe, potrebne za preprečevanje znatnega uhajanja onesnaževal iz tehničnih objektov in 

naprav in za preprečevanje in/ali zmanjševanje vpliva naključnega onesnaževanja (npr. zaradi 

poplav, suše in drugih nepredvidljivih nesreč) itd.314 

 

”Dopolnilni ukrepi” pa se izvajajo poleg osnovnih ukrepov, da se doseže okoljske cilje. Med drugim 

zajemajo: 

 

- ukrepe nadzorovanja emisij, 

- upravne, gospodarske ali davčne instrumente, 

- pogajanja o okoljskih sporazumih, 

- nadzor nad odvzemanjem,  

- razsoljevalne obrate, 

- projekte rehabilitacije itd.315 

 

Države članice pa lahko poleg tega sprejmejo tudi dodatne dopolnilne ukrepe za dodatno varstvo ali 

izboljšanje voda.316 Če stanje voda ali drugi podatki kažejo, da okoljski cilji za vodno telo ne bodo 

doseženi, morajo države članice raziskati vzroke za neizpolnitev, preučiti in ponovno pregledati 

dovoljenja, pregledati ter prilagoditi programe monitoringa in uvesti dodatne ukrepe, vključno s 

strožjimi okoljskimi standardi kakovosti.317 

 

V členu 4 so opredeljeni okoljski cilji za posamezne tipe voda, ki jih morajo države članice upoštevati 

pri zagotavljanju izvedljivosti PU, ki so določeni v NUV. Za površinske vode morajo države članice 

sprejeti ukrepe za preprečitev poslabšanja stanja površinskih voda, varovati, izboljševati in obnavljati 

vse površinske vode ter varovati in izboljševati umetna vodna telesa z namenom, da se doseže dober 

ekološki potencial in dobro kemijsko stanje, poleg tega pa morajo države članice izvesti tudi potrebne 

ukrepe za postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi in ustaviti oz. postopno odpraviti 

emisije, odvajanje in uhajanje prednostnih nevarnih snovi. Za podzemno vodo države članice izvedejo 

potrebne ukrepe za preprečitev ali omejitev vnašanja onesnaževal v podzemno vodo in preprečitev 

poslabšanja stanja podzemne vode, države članice morajo varovati, izboljševati in obnavljati podzemno 

vodo in zagotavljati ravnotežje med odvzemanjem in obnavljanjem podzemne vode ter izvesti potrebne 

ukrepe, da se obrne trend naraščanja koncentracije kateregakoli onesnaževala, ki je posledica vpliva 

človekove dejavnosti, da postopno zmanjša onesnaženost podzemne vode.  

 

Okvirna direktiva o vodah vsebuje tudi načelo ”plača povzročitelj obremenitve” in načelo ”celovitega 

poplačila stroškov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda”. To pomeni, da morajo tisti, ki 

povzročajo pritiske na vodo, za obremenitev (tj. rabo in onesnaževanje) plačati dajatve tako, da se iz 

zbranih sredstev zagotavlja izvajanje nalog upravljanja voda v skladu z Okvirno direktivo o vodah. S 

tem želi direktiva spodbujati trajnostno in gospodarno rabo vode ter z zmanjšanjem onesnaževanja 

prispevati k hitrejšemu doseganju okoljskih ciljev direktive. 

 

 

                                                
313 Seznam prednostnih snovi na področju vodne politike je zajet v Prilogi X. Tega je nadomestil del A Priloge I k Direktivi 

Evropskega parlamenta in Sveta 2008/105/ES z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne 

politike.  
314 Člen 11(3) Okvirne direktive o vodah. 
315 Priloga VI, del B Okvirne direktive o vodah. 
316 Člen 11(4) Okvirne direktive o vodah. 
317 Člen 11(5) Okvirne direktive o vodah. 
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2.5.2. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti 

na področju vodne politike 

 

Direktiva o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (v nadaljevanju: Direktiva o 

vodnih standardih) določa okoljske standarde kakovosti za prednostne snovi in nekatera druga 

onesnaževala, kot je določeno v členu 16 Okvirne direktive o vodah. Cilj Direktive o vodnih standardih 

je doseganje dobrega kemijskega stanja površinskih voda ter okoljskih ciljev iz člena 4 Okvirne 

direktive o vodah.318  

 

Prednostne snovi iz Priloge X k Okvirni direktivi o vodah je nadomestil del A Priloge I k Direktivi o 

vodnih standardih. Države članice morajo popraviti popis emisij, izpustov in uhajanja vseh prednostnih 

snovi in onesnaževal iz dela A Priloge I k tej direktivi za vsako vodno območje vključno z njihovimi 

koncentracijami v sedimentih in živih organizmih (kjer je to primerno).319 Pri tem se upošteva tudi 

čezmejno onesnaževanje, in sicer se država članica ob prekoračitvi okoljskih standardov kakovosti 

lahko razbremeni kršitve obveznosti iz te direktive.320 

 

 

 

 

 

2.5.3. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju politike morskega okolja 

 

Okvirna direktiva o morski strategiji je bila leta 2008 sprejeta v luči ugotovitve, da se sicer po sprejemu 

Okvirne direktive o vodah zmanjšuje vnos hranil in drugih snovi v vode oz. onesnaževanje z nevarnimi 

snovmi (zlasti težkimi kovinami), vendar pa obstoječ zakonodajni okvir ne zagotavlja zadostne zaščite 

morskega okolja, ki pa se v zadnjih desetletjih občutno slabša.321 Okvirna direktiva o morski strategiji 

tako določa okvir, znotraj katerega morajo države članice do leta 2020 sprejeti potrebne ukrepe za 

dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v morskem okolju. Morske strategije se izvajajo z 

namenom zagotavljanja varstva in ohranjanja morskega okolja, preprečevanja njegovega propadanja, 

(če je mogoče) obnavljanja prizadetih morskih ekosistemov ter z namenom preprečevanja in 

zmanjševanja vnosov v morsko okolje in postopnega odpravljanja onesnaževanja, s čimer se varuje 

morsko biotsko raznovrstnost, morske ekosisteme, človekovo zdravje in zakonito uporabo morja.322  

 

Cilj Okvirne direktive o morski strategiji je dobro okoljsko stanje morskih voda. Okoljsko stanje 

morskih voda se presoja ob upoštevanju strukture, delovanja in procesov sestavnih morskih 

ekosistemov, skupaj z naravnimi fiziografskimi, geografskimi biološkimi, geološkimi in podnebnimi 

dejavniki ter fizičnimi, akustičnimi in kemičnimi razmerami, vključno s tistimi, ki so posledica 

človekovih dejavnosti znotraj ali zunaj zadevnega območja.323 Dobro okoljsko stanje pa pomeni, da so 

oceani in morja čisti, zdravi in produktivni v okviru svojih naravnih pogojev, poleg tega pa je uporaba 

morskega okolja na trajnostni ravni, tako da se ohrani možnost uporabe in dejavnosti za sedanje in 

prihodnje generacije.324 

 

Ta direktiva se uporablja za morske vode. Pojem ”morske vode” po Okvirni direktivi o morski strategiji 

pomeni: 

 

                                                
318 Člen 1 Direktive o vodnih standardih. 
319 Člen 5(1) Direktive o vodnih standardih. 
320 Člen 6 Direktive o vodnih standardih.  
321 European Science Foundation, Monitoring Chemical Pollution in Europe’s Seas: Programmes, Practices and Priorities for 

Research (2011), str.18. 
322 Člen 1(1,2) Okvirne direktive o morski strategiji. 
323 Člen 3, točka 4 Okvirne direktive o morski strategiji. 
324 Člen 3, točka 5 Okvirne direktive o morski strategiji.  
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- vode, morsko dno in podtalje od temeljne črte proti odprtemu morju, od katere se meri velikost 

teritorialnih voda, ki sega do najbolj oddaljenega območja, na katerem lahko država članica 

skladno z UNCLOS konvencijo izvaja sodne pristojnosti, (izjeme so navedene v Prilogi II) in 

- obalno morje, kot je opredeljeno v Okvirni direktivi o vodah,325 njegovo morsko dno in 

podtalje, kolikor okoljsko stanje ni zajeto že v navedeni direktivi.326 

 

Morske vode držav članic so sestavni del naslednjih morskih regij: Baltsko morje, Severnovzhodni 

Atlantski ocean, Sredozemsko morje in Črno morje. Države članice pa lahko z namenom upoštevanja 

posebnosti posameznega območja direktivo izvajajo tudi s sklicevanjem na morske podregije, o čemer 

je potrebno obvestiti Komisijo.327 

 

Vsaka država članica v zvezi s posamezno morsko regijo ali podregijo razvije morsko strategijo za svoje 

morske vode skladno s programom dela.328 Države članice, ki si delijo morsko (pod)regijo, skupaj 

zagotavljajo, da so ukrepi za dosego ciljev Okvirne direktive o morski strategiji v zadevni morski 

(pod)regiji usklajeni v skladu z načrtom dejavnosti. Države članice si morajo prizadevati za skupen 

pristop pri pripravi programov ukrepov. Faza priprave zajema: 

 

- začetno presojo sedanjega okoljskega stanja voda in vpliva človekovih dejavnosti nanj, ki 

zajema: 

 

o analizo bistvenih lastnosti, značilnosti in sedanjega okoljskega stanja zadevnih voda, 

ki temelji na okvirnem seznamu elementov, določenih v tabeli 1 Priloge III,329 in 

zajema fizikalno-kemijske lastnosti, tipe habitatov, biološke lastnosti in 

hidromorfologijo (pri tem je potrebno upoštevati elemente v zvezi z obalnimi in 

teritorialnimi vodami ter somornicami, ki jih zajemajo ustrezne določbe zlasti iz 

Okvirne direktive o vodah); 

o analizo prevladujočih pritiskov in vplivov, vključno s človekovimi dejavnostmi na 

okoljsko stanje zadevnih voda, ki:  

 

i. temelji na okvirnem seznamu elementov, določenih v tabeli 2 Priloge III,330 in 

zajema kakovostno in količinsko povezavo različnih pritiskov ter prepoznavne 

trende;  

ii. zajema glavne kumulativne in sinergične učinke; ter  

iii. upošteva ustrezne presoje, ki so bile opravljene v skladu z obstoječo evropsko 

zakonodajo;  

 

o ekonomsko in socialno analizo uporabe teh morskih voda ter stroške poslabšanja 

morskega okolja;331  

 

- določitev, dobrega okoljskega stanja za zadevne vode; 

                                                
325 Obalno morje pomeni površinsko vodo na kopenski strani črte, ki je v vsaki svoji točki oddaljena eno navtično miljo na 

morsko stran od najbližje točke temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja; kadar je primerno, se razteza do 

zunanje meje somornic (člen 2, točka 7 Okvirne direktive o vodah). 
326 Člen 3, točka 1 Okvirne direktive o morski strategiji. 
327 Podregije v Severovzhodnem Atlantskem oceanu: (i) širše Severno morje, vključno s Kattegatom, in Rokavski preliv; (ii) 

Keltsko morje; (iii) Biskajski zaliv in iberska obala; (iv) v Atlantskem oceanu, Makaroneška biogeografska regija, ki jo 

predstavljajo morske vode, ki obdajajo Azore, Madeiro in Kanarske otoke (člen 4(2)(a). Podregije v Sredozemskem morju: (i) 

zahodno Sredozemsko morje; (ii) Jadransko morje; (iii) Jonsko morje in osrednje Sredozemsko morje; (iv) Egejsko-levatinsko 

morje (člen 4(2)(b)).  
328 Člen 5(1) Okvirne direktive o morski strategiji. 
329 Podan je okvirni seznam relevantnih parametrov in značilnosti za vrste, habitate in ekosisteme.  
330 Zajema antropogene pritiske na morsko okolje (npr. poškodba divjih vrst s športnim ribolobom, vnos gensko spremenjenih 

vrst ali premestitev avtohtonih vrst, fizično motenje morskega dna, vnos hranil in drugih snovi, izpusti v ozračje, vnos 

odpadkov itd.) ter rabo in človekove dejavnosti, ki se izvajajo v morskem okolju ali nanj vplivajo (npr. fizično prestrukturiranje 

rek, obale ali morksega dna zaradi pridobivanja zemljišč ali kanalizacije, ekrstakcija mineralov, nafte, plina, soli ter 

proizvodnja energije, ribolov, promet, vojaške dejavnosti itd.). 
331 Člen 8(1) Okvirne direktiva o morski strategiji. 
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o Države članice s sklicevanjem na začetno presojo iz člena 8(1) na podlagi generičnih 

deskriptorjev iz Priloge I332 določijo vrsto značilnosti za dobro morsko okolje. Pri tem 

upoštevajo okvirne sezname elementov iz tabele 1 Priloge III, zlasti fizikalnokemijske 

lastnosti, tipe habitatov, biološke lastnosti in hidromorfologijo, poleg tega pa tudi 

pritiske ali vplive človekovih dejavnosti v vsaki morski (pod)regiji skladno z okvirnim 

seznamom iz tabele 2 Priloge III.333  

 

- vzpostavitev vrste okoljskih ciljnih vrednosti in s tem povezanih kazalcev (rok: 15. julij 2012); 

 

o Na podlagi začetne presoje iz člena 8(1) države članice oblikujejo celovit sklop 

okoljskih ciljnih vrednosti in s tem povezanih kazalcev za svoje morske vode za 

vodenje napredovanja glede doseganja dobrega morskega okoljskega stanja, pri čemer 

upoštevajo okvirne sezname pritiskov in vplivov iz tabele 2 Priloge III ter značilnosti 

iz okvirnega seznama v Prilogi IV. Države članice pri oblikovanju ciljnih vrednosti in 

kazalcev upoštevajo uporabo obstoječih okoljskih ciljnih vrednosti, ki so za iste vode 

določene na nacionalni, evropski in mednarodni ravni in zagotovijo, da so ti cilji 

medsebojno združljivi, poleg tega pa se, kolikor je le mogoče, upoštevajo tudi 

čezmejni vplivi in lastnosti.334 

 

- vzpostavitev in izvajanje programa spremljanja za stalno presojo in redno posodabljanje ciljev 

(če ni drugače določeno, rok: 15. Julij 2014); 

 

o Po opravljeni začetni presoji iz člena 8(1) države članice izdelajo in izvajajo usklajene 

programe spremljanja za stalno presojo okoljskega stanja svojih morskih voda na 

podlagi okvirnega seznama iz Prilog III in seznama iz Priloge V ter s sklicevanjem na 

okoljske ciljne vrednosti, ki so oblikovane skladno s členom 10.335 

 

Programe ukrepov za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja so morale države članice pripraviti 

do leta 2015 in z delovanjem programa začeti najpozneje do leta 2016.336 Začetna presoja, določitev 

dobrega okoljskega stanja, okoljske ciljne vrednosti, programi spremljana in programi ukrepov se 

morajo redno posodabljati, in sicer na vsakih šest let.337  

 

Okvirna direktiva o morski strategiji od držav članic zahteva, da do 2020 zagotovijo, da lastnosti in 

količine morskih odpadkov ne škodujejo obalnemu in morskemu okolju.338 Onesnaženje morja zaradi 

plastike je zajeto v Strategiji za plastiko,339 ki jo je Komisija sprejela leta 2018. Temu pa je sledila tudi 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2019/904/EU z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva 

nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki ureja (oz. prepoveduje) plastične proizvode za enkratno 

uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. 

 

 

2.5.4. Načrt za varovanje evropskih vodnih virov in drugi pravni viri EU 

                                                
332 Kakovostni deskriptorji za določanje dobrega okoljskega stanja so npr: (i) biotska raznocrstnost se ohranja; (ii) neavtohtone 

vrste, ki so posledica človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne škodujejo ekosistemom; (iii) populacije rub in lupinarjev, ki 

se izkoriščajo v komercialne namene so znotraj varnih bioloških meja; (iv) evtrofikacija, ki jo povzroči človek, in njeni 

škodljivi učinki so minimalni; (v) koncentracije onesnaževal so na ravneh, ki ne povzročajo onesnaženosti; (vi) onesnaževala 

v ribah in drugi morski hrani, namenjeni prehrani ljudi, ne presegajo ustreznih standardov; (vii) lastnosti in količine morskih 

odpadkov ne škodujejo obalnemu in morskemu okolju. 
333 Člen 9(1) Okvirne direktive o morski strategiji. 
334 Člen 10(1) Okvirne direktive o morski strategiji. 
335 Člen 11(1) Okvirne direktive o morski strategiji. 
336 Člen 5(2) Okvirne direktive o morski strategiji. 
337 Člen 17 Okvirne direktive o morski strategiji. 
338 Priloga I, točka 10 Okvirne direktive o morski strategiji. 
339 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: 

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu [COM/2018/28] z dne 16.1.2018. 
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Leta 2012 je Evropska komisija objavila Načrt za varovanje evropskih vodnih virov340 (A Blueprint to 

Safeguard Europe’s Water Resources). Načrt temeljni na uvodni ugotovitvi, da so bili z Okvirno 

direktivo o vodah leta 2000 prvič na celovit način obravnavani vsi izzivi voda EU, s čimer je postalo 

jasno, da pomeni upravljanje voda več kot le oskrbo z vodo in njeno čiščenje. Do prvega roka leta 2015 

pa se je v načrtu predvidevalo, da bo cilj Okvirne direktive o vodah dosežen za nekaj več kot polovico 

(53 %) voda EU, kar pomeni da so za ohranjanje in izboljšanje evropskih voda potrebni obsežni dodatni 

ukrepi. Poleg tega šestdeset odstotkov ozemlja EU predstavljajo čezmejna povodja, hidrološki krogi pa 

so tako povezani, da lahko raba zemljišč v eni državi vpliva na padavine zunaj njenih meja. Komisija 

je iz teh in še drugih razlogov predlagala načrt na varovanje evropskih vodnih virov, katerega 

dolgoročni cilj je zagotavljanje trajnosti vseh dejavnosti, ki vplivajo na vode, in s tem zagotavljanje 

razpoložljivosti kakovostnih voda za trajnostno in pravično rabo vode. Ta cilj sicer že vsebuje Okvirna 

direktiva o vodah, ta načrt pa podrobneje opredeljuje ovire in rešitve. 

 

Zaradi priprave NUV držav članic skladno z Okvirno direktivo o vodah je Komisija ugotovila, da je 

evropski pravni okvir o vodah obsežen, prožen in v glavnem primeren, kljub temu pa je potrebno boljše 

izvajanje in večje vključevanje ciljev vodne politike v druge, npr. skupno kmetijsko politiko, politike 

na področju obnovljivih virov energije, prevoza in celovitega obvladovanja nesreč.  

 

Takrat je najbolj razširjena obremenitev za ekološko stanje v EU izvirala iz sprememb vodnih teles, 

npr. zaradi jezov za hidroelektrarne in plovbe ali izsuševanja zemljišč za kmetijstvo ter nasipov za 

varstvo pred poplavami. Novi projekti sicer upoštevajo ukrepe za blažitev teh sprememb, npr. ribje 

prehode in dvigala, vendar pa je treba postopoma ustrezno opremiti tudi že obstoječe strukture. Tudi 

obremenitve zaradi kmetijstva in varstva pred poplavami je mogoče ublažiti ali preprečiti z 

oblikovanjem varovalnih pasov, ki zagotavljajo biološko kontinuiteto med rekami in njihovimi bregovi, 

ter uporabo zelene infrastrukture, kot je obnova obrežnih območij, mokrišč in poplavnih ravnic, da 

zadržujejo vodo, podpirajo biotsko raznovrstnost in rodovitnost zemlje ter preprečujejo poplave in suše 

(kar je odlična alternativa sivi infrastrukturi, kot so nasipi, pregrade in jezovi). Posebno pozornost pa je 

potrebno nameniti tudi preprečevanju izvirov in gornjih tokov rek, ki so majhna vodna telesa in gojišča 

številnih vrst rib, ki jih pogosto ogrožajo kmetijska dela (drenaža, zasipavanje) in izsuševanje.  

 

Druga najbolj razširjena obremenitev za ekološko stanje v EU pa je posledica prekomernega 

odvzemanja vode. Tu ne gre za odvzem vode, ki je nezakonit, saj se izvaja brez dovoljenja ali dovoljenje 

krši, ampak gre za prekomerno dodeljevanje vode porabnikom v povodju zaradi precenitve 

razpoložljivih količin ali gospodarskega ali političnega pritiska. Za odpravo prekomernega dodeljevanje 

bi bilo treba v številnih povodjih vzpostaviti trdnejšo podlago za porabo vode z določitvijo ekološkega 

pretoka, tj. količine vode, ki je potrebna, da lahko vodni ekosistem še naprej dobro uspeva in zagotavlja 

potrebne storitve. Vendar pa na ravni EU takrat ni bilo opredelitve ekološkega pretoka, niti ni bilo 

skupnega dogovora o tem, kako bi ga bilo treba izračunati, to pa sta predpogoja za njegovo dosledno 

uporabo.  

 

Komisija je leta 2015 pripravila smernice o ekološkem pretoku.341 Namen smernic je pojasniti ekološki 

pretok (Eflows) v povezavi z NUV ter zagotoviti informacijo o metodologiji, monitoringu, ukrepih in 

izračunu ekoloških pretokov, ki jih uporabljajo države članice. Kljub temu pa te smernice ne 

predstavljajo popolne harmonizacije in poenotenja ekoloških pretokov. 

 

Glede kemijskega stanja in onesnaževanja voda EU pa je stanje v zvezi s prednostnimi snovmi po 

Okvirni direktivi o vodah slabši od pričakovanj. Kemijsko stanje za velik delež (prb. 40 %) vodnih teles 

ni znano, v mnogih državah članicah pa je monitoring nezadosten in neustrezen, zlasti ker ne spremljajo 

vseh prednostnih snovi ali pa izbira dela vodnega okolja za monitoring ni ustrezna.  

                                                
340 Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt 

za varovanje evropskih vodnih virov [COM/2012/0673] z dne 14.11.2012. 
341 Evropska komisija, Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive, Guidance Document No. 

31 (2015). 
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Poleg Okvirne direktive o vodah in tega načrta vodno okolje v EU med drugim urejajo še naslednje 

direktive:  

 

- Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 30. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, 

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju 

kakovosti kopalnih voda, 

- Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 31. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitrati iz kmetijskih virov,  

- Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano 

ljudi,   

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/75/EU z dne 24. novembra 2010 o industrijskih 

emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja), 

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/118/ES z dne 12. decembra 2006 o varstvu 

podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem, 

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 1107/2009/ES z dne 21. oktobra 2009 o dajanju 

fitofarmacevtskih sredstev v promet, 

 

ki varujejo vodne vire pred onesnaževanjem zaradi hranil in/ali drugih kemikalij iz kmetijstva, 

gospodinjstev in industrije. Vendar pa polna skladnost med temi direktivami še ni bila dosežena, kar 

preprečuje doseganje okoljskih ciljev. Problem ostajajo onesnaževanje iz točkovnih virov in 

razprševanje ter evtrofikacija. Potrebno je razširiti območja, ki so občutljivi na nitrate, in okrepiti 

akcijske programe ter izboljšati stopnje skladnosti glede čiščenja odpadne vode. poleg tega pa je 

potrebno v dovoljenjih za industrijske emisije določiti mejne vrednosti emisij, ki upoštevajo evropske 

vodne cilje. 

 

Komisija pa je 31. julija 2009 sprejela tudi Direktivo 2009/90/ES o določitvi strokovnih zahtev za 

kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu s členom 8(3) Okvirne direktiva o vodah.342 

Direktiva o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje voda določa minimalna 

izvedbena merila za analitske metode, ki jih morajo države članice uporabljati pri spremljanju stanja 

voda, usedlin in organizmov ter pravila za dokazovanje kakovosti rezultatov analiz.343  

 

 

2.5.5. Poročilo Komisije o izvajanju Okvirne direktive o vodah: Drugi načrti 

upravljanja povodij344 

 

Zadnje poročilo o izvajanju Okvirne direktive o vodah je Komisija objavila leta 2019, kjer navaja, da 

so vse države članice so odobrile svoje NUV. Dobro kemijsko stanje je bilo doslej doseženo za 74 % 

teles podzemne vode v EU, dobro količinsko stanje pa za 89 %. Za površinske vode je stanje nekoliko 

slabše – dobro kemijsko stanje jih ima samo 38 %, dobro ekološko stanje ali dober ekološki potencial 

pa samo 40 %. Na to imajo velik vpliv posamezna onesnaževala, še posebej živo srebro. V primerjavi 

s ciklom od 2009-2015 se je stanje izboljšalo le za omejeno število teles. Evropske vode so tako še 

naprej precej obremenjene zaradi razpršenih (npr. kmetijstvo, promet) in točkovnih virov 

onesnaževanja (npr. industrija in proizvodnja energije), čezmernega odvzemanja in hidromorfoloških 

sprememb, ki so posledica najrazličnejših človekovih dejavnosti.  

 

Za naslednji sklop šestih let bi morale države članice: 

 

                                                
342 Direktiva Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje 

stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES. 
343 Člen 1 Okvirne direktive o vodah. 
344 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) in direktive o 

poplavah (2007/60/ES): Drugi načrti upravljanja povodij, Prvi načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti  [COM/2019/95] 

z dne 26.2.2019. 
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- še naprej izboljševati vključevanje deležnikov z dejavnim sodelovanjem pri postopku 

načrtovanja in vključevanjem njihovih prispevkov v načrte upravljanja povodij; 

- jasno opredeliti vrzel pri doseganju dobrega stanja za posamezne obremenitve in vodna telesa 

ter načrtovati, financirati in izvajati ciljno usmerjene programe ukrepov za zapiranje vrzeli;  

- zmanjšati zanašanje na izjeme za zagotovitev pravočasnega doseganja ciljev okvirne direktive 

o vodah ter izboljšati preglednost v zvezi z uporabljenimi utemeljitvami; 

- zagotoviti ustrezno izvajanje člena 9 o povračilu stroškov (načelo ”povzročitelj plača”), 

vključno z izračunom in internalizacijo okoljskih stroškov in stroškov virov za vse dejavnosti 

z znatnim vplivom na vodna telesa ter ekonomsko analizo v podporo programu ukrepov. 

 

Za Slovenijo je Komisija v tem poročilu predlagala sledeče: 

- glede NUV se Slovenijo spodbuja zlasti k:  

o nadaljnjemu izboljšanju spremljanja površinskih voda z zajetjem vseh ustreznih 

elementov kakovosti za vse vrste voda ter končanju priprave ocenjevalnih metod za vse 

ustrezne biološke elemente kakovosti za vse vrste voda; 

o jasnemu razlikovanju med določanjem močno preoblikovanih vodnih teles in uporabo 

izjem; utemeljitvi uporabe izjem na podlagi člena 4(7) na temeljiti oceni vseh ukrepov, 

kot se zahteva v skladu z okvirno direktivo o vodah; 

o izvajanju ukrepov za obravnavo hidromorfoloških obremenitev, po potrebi s pregledom 

dovoljenj/koncesij in dodelitvijo potrebnih virov. 

 

- glede obvladovanja poplavne ogroženosti pa se Slovenijo spodbuja zlasti k:     

 

o boljšemu pojasnjevanju in dokumentiranju postopka za razvoj ciljev; razvoju posebnih 

in merljivih ciljev, da bi se lahko ugotavljalo njihovo izpolnjevanje; 

o predstavitvi in pojasnitvi izhodiščnega stanja za izvajanje ukrepov v načrtih za 

obvladovanje poplavne ogroženosti, da se bo lahko uporabilo pri spremljanju napredka; 

o zagotovitvi ustreznih navzkrižnih sklicevanj med načrti za obvladovanje poplavne 

ogroženosti, območji, na katerih obstaja možnost pomembne poplavne ogroženosti, ter 

kartami poplavne nevarnosti in ogroženosti ter njihove nenehne razpoložljivosti vsem 

zainteresiranim stranem in javnosti v dostopni obliki, vključno z digitalno; predstavitvi 

rezultatov dejavnega vključevanja deležnikov v pripravo načrta za obvladovanje 

poplavne ogroženosti in javnega posvetovanja v načrtih za obvladovanje poplavne 

ogroženosti; 

o usklajevanju z nacionalno strategijo za prilagajanje podnebnim spremembam. 

 

 

2.5.6. Sodna praksa Sodišča EU v zvezi z okoljsko škodo, povzročeno vodam 

 

Sodba v zadevi C-461/13 Weser (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) z dne 1. julija 

2015 

 
V okviru spora med Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV (Nemško združenje za okolje 

in varstvo narave) in Zvezno Republiko Nemčijo glede projekta poglobitve več delov reke Weser na 

severu Nemčije, katerega namen je omogočiti dostop večjih zabojniških ladij do pristanišč v nemških 

mestih Bremerhaven, Brake in Bremen, je bil vložen predlog za sprejem predhodne odločbe, ki se 

nanaša na razlago člena 4(1)(a) Okvirne direktive o vodah.  

  

Zvezni upravni organ je s sklepom dovolil izvedbo treh projektov v zvezi z ureditvijo reke Weser, ki je 

zvezna plovna pot: (1) ureditev estuarija reke Weser od odprtega morja do Bemerhavna s poglobitvijo 

plovne poti reke Weser do 1,16 metra (m), da bi lahko velike zabojniške ladje, katerih ugrez ob 

natovorjenem plovilu znaša do 13,5 m dosegle pristanišče neodvisno od plimovanja; (2) ureditev 
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spodnjega toka reke Weser od njenega nižje ležečega dela v Bremenhavnu do Brakeja s poglobitvijo 

plovne poti za največ en meter, da bi lahko natovorjene ladje z ugrezom do 12,8 m dosegle to pristanišče 

ob plimi; (3) ureditev spodnjega toka reke Weser od njenega nižje ležečega dela v Brakeu do Bremna s 

poglobitvijo plovne poti, da bi lahko pristanišče dosegle natovorjene ladje z ugrezom do 11,1 m 

(drugače le ladje z ugrezom do 10,7 m ob plimi). Izvedba spornih projektov vključuje izkopavanje rečne 

struge po plovnih poteh s plovnim bagrom. Po začetni poglobitvi do globine, predvidene v okviru 

urejanja reke pa bodo potrebna redna vzdrževalna izkopavanja. Načrtuje se, da se bo večina materiala, 

izkopanega pri poglobitvi in vzdrževanju, odlagala na mestih v estuariju in spodnjem toku reke Weser, 

ki so bila že prej uporabljena v ta namen. Poleg neposrednih učinkov izkopavanja in odlaganja 

izkopanega materiala imajo projekti tudi druge hidrološke in morfološke posledice za zadevne odseke 

reke – zlasti se bo povečala hitrost pretoka ob oseki in plimi, zvišali se bodo najvišji vodostaji ob plimi, 

znižali se bodo najnižji vodostaji ob oseki, povečala se bo slanost v nekaterih delih spodnjega toka reke 

Weser, meja somornice se bo v spodjem toku reke Weser premaknila po reki navzgor in povečalo se bo 

zamuljenje rečne struge zunaj plovne poti. 

 

Od prizadetih vodnih teles sta kot močno preoblikovana v smislu člena 2(9) Okvirne direktive o 

vodah345 razvrščeni somornica reke Weser in bibavični pas nad mestom Brake. Območje estuarija reke 

Weser je razvrščeno kot naravno vodno telo, ker gre za del obalnega morja. Poleg tega so prizadeta 

številna vodna telesa, ki spadajo pod pritoke (naravna ali močno preoblikovana). Zvezni upravni organ 

je ugotovil, da se za obalne vode ne pričakuje poslabšanje v smislu te direktive, pričakuje pa se, da bodo 

učinki projektov negativno vplivali na takratno stanje nekaterih vodnih teles reke Weser, ne da bi se 

zato spremenil razred stanja glede na prilogo V k Okvirni direktivi o vodah. Tako poslabšanje se po 

mnenju upravnega organa ne bi smelo šteti za poslabšanje ekološkega potenciala ali stanja zadevnega 

vodnega telesa.  

 

Zvezno upravno sodišče je prekinilo postopek in sprožilo postopek predhodnega vprašanja, kjer je na 

Sodišče EU predložilo naslednje vprašanje: 

 

1. Ali je treba člen 4(1)(a), od (i) do (iii), Okvirne direktive o vodah razlagati tako, da morajo države 

članice – razen če se podeli izjema – zavrniti izdajo dovoljenja za projekt, če lahko povzroči 

poslabšanje stanja telesa površinske vode ali če lahko na dan, ki je v skladu s to direktivo odločilen, 

ogrozi doseganje dobrega stanja te vode ali njenega dobrega ekološkega potenciala in dobrega 

kemijskega stanja? 

 

Člena 4(1)(a)(i) določa obveznost držav članic, da izvedejo potrebne ukrepe, da preprečijo poslabšanje 

stanja vseh teles površinske vode (obveznost preprečevanja poslabšanja). S tem pa je neločljivo povezan 

člen 4(1)(a), (ii) in (iii), ki državam članicam nalaga, da varujejo, izboljšujejo in obnavljajo vsa telesa 

površinske vode, da se dobro stanje površinske vode doseže najkasneje do konca leta 2015 (obveznost 

izboljšanja). Člen 4 pa ne vsebuje le načelne obveznosti, temveč velja tudi za posamezne projekte, saj 

v odstavku 7 določa izjemo, da države članice ne bodo kršile te direktive, kadar je pri preprečevanju 

(neuspešno) slabšanja stanja telesa površinske vode ali podzemne vode posledica novih preoblikovanj 

fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe gladine teles podzemne vode. Ta izjema pa 

se uporablja le pod pogojem, da je so bili sprejeti vsi praktični ukrepi, da bi se ublažili škodljivi vplivi 

na stanje zadevnega vodnega telesa, in da so bili posledično sprejeti programi ukrepov in načrti 

upravljanja.  

 

Za te projekte torej velja obveznost preprečevanja poslabšanja stanja vodnega telesa iz člena 4 Okvirne 

direktive o vodah, saj jih ni možno obravnavati ločeno od izvajanja načrtov upravljanja. Vendar pa se 

te projekti lahko odobrijo po sistemu izjem iz tega člena. Razen če se določi izjema, se je treba izogniti 

vsakršnemu poslabšanju stanja vodnega telesa, neodvisno od dolgoročnih načrtovanj, ki so vsebovana 

v načrtih upravljanja in programih ukrepov. Obveznost preprečevanja poslabšanja stanja teles 

površinske vode je zavezujoča v vsaki fazi izvajanja Okvirne direktive o vodah ter velja za vse vrste in 

                                                
345 ”Močno preoblikovano vodno telo” je telo površinske vode, ki ga je določila država članica skladno z določbami Priloge 

II in katerega značilnosti so znatno spremenjene zaradi fizičnih sprememb, ki jih je povzročilo človekovo delovanje. 



 
 

67 

stanja teles površinske vode, za katere je bil ali bi moral biti sprejet načrt upravljanja. Država članica 

mora zato zavrniti izdajo dovoljenja za projekt, če lahko ta poslabša stanje zadevnega telesa vode ali 

ogrozi doseganje dobrega stanja telesa površinske vode, razen če je navedeni projekt zajet z izjemo v 

smislu člena 4(7) te direktive. 

 

2. Ali je treba izraz »poslabšanje stanja« telesa površinske vode v členu 4(1)(a)(i) Okvirne direktive 

o vodah razlagati tako, da zajema le negativne spremembe, katerih posledica je uvrstitev v nižji 

razred v skladu s Prilogo V k tej direktivi (teorija razredov stanj). Če je odgovor nikalen, torej če 

ta pojem zajema vse negativne spremembe zadevnega vodnega telesa (teorija sedanjega stanja) - 

katera merila omogočajo, da se ugotovi, da gre za poslabšanje stanja telesa površinske vode? 

 

Pojem ”poslabšanje stanja” telesa površinske vode v Okvirni direktivi o vodah ni opredeljen. Besedilo 

člena 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah potrjuje razlago, v skladu s katero pojem ”poslabšanje stanja“ 

telesa površinske vode zajema tudi poslabšanja, katerih posledica ni razvrstitev tega vodnega telesa v 

nižji razred. Ta določba izrecno določa, da je treba preprečevati poslabšanje stanja vseh teles površinske 

vode. Skladno s členom 2(17) te direktive pa je stanje površinske vode splošni izraz stanja telesa 

površinske vode, ki ga določa bodisi njegovo ekološko bodisi njegovo kemijsko stanje, in sicer tisto, ki 

je slabše. Tako člen 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah na splošno določa obveznosti preprečevanja 

poslabšanja stanja teles površinske vode, pri tem pa ne omenja morebitne spremembe razreda, če člen 

4(1)(a), (ii) in (iii), v zvezi z obveznostjo izboljšanja stanja teles površinske vode napotuje na Prilogo 

V k navedeni direktivi. 

 

Ocenjevanje stanja površinskih voda temelji na analizi ekološkega stanja, ki obsega pet razredov. V fazi 

priprave lestvice razmerij ekološke kakovosti jo države članice razdelijo na pet razredov za vsako vrsto 

površinskih voda s pomočjo mejne vrednosti elementov biološke kakovosti, ki izraža mejo med temi 

razredi, in sicer med (1) zelo dobrim, (2) dobrim, (3) zmernim, (4) slabšim in (5) slabim. Mejne 

vrednosti je treba določiti po postopku interkalibracije, v katerem se primerjajo rezultati razvrščanja po 

nacionalnih sistemih spremljanja za vsak biološki element in za vsak tip telesa površinske vode, ki je 

skupen državam članicam v isti geografski interkalibracijski skupini, ter oceniti skladnost rezultatov z 

normativnimi opredelitvami iz točke 1.2 Priloge V k tej direktivi. Vendar pa je postopek interkalibracije 

namenjen izključno opredelitvi stanj v razredih ”zelo dobro” in ”dobro”.346 Skladno s točko 1.4.2(i) 

Priloge V k tej direktivi pa se v zvezi z vrstami površinske vode vodno telo razvrsti en razred nižje 

takoj, ko razmerje enega od elementov kakovosti pade pod raven, ki ustreza trenutnemu razmerju. To 

pravilo, imenovano ”one out all out”, je povezano z opredelitvijo stanja površinske vode, da mora biti 

stanje določeno ali z njegovim ekološkim ali kemijskim stanjem – tistim, ki je slabše. Določanje mejnih 

vrednosti med razredi pa se uresničuje s sprejemanjem izjemno širokih razponov. Razredi so torej samo 

instrument za omejevanje diskrecijske pravice držav članic pri določanju elementov kakovosti, ki 

izražajo resnično stanje nekega vodnega telesa. Člen 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah tako ne 

napotuje na Prilogo V, saj je izraz ”poslabšanje stanja” telesa površinske vode splošen pojem. 

 

Če pa se pojem ”poslabšanja” razlaga v povezavi z elementom kakovosti ali neko snovjo, pa obveznost 

preprečevanja poslabšanja stanja vodnega telesa ohrani polni učinek, ker zajema vsakršno spremembo, 

ki bi lahko ogrozila uresničevanje glavnega cilja Okvirne direktive o vodah. Do ”poslabšanja stanja” 

telesa površinske vode v smislu člena 4(1)(a)(i) Okvirne direktive o vodah torej pride, če se stanje vsaj 

enega od elementov kakovosti v smislu priloge V poslabša za en razred. Če pa je ta element kakovosti 

že v najnižjem razredu, pa vsako poslabšanje tega elementa pomeni ”poslabšanje stanja”. 

 

 

Sodba v zadevi C-346/14 Komisija proti Avstriji z dne 4. maja 2016 

                                                
346 Točka 1.4.1.(iii) Priloge V k Okvirni direktivi o vodah. Mejne vrednosti držav članic so navedene v Sklepu Komisije 

2013/480/EU z dne 20. septembra 2013 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, 

ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter razveljavitvijo 

Odločbe 2008/915/ES. 
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Deželni glavar Štajerske v Republiki Avstriji (Landeshauptmann der Steiermark) je z odločbo leta 2007 

izdal dovoljenje za gradnjo hidroelektrarne na reki Schwarze Sulm, ki teče po Avstriji. Evropska 

komisija je Republiki Avstriji poslala uradni opomin, s katerim jo je opozorila na neskladnost projekta, 

na katerega se nanaša odločba iz leta 2007, s členom 4(7) Okvirne direktive o vodah, saj naj bi deželni 

glavar Štajerske to odločbo sprejel, ne da bi prej preučil, ali poslabšanje stanja teles površinskih voda 

reke Schwarze Sulm z „zelo dobro“ na „dobro“, ki bi ga povzročilo izvajanje navedene odločbe, ustreza 

prevladujočemu javnemu interesu v smislu člena 4(7)(c) te direktive. Republika Avstrija je v odgovoru 

Evropski komisiji pojasnila, da je izjema od prepovedi poslabšanja, določena v členu 4(7) Okvirne 

direktive o vodah, upravičena s prevladujočim javnim interesom za večjo uporabo obnovljivih virov 

energije, kot je vodna energija. Avstrija je skladno s členom 13(1) te direktive objavila NUV glede 

porečja, na katerega se je nanašal izpodbijani projekt. V tem načrtu, ki je bil sprejet pred predpisanim 

posvetovanjem z javnostjo, je bilo stanje teles površinskih voda te reke opredeljeno kot »zelo dobro«.  

 

Evropska komisija je Republiki Avstriji ponovno poslala uradni opomin, da naj bi kršila člen 4(1) 

Okvirne direktive o vodah in kar zadeva projekt gradnje elektrarne Schwarze Sulm napačno uporabila 

izjemo od prepovedi poslabšanja, določeno v členu 4(7). Kasneje se je deželni glavar Štajerske oprl na 

okoliščino, da je bilo treba stanje površinskih voda reke Schwarze Sulm celo pred izvedbo 

izpodbijanega projekta opredeliti za ”dobro” in ne „zelo dobro“, in da je bilo zaradi te nižje razvrstitve 

ta projekt mogoče izvesti, ne da bi bila potrebna izjema od prepovedi poslabšanja v smislu člena 4(7) 

Okvirne direktive o vodah. Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upravljanje z 

vodami je pri upravnem sodišču vložilo tožbo za razglasitev ničnosti odločbe. Tožbo je vložila tudi 

Evropska komisija, ki Republiki Avstriji očita, da je izdala dovoljenje za izpodbijani projekt, čeprav bo 

v skladu s to odločbo ta projekt povzročil poslabšanje stanja teles površinskih voda reke Schwarze Sulm 

z „zelo dobro“ na „dobro“, kar je prepovedano s členom 4(1), in ne bi smel spadati v izjemo od 

prepovedi poslabšanja, določeno v členu 4(7)(c) Okvirne direktive o vodah. 

 

V obravnavanem primeru je razvidno, da bodo dela, potrebna za gradnjo hidroelektrarne, vplivala na 

tok reke Schwarze Sulm v dolžini 8 km. Za ugotovitev ekološkega stanja te reke v smislu Okvirne 

direktive o vodah je bilo v izvedenskem poročilu Dunajskega inštituta za agronomijo ugotovljeno, da 

je bilo stanje teles površinskih voda navedene reke „zelo dobro“ in da je treba ta projekt zaradi 

poslabšanja tega stanja, ki bi ga povzročil, zavrniti. Poleg tega Avstrija v odgovoru na prvi uradni 

opomin ni prerekala tega, da bo izvajanje izpodbijanega projekta povzročilo poslabšanje stanja teles 

površinskih voda reke Schwarze Sulm, temveč se je s trditvijo, da je prevladujoč javni interes narekoval 

večjo uporabo obnovljivih virov energije, kot je vodna energija, sklicevala na izjemo od prepovedi, 

določeno v členu 4(7)(c). 

 

Treba se je – razen če se določi izjema – izogniti vsakršnemu poslabšanju stanja vodnega telesa. 

Obveznost preprečevanja takega poslabšanja pa je zavezujoča v vsaki fazi izvajanja Okvirne direktive 

o vodah in velja za vse vrste in stanja teles površinskih voda, za katera je bil ali bi moral biti sprejet 

načrt upravljanja. Država članica mora zato zavrniti izdajo dovoljenja za projekt, če lahko ta poslabša 

stanje vodnega telesa ali ogrozi doseganje dobrega stanja površinskih voda, razen če je navedeni projekt 

zajet z izjemo iz člena 4(7). V zvezi s to izjemo je bilo potrebno raziskati, prvič, ali je bilo storjeno vse, 

kar je mogoče, da se ublažijo negativni vplivi izpodbijanega projekta na stanje zadevnega vodnega 

telesa, drugič, ali so bili razlogi za ta projekt izrecno navedeni in obrazloženi, tretjič, ali je navedeni 

projekt v prevladujočem javnem interesu in/ali so bile koristi za okolje in družbo, povezane z 

doseganjem ciljev, določenih v členu 4(1) te direktive, manjše od koristi za zdravje ljudi, ohranjanje 

varnosti ljudi ali trajnostni razvoj, ki bi bili posledica izvajanja tega projekta, in četrtič, ali koristnih 

ciljev, ki so se poskušali doseči s tem projektom, iz razlogov, povezanih s tehnično izvedljivostjo ali 

nesorazmernimi stroški, ni bilo mogoče doseči na druge načine, ki bi bili mnogo boljša okoljska 

možnost.347  

 

                                                
347 V tem smislu sodba v zadevi C-43/10 Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias in drugi z dne 11. septembra 2012, točka 

67. 
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Republika Avstrija trdi, da je cilj gradnje hidroelektrarne na reki Schwarze Sulm razvoj energije iz 

obnovljivih virov, Evropska komisija pa meni, da se s tem Avstrija omejuje na navedbo, da je 

proizvodnja energije iz obnovljivih virov na splošno v prevladujočem javnem interesu, ne da bi 

pojasnila, ali bi bilo treba za izpodbijani projekt uporabiti izjemo od načela prepovedi poslabšanja. 

Sodišče EU je odločilo, da je drugi od zgornjih pogojev – drugače, kot trdi Evropska komisija – očitno 

izpolnjen, saj so podrobno navedeni razlogi za projekt, njegov vpliv na okolje in prednosti tega projekta. 

Gradnja take hidroelektrarne pa je očitno v prevladujočem javnem interesu. V zvezi s tem je treba 

državam članicam priznati določeno polje proste presoje za ugotovitev, ali je posamezen projekt v 

takem interesu. Okvirna direktiva o vodah namreč določa skupna načela in splošni okvir delovanja za 

varstvo voda ter zagotavlja usklajevanje, povezovanje in dolgoročen razvoj splošnih načel in oblik 

varstva in ekološko trajnostne rabe vode v EU. Ta načela in ta okvir morajo nato države članice izvesti 

s sprejetjem posebnih ukrepov. Namen te direktive pa ni popolna uskladitev zakonodaje držav članic 

na področju voda. Tožba Evropske komisije je bila tako zavrnjena kot neutemeljena. 

 

 

Sodba v zadevi C-664/15 Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation z 

dne 20. decembra 2017 

 
Družba Aichelberglift Karlstein je v skladu z avstrijskim Zakonom o vodah (Wasserrechtsgesetz) 

vložila prošnjo za podaljšanje dovoljenja za napravo za zasneževanje, ki je del smučarskega središča in 

zajema akumulacijski bazen, v katerega se voda črpa iz reke v Republiki Avstriji. V okviru tega 

upravnega postopka je Protect, organizacija za varstvo okolja, zahtevala priznanje položaja stranke in 

je na podlagi člena 9(3) Aarhuške konvencije ter člena 6(3) Direktive o habitatih vložila ugovore glede 

izdaje navedenega dovoljenja. Organizacija Protect je trdila, da ta projekt pomembno vpliva na 

ohranitvena območja v skladu z Direktivo o habitatih, zlasti zaradi hrupa iz naprav za zasneževanje, in 

da znatno škoduje nekaterim zaščitenim vrstam, ki so prisotne na teh območjih, med katerimi je več 

vrst zaščitenih ptic, katerih habitati naj bi bili ogroženi že z obstoječimi napravami, kar naj bi poleg 

tega vodilo do izginotja več teh vrst z navedenih območij. Dovoljenje je bilo družbi Aichelberglift 

Karlstein izdano, ugovori organizacije Protect pa so bili zavrnjeni, saj naj ne bi zatrjevala kršitve pravic 

skladno s predpisi o vodah. Organizacija Protect je zoper to upravno odločbo vložila tožbo, ki jo je 

upravno sodišče za Spodnjo Avstrijo zavrglo, ker je organizacija Protect po nacionalni zakonodaji 

izgubila položaj stranke zaradi prekluzije, poleg tega pa se Aarhuška konvencija v notranjem pravu ne 

uporablja neposredno. Organizacija Protect je vložila revizijo, kjer je navedla, da ima položaj stranke v 

postopkih v zvezi s predpisi o vodah na podlagi Aarhuške konvencije in da ima pravni interes, saj naj 

bi bile s projektom kršene določbe Okvirne direktive o vodah.  

 

Predložitveno sodišče navaja, da projekt, ki je predmet postopka v glavni stvari, vključuje odvzemanje 

vode iz lokalnega vodotoka. Sodišče torej meni, da vključuje odvzemanje sladke površinske vode v 

smislu člena 11(3)(e) Okvirne direktive o vodah, kar pomeni, da je treba za projekt pridobiti predhodno 

dovoljenje v skladu z nacionalnimi ukrepi, s katerimi je bila prenesena navedena določba, in da zanj 

velja prepoved poslabšanja stanja površinske vode iz člena 4(1)(a)(i) navedene direktive. Sodišče 

uvodoma ugotavlja tudi da, ni sporno, da organizacija Protect izpolnjuje pogoje za prištevanje k 

„vključeni javnosti“ v smislu člena 2(5) Aarhuške konvencije in da spada tudi pod širši pojem „javnosti“ 

za namene člena 6 te konvencije.  

 

Aarhuška konvencija je mešani sporazum, ki ga je EU sklenila na podlagi deljene pristojnosti z 

državami članicami. Določbe te konvencije so tako sestavni del pravnega reda EU in je Sodišče tudi 

pristojno za razlago določb Aarhuške konvencije.  

 

V tej zadevi je bilo postavljenih več predhodnih vprašanj v zvezi z Aarhiško konvencije, le eno pa se 

nanaša tudi na razlago Okvirne direktivo o vodah, in sicer: 
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Ali je treba člen 4 oz. Okvirno direktivo o vodah razlagati tako, da mora imeti organizacija za varstvo 

okolja na podlagi člena 9(3) Aarhuške konvencije možnost pred sodiščem izpodbijati odločbo o izdaji 

dovoljenja, ki je urejeno izključno s predpisi o vodah, za projekt, glede katerega ni treba opraviti 

presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 

decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje? 

 

Avstrijska vlada trdi, da člen 4 Okvirne direktive o vodah nima neposrednega vpliva, ker naslovniki 

niso določeni, medtem ko organizacija Protect trdi, da bi bilo treba odobreni okoljevarstveni 

organizaciji dovoliti, da se sklicuje na navedeno določbo. V skladu z ustaljeno sodno prakso se je v 

vseh primerih, v katerih so določbe direktive vsebinsko brezpogojne in dovolj jasne, mogoče nanje 

sklicevati, če izvedbeni ukrepi niso bili sprejeti v predpisanem roku, če so nacionalne določbe v 

nasprotju z direktivo ali če so z njimi določene pravice, ki jih lahko posamezniki uveljavljajo zoper 

državo. Prepoved poslabšanja stanja (tj. če se stanje vsaj enega od elementov kakovosti v smislu Priloge 

V poslabša za en razred, čeprav to poslabšanje ne pomeni poslabšanja razvrstitve površinske vode v 

celoti) je stroga, brezpogojna in dovolj jasna, da daje direktivi neposreden učinek.  

 

Sodišče EU je v okviru okoljskih direktiv v številnih zadevah menilo, da so dovolj jasne določbe  o 

varstvu skupne naravne dediščine neposredno učinkovite, čeprav izrecno ne dajejo pravic  

pozameznikom. Nedavno je Sodišče v sodbi Brown Bears II priznalo neposredni učinek člena 6(3) 

Direktive o habitatih, ki za projekt, ki bi lahko pomembno vplival na varovano območje, nalaga 

obveznost izvajanja presoje vpliva pred izdajo dovoljenja. Sodišče je tudi menilo, da bi morali imeti 

prizadeti možnost sklicevati se na obvezna pravila, da bi uveljavili svoje pravice, kadar koli lahko 

neskladnost z ukrepi, ki jih zahteva direktiva, ogrozi zdravje osebe. Z zavezujočim učinkom direktive 

bi bilo nezdružljivo načelno izključiti možnost, da se okoljevarstvene organizacije sklicujejo na 

obveznosti, naložene z direktivo.  

 

Možnost sklicevanja na člen 4 Okvirne direktive o vodah izhaja iz dejanja (v nasprotju s pravom EU), 

ki ga je treba prepovedati. Okoljevarstvene organizacije se zato lahko sklicujejo na člen 4, če so v 

notranjem pravu določene možnosti pravnih sredstev. 

 

Člen 9(3) Aarhuške konvencije nima neposrednega učinka. Okoljevarstvene organizacije se tako ne 

morejo neposredno sklicevati na navedeno določbo za uveljavljanje položaja stranke, da bi izpodbijale 

dejanja nacionalnih organov, kakršna je izdaja dovoljenja družbi Aichelberglift. Če neko področje na 

ravni Unije ni urejeno, je treba v nacionalnem pravnem redu vsake države članice določiti postopkovna 

pravila za pravna sredstva, ki zagotavljajo varstvo pravic, ki jih posameznikom daje pravo Unije, v tem 

primeru Direktiva o habitatih, v povezavi z Aarhuško konvencijo, pri tem pa so države članice 

odgovorne za to, da v vsakem primeru zagotovijo učinkovito varstvo teh pravic. Postopkovna 

avtonomija držav članic pa ni absolutna – izvajati jo je treba v skladu z nameni in cilji Aarhuške 

konvencije in Okvirne direktive o vodah. 

 

Iz Okvirne direktive o vodah izhaja, da so države članice odgovorne za izvajanje okoljskih ciljev, zlasti 

iz členov 1 in 4, uspeh te direktive pa je odvisen od obveščanja javnosti, posvetovanja z njo in 

vključevanja javnosti. Poleg tega v skladu s členom 14(1) države članice vzpodbujajo dejavno 

vključevanje vseh zainteresiranih strani v izvajanje Okvirne direktive o vodah. V teh določbah je 

naveden način, kako je treba razlagati člen 9(3) Aarhuške konvencije. Vključenost javnosti v zgodnjih 

fazah upravnega postopka v skladu s členom 14(1) Okvirne direktive o vodah bi bila večinoma brez 

pomena, če ne bi bilo vsaj nekaterim članom javnosti omogočeno, da pridobijo položaj stranke pozneje 

v postopku, zlasti za izpodbijanje skladnosti odločb, sprejetih v navedenem postopku, z navedeno 

direktivo. 

 

Odgovor na predhodno vprašanje je bil, da je treba člen 4 Okvirne direktive o vodah, v povezavi s 

členom 9(3) Aarhuške konvencije in členom 47 Listine, razlagati tako, da nasprotuje notranjim 

postopkovnim pravilom, ki zakonito ustanovljeni okoljevarstveni organizaciji, ki deluje v skladu z 

zahtevami notranjega prava, preprečujejo dostop do upravnih ali sodnih postopkov v smislu člena 9(3) 
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Aarhuške konvencije, za izpodbijanje dejanj pristojnega organa, sprejetih v upravnem postopku, 

vodenem na podlagi določb notranjega prava o izvajanju navedene direktive. 
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3. UREDITEV UGOTAVLJANJA IN SANACIJE OKOLJSKE 

ŠKODE PO NACIONALNEM PRAVU 
 

Slovensko nacionalno pravo ureja okoljsko škodo z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) in drugimi 

podzakonskimi akti, kot bo predstavljeno v nadaljevanju. Pred tem pa je treba nasloviti eno izmed 

pomembnejših teminoloških o razliki med okoljsko škodo in okoljsko nesrečo. 

 

V najsplošnejšem pomenu je škoda, kot jo definira Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 

posledica zmanjšanja neke količine, kakovosti ali vrednosti kake dobrine, v našem primeru zmanjšanje 

kakovosti okolja oz. območja, habitata, plasti. 

 

Pravna definicija okoljske škode, kot jo narekuje Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 21. aprila 2004 in je dosledno prenesena v Zakon o varstvu narave (ZVO-1), je sledeča: okoljska 

škoda je škoda, povzročena zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, in sicer kakršna koli škoda, ki 

ima večje škodljive vplive na doseganje ali vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti takih habitatov 

ali vrst. Je tudi škoda povzročena na vodah. To je vsaka škoda z večjim škodljivim vplivom na ekološko, 

kemično in/ali količinsko stanje in/ali ekološki potencial voda. Je tudi škoda povzročena tlom, in sicer 

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. 

 

Po splošni definiciji iz SSKJ, je nesreča dogodek, ki človeka zelo prizadene, navadno materialno, torej 

okolje v katerem prebiva oz. deluje. 

 

ZVO-1 kot obremenitev okolja šteje vsak poseg ali posledico v okolje, ki je izključno ali hkrati 

povzročila ali povzroča onesnaževanje okolja, tveganja za okolje, okoljsko škodo ali rabo naravne 

dobrine. Okoljska nesreča je nenadzorovan ali nepredviden dogodek, ki je nastal zaradi posega v okolje 

in ima takoj ali kasneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali 

kakovosti okolja. Okoljska nesreča je tudi ekološka nesreča po predpisih o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. Kadar je ta večja, to definira dogodek, kot je večja emisija, požar ali eksplozija, ki 

je posledica nenadzorovanih dogodkov pri obratovanju obrata in lahko takoj ali z zakasnitvijo znotraj 

ali zunaj obrata povzroči hudo nevarnost za človekovo zdravje ali okolje in vključuje eno ali več 

nevarnih snovi. Sama škoda je merljiva negativna sprememba posebnega dela okolja ali večja merljiva 

prizadetost njegove funkcije, povzročena neposredno ali posredno. 

 

 

3.1. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 

V slovenski nacionalni zakonodaji je okoljska škoda na splošno urejena v Zakonu o varstvu okolja348 

(v nadaljevanju: ZVO-1), in sicer v V.a poglavju z naslovom Odgovornost za preprečevanje oziroma 

sanacijo okoljske škode. Poleg tega okoljsko škodo podrobneje urejata Uredba o vrstah ukrepov za 

sanacijo okoljske škode349 in Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode,350 

podzakonska akta, ki sta izdana na podlagi v ZVO–1. Ureditev okoljske škode v nacionalnem pravu je 

primerljiva nacionalnim ureditvam ostalih držav članic, saj gre za implementacijo Direktive o okoljski 

odgovornosti. 

 

 

 

                                                
348 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). 
349 Ur. l. RS, št. 55/09 
350 Ur. l. RS, št. 46/09 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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3.1.1. Temeljna načela Zakona o varstvu okolja o okoljski odgovornosti 

 

3.1.1.1. Načelo odgovornosti povzročitelja  

 

Javni interes varovanja okolja zahteva, da opravljanje gospodarske dejavnosti omejujejo številne 

zapovedi in prepovedi, pri čemer so okoljsko bolj obremenjujoče dejavnosti regulirane strožje od manj 

obremenjujočih.351 Pri tem preseganje predpisanih oz. z upravno odločbo določenih mejnih vrednosti 

emisij, preseganje dovoljene rabe naravne dobrine ali kršenje pravil dolžnostnega ravnanja predstavlja 

kršitev okoljskih pravil, ki so posledično sankcionirane.352 Ob čezmerni obremenitvi okolja pa je z 

vidika njegovega varstva ključno odpraviti tudi posledice obremenitve.353 V ta namen načelo 

odgovornosti povzročitelja, vsebovano v 9. členu ZVO-1, postavlja temeljno zahtevo po vzpostavitvi 

oz. pripisu odgovornosti za preprečevanje in sanacijo škode povzročitelju onesnaževanja.  

Najsplošneje načelo odgovornosti povzročitelja določa, da je »[p]ovzročitelj […] odgovoren za odpravo 

vira čezmernega obremenjevanja okolja in njegovih posledic ter za preprečevanje in sanacijo nastale 

škode«.354 

 

Zakon o varstvu narave v 9. členu določa, da je povzročitelj objektivno,355 torej ne glede na krivdo, 

odgovoren za sanacijo okoljske škode, ki se pripeti pri opravljanju dejavnosti, navedenih v drugem 

odstavku 110.a člena ZVO-1 (večinoma dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje ali 

posebej regulirane dejavnosti). V primeru, da povzročitelj ne opravlja dejavnosti iz 110.a člena ZVO-

1, odgovarja le za nastanek škode na zavarovanih vrstah, če je škodo povzročil naklepoma ali iz 

malomarnosti.  Tako mora v primeru potencialne ali že nastale škode zavarovanim vrstam, njihovim 

habitatom, škode na vodah ali škode, povzročene tlom na svoje stroške izpeljati ustrezne preprečevalne 

oziroma sanacijske ukrepe, v skladu s členoma 110 d in 110 e ZVO-1.356 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO) iz leta 1993, ki je veljal do leta 2004 je materijo urejal z institutom 

ekološke rente, ki je omogočala kompenzacijo za razvrednotenje okolja, do katerega je prišlo ob sicer 

dopustnem obremenjevanju okolja.357 Povzročitelj je tako odgovarjal za zmanjšano kakovost bivalnega 

okolja. 358 ZVO-1 tega instituta ne pozna več, ohranja pa načelo odgovornosti povzročitelja, v skladu s 

katerim je povzročitelj odgovoren le za čezmerno obremenitev okolja.359 

 

ZVO-1 upravnopravni odgovornosti iz 9. člena pridružuje tudi civilnopravno odgovornost z implicitno 

napotitvijo na določbe Obligacijskega zakonika (OZ). Pri tem odpira vprašanje, ali upravnopravno 

dopustne obremenitve, torej obremenitve, ki ne predstavljajo čezmerne obremenitve okolja glede na 

predpisane emisijske vrednosti, lahko vseeno predstavljajo temelj za civilnopravne prepovedne in/ali 

odškodninske zahtevke.360 Avtorji Komentarja Zakona o varstvu okolja pojasnjujejo, da je na eni strani 

stroka proti kumulaciji civilnopravne in javnopravne odgovornosti, na drugi pa nekateri poudarjajo, da 

civilno pravo za odgovornost določa drugačne standarde kot javnoupravno pravo.361 Zato lahko 

odškodninska odgovornost zaradi dovoljene dejavnosti vseeno nastopi, če škoda presega običajno mejo, 

                                                
351 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 504. 
352 Ibidem, str. 170. 
353 Ibidem, str. 178. 
354 Sodba Upravnega sodišča RS II U 370/2016–14 z dne 9. maj 2018. 
355 Sklep Vrhovnega sodišča RS X Ips 373/2014 z dne 13. april 2016.  
356 PLIČANIČ, KOMENTAR ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) (2015), str. 170. 
357 Novak, »Renta prebivalstvu v ekološko degradiranih območjih, PP - primerjalni pregled« (2010), DZ Raziskovalno-

dokumentacijski center, str. 2. 
358 Prav tam. 
359 Ibidem, str. 3; Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2706/2013, 12 november 2014. 
360 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 170. 
361 Prav tam. 
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pri presoji običajne meje pa sodišče ni vezano na mejne vrednosti upravnih predpisov, ampak jih presoja 

avtonomno.362 Z drugimi besedami, civilnopravna odškodninska odgovornost po OZ lahko nastopi 

kljub temu, da ni podlage za upravnopravno odgovornost po ZVO-1. 

 

Poleg tega povzročitelj čezmerne obremenitve okolja odgovarja tudi kazenskopravno in sicer v skladu 

z 32. poglavjem Kazenskega zakonika (KZ-1) z naslovom »Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in 

naravne dobrine«.363 

 

Načelo odgovornosti povzročitelja ureja tudi situacijo prenehanja pravnih oseb ob nastanku čezmerne 

obremenitve okolja, pri čemer tak povzročitelj ostane odgovoren za obremenjevanje okolja tudi ob 

stečaju ali likvidaciji premoženja.364 Pri tem mora obratovalec o prenehanju in izvedenih ukrepih 

prenehanja obvestiti pristojni organ, ZVO-1 pa skrbi tudi za to, da se ob prenehanju pravne osebe 

zagotovi ustrezno ravnanje z odpadki in onesnaženim zemljiščem ali premičnim premoženjem ter 

določa, da to preide na državo, če ga ni bilo mogoče prodati ali razdeliti upnikom.365 

 

 

3.1.1.2. Načelo subsidiarnega ukrepanja 

 

Načelo subsidiarnega ukrepanja na kratko pomeni, da v primeru čezmerne obremenitve okolja, ko te ni 

mogoče pripisati povzročiteljem, ko ni pravne podlage za pripis odgovornosti ali ko posledic ni mogoče 

drugače sanirati, odprava posledic bremeni državo.366 Z drugimi besedami, za odpravo škode, ko zanjo 

ne odgovarja povzročitelj, podredno odgovarja država, njene posledice pa bremenijo državni proračun. 

Navedeno pa ne velja za kritje stroškov odškodninskih zahtevkov oškodovancev zaradi posledic 

čezmerne obremenitve okolja.367 Pri tem je potrebno izpostaviti, da gre pri načelu subsidiarnega 

ukrepanja iz 11. člena ZVO-1 za »ureditev, ki je do splošnega načela odgovornosti povzročitelja 

obremenitve iz 9. člena ZVO-1 v razmerju specialnosti, zato je treba v situacijah, ki jih ureja, uporabiti 

to in ne splošne ureditve.«368 

 

Država nosi subsidiarno odgovornost tudi za situacije, ko je vir obremenjevanja okolja zunaj njenih 

meja, vprašanja o posledicah čezmerne obremenitve na območju Republike Slovenije pa s tujo državo, 

v kateri je vir, niso urejena.369 Pri slednjem gre za situacije, kjer ni sklenjene dvostranske pogodbe o 

načinu odprave posledic čezmerne obremenitve okolja in kritja stroškov odprave v takšnih primerih.370 

 

Nomotehnično določba spada med pravna pravila ravnanja v zvezi z odpravo posledic čezmerne 

obremenitve okolja, ki so podrobneje obravnavana v 25. členu ZVO-1, čeprav je umeščena med 

temeljna načela.371 

 

V praksi se pogosto zgodi, da povzročitelja čezmerne obremenitve včasih ni mogoče najti ali pa mu ni 

mogoče pripisati obveznosti, da odpravi posledice čezmerne obremenitve.372 Avtorji Komentarja 

Zakona o varstvu narave primeroma navajajo kot tako situacijo, ko je bil poseg v okolje v preteklosti v 

okvirih dovoljenega, danes pa je opredeljen kot čezmeren. Tako je država v teh primerih primorana 

sama zagotoviti odpravo posledic ter nositi s tem povezane stroške. Gre torej za primer podredne 

družbene odgovornosti za okoljsko škodo. 

 

                                                
362 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 170. 
363 Prav tam. 
364 Člen 9(3) ZVO-1. 
365 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 170. 
366 Člen 11(1) ZVO-1; Sklep Vrhovnega sodišča RS X Ips 373/2014 z dne 13. april 2016. 
367 Člen 11(5) ZVO-1. 
368 Sodba Upravnega sodišča RS I U 1553/2015 z dne 31. marec 2016.  
369 Člen 11(4) ZVO-1. 
370 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
371 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
372 Prav tam. 
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V nekaterih primerih je za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja in stroške odprave teh 

posledic odgovorna tudi občina.373 To se zgodi v primerih, povezanih z ravnanjem s komunalnimi 

odpadki, za katere so pristojne občine.374 Tako kot pri subsidiarni odgovornosti države, je tudi tukaj 

občina odgovorna le, če gre za čezmerno obremenitev okolja z odpadki, zlasti pri njihovem odlaganju, 

in gre za eno izmed treh situacij: če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali 

ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače 

odpraviti.375 

 

Subsidiarna odgovornosti v skladu z 11. členom tudi določa, da imata država in občina, če se 

povzročitelj obremenitve okolja ugotovi po tem, ko sta že sami odpravili posledice čezmerne 

obremenitve in plačali s tem povezane stroške, pravico in dolžnost izterjave teh stroškov. Taka ureditev 

izterjave  je smiselna zato, ker v primeru, da resnični povzročitelj ne povrne stroškov, celotno breme 

stroškov onesnaževanja identificiranega onesnaževalca, nosi proračun. 

 

 

3.1.1.3. Načelo spodbujanja  

 

Načelo spodbujanja je primer instrumenta javnih organov, ki subjekte usmerja k ravnanju, ki ima 

pozitivne učinke za okolje. Država in občina tako spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo 

ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in energije 

ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo dopustnih meja.376 Na kratko, pri načelu 

spodbujanja gre za možne načine vplivanja na obnašanje subjektov, ki potencialno lahko povzročajo 

obremenitve okolja. 

 

Avtorji Komentarja Zakona o varstvu okolja načine vplivanja razvrščajo na neposredne in posredne. 

Neposredni se kažejo kot obljuba ugodnosti, npr. subvencij, oprostitev plačil, posredni pa so npr. 

ozaveščanje, dolžnost razkrivanja informacij ali možnost pridobivanja uradnih oznak o okolju 

prijaznem proizvodu oziroma storitvi.377 Pri tem velja izpostaviti, da lahko javni organi na subjekte 

vplivajo tudi z lastnim zgledom, in sicer z načinom javnega naročanja proizvodov in storitev, tako, da 

za vodilni kriterij izbire ponudnika postavijo okoljske kriterije, z okolju prijaznim (»zelenim«) javnim 

naročanjem pa spodbujajo okolju prijaznejše rešitve.378 

 

Pri določanju spodbud so okolju prijaznejše naprave, tehnologije, oprema, izdelki, storitve in dejavnosti 

deležni večjih ugodnosti od okolju manj primernih.379 V povezavi z 2. členom ZVO-1 gre tako za 

spodbujanje okolju prijaznejše proizvodnje in potrošnje ter spodbujanje razvoja in uporabe tehnologij, 

ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, torej za spodbujanje t. i. »čistih 

tehnologij«.380 Namen teh ukrepov je zmanjšanje porabe energije, naravnih virov, odpadkov in nevarnih 

snovi na enoto proizvoda oziroma storitve.381 Poudariti gre tudi, da so »prioritetna področja, ki jih v 

svojem programu za uvajanje in spodbujanje okoljskih tehnologij poudarja EU, klimatske spremembe, 

naravni viri in odpadki, zaščita tal, zdravje in kakovost življenja ter narava in biotska raznovrstnost.«382 

 

Država in občina sta dolžni spodbujati ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja,383 

pri čemer po mnenju avtorjev Komentarja Zakona o varstvu okolja ne gre zgolj za spodbudo kot tako, 

ampak za aktivno delovanje na področju izobraževanja in ozaveščanja o vprašanjih varstva okolja. 

                                                
373 Člen 11(2) ZVO-1. 
374 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
375 Člen 11(2) ZVO-1. 
376 Člen 12(1) ZVO-1. 
377 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
378 Prav tam. 
379 Člen 12(2) ZVO-1. 
380 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
381 Prav tam. 
382 Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, str. 4 
383 Člen 12(3) ZVO-1. 
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Dolžnost informiranja javnosti presega zgolj pasivno podajanje znanja, ampak predvideva določeno 

stopnjo znanja posameznikov o vprašanjih, ki so relevantna za varovanje okolja.384 

 

 

3.1.2. Ureditev okoljske škode po Zakonu o varstvu okolja 
 

V 6.8.2. točki, 3. člena ZVO-1 je okoljska škoda definirana kot večja škoda, povzročena posebnih 

delom okolja. Za podrobnejše razumevanje okoljske škode, pa je treba tudi definirati pojem škode, ki 

je v 6.8.2.1. točki, 3. člena definirana kot merljiva negativna sprememba posebnega dela okolja ali večja 

merljiva prizadetost njegove funkcije, povzročena neposredno ali posredno. Neposredna nevarnost 

škode je dovolj velika verjetnost, da bo okoljska škoda nastala v bližnji prihodnosti.  

 

110.a člen ZVO-1 določa odgovornost povzročitelja obremenitve za preprečevanje in sanacijo okoljske 

škode. Predvideva objektivno odgovornost za preprečevanje neposredne nevarnosti za nastanek 

okoljske škode. Za vse druge dejavnosti pa predvideva krivdno odgovornost za preprečevanje 

neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode. 

Dejavnosti, ki so podlaga za objektivno odgovornost so: 

1. obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, za katero je 

treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po ZVO-1;  

2. ravnanje z odpadki, vključno z zbiranjem, prevozom, predelavo in odstranjevanjem 

odpadkov in nevarnih odpadkov ter ravnanje po zaprtju naprave za odstranjevanje 

odpadkov in nevarnih odpadkov, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 

ali potrdilo o vpisu v evidenco po tem zakonu, razen vnašanja blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v tla, obdelanega do standarda, predpisanega za vnos snovi v tla zaradi 

kmetovanja;  

3.  izpuščanje nevarnih snovi z odvajanjem odpadne vode v površinske ali podzemne 

vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po ZVO-1;  

4. izpuščanje ali vbrizgavanje onesnaževal v površinske ali podzemne vode, za katero je 

treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po ZVO-1;  

5. obratovanje naprave, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami določenih snovi v 

zrak in za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po ZVO-1;  

6. proizvodnja, uporaba, skladiščenje, predelava, polnjenje, izpust v okolje ali prevoz 

znotraj obrata nevarnih snovi ali pripravkov po predpisih o kemikalijah, 

fitofarmacevtskih sredstev po predpisih o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih 

proizvodov po predpisih o biocidnih proizvodih;  

7. odvzem in zajezitev vode, za katero je predpisana pridobitev vodne pravice po 

predpisih o vodah;  

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

po ZVO-1;  

9.  prevoz nevarnega blaga ali onesnaževal po cesti, železnici, notranjih plovnih poteh, po 

morju ali zraku;  

10. delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sistemih, njihovo namerno 

sproščanje v okolje ali dajanje v promet skladno s predpisi o ravnanju z gensko 

spremenjenimi organizmi, vključno s prevozom gensko spremenjenih organizmov, in  

11. čezmejno pošiljanje odpadkov, za katero je treba pridobiti dovoljenje ali je 

prepovedano po predpisih EU, ki urejajo pošiljanje odpadkov),  

zakon predvideva objektivno odgovornost za preprečevanje neposredne nevarnosti za nastanek okoljske 

škode. Za vse druge dejavnosti pa predvideva krivdno odgovornost za preprečevanje neposredne 

nevarnosti za nastanek okoljske škode.  

V kolikor fizična ali pravna oseba ne izvaja katere od prej navedenih dejavnosti, potem je povzročitelj 

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.  

                                                
384 S. Pličanič, Komentar zakona o varstvu okolja, Inštitut za Javno upravo, 2015, str. 178. 
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Podobno kot Direktiva 2004/35/ES ZVO–1 predvideva možnost nastanka treh vrst okoljske škode, in 

sicer: 

- okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim 

tipom. V tem primeru gre za škodo, ki ima večji škodljivi vpliv na doseganje in ravnanje njihovega 

ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju narave. V zvezi s tem pa je potrebno izpostaviti, da ne bo 

šlo za okoljsko škodo takrat, če je bila v postopku presoje sprejemljivosti vplivov planov in posegov po 

ohranjanju narave dopustna. 

- okoljska škoda povzročeno na vodi. V tem primeru gre za škodo, ki ima večji vpliv na 

ekološko, kemijsko, ekološko potencial ali količinsko stanje vode skladno z vodno zakonodajo, ki bo 

predstavljena v nadaljevanju.; in 

-  okoljsko škodo, povzročeno tlom. V tem primeru gre za onesnaženje z emisijami v, na ali 

pod tla, ki lahko ogrozi zdravje ljudi in presega standarde kakovosti tal.  

 

ZVO–1 v 110. c členu taksativno našteva izjeme, ko okoljska škoda nastane, vendar se določbe tega 

poglavja ne uporabljajo, kar pomeni, da povzročitelj nevarnosti nastanka okoljske škode ni odgovoren 

po tem zakonu. Odgovornost za sanacijo takšne škode posledično nosi država sama iz državnega 

proračuna. Gre za okoljsko škodo, ki nastane kot posledica:  

− oboroženega spopada, sovražnosti, državljanske vojne, vstaje ali izjemnega, neizogibnega in 

neustavljivega naravnega pojava; 

− izrednega dogodka, pri kakršnem sta odgovornost in odškodnina urejeni z ratificirano in 

objavljeno mednarodno konvencijo, skladno z določbo drugega odstavka 4. člena Direktive 

2004/35/ES;  

− dejavnosti, ki jih povzročajo ionizirajoča in druga sevanja, ali zaradi izrednega dogodka ali 

dejavnosti, pri kateri je odgovornost ali odškodnina urejena z ratificirano in objavljeno 

mednarodno pogodbo, skladno z določbo četrtega odstavka 4. člena Direktive 2004/35/ES;  

− razpršenega onesnaževanja, razen če je mogoče ugotoviti vzročno zvezo med okoljsko škodo 

in dejavnostjo posameznega povzročitelja, in 

− dejavnosti, katere glavni namen je obramba države ali mednarodne varnosti ali varstvo pred 

naravnimi nesrečami 

 

 

Kadar je na podlagi znanih okoliščin možno sklepati, da neposredno grozi nastanek okoljske škode, 

mora povzročitelj neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode ravnati v skladu z 110. d členom 

ZVO–1, kjer mora povzročitelj neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode v primeru neposredne 

nevarnosti okoljske škode izvesti vse potrebne ukrepe, da to škodo prepreči, in nemudoma obvestiti 

ARSO o vseh pomembnih dejstvih, zlasti pa o dejanskem stanju okolja in izvedenih ukrepih.  

Preprečevalni ukrepi so definirani kot tisti ukrepi, ki jih povzročitelj sprejme in izvede zaradi dogodka, 

dejanja ali opustitve dejanja, ki je ustvarilo neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode, njihov 

namen pa je preprečiti ali čim bolj zmanjšati možnost nastanka takšne škode. ARSO lahko na lastno 

pobudo ali na pobudo tretje osebe po uradni dolžnosti začne upravni postopek, kjer lahko od 

povzročitelja neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode zahteva določene informacije o tej 

nevarnosti ali z odločbo odredi tudi izvedbo preprečevalnih ukrepov, vključno s podrobnejšimi navodili 

za njihovo izvedbo. Pri odrejanju izvedbe preprečevalnih ukrepov je pri tem nujno upoštevati načelo 

sorazmernosti kot temeljno načelo pri določanju takšnih ukrepov. Potrebno pa je tudi poudariti, da lahko 

ARSO na podlagi 144. člena ZUP izda ustno odločbo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. 

 

Pritožba zoper zadevno upravno odločbo ni dovoljena, je pa mogoče začeti upravni spor, kar gre za 

uresničitev pravice do pravnega sredstva, varovana s 25. členom Ustave. Iz tega izhaja, da je 

povzročitelj neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode dolžan v roku iz upravne odločbe izvesti 

vse naložene ukrepe, saj vložena tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije ne zadrži njene 

izvršitve. 
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V 110.e členu ZVO-1 je urejeno postopanje povzročitelja okoljske škode in izvajanje sanacijskih 

ukrepov v primeru, ko okoljska škoda že nastane.  

 

Povzročitelj mora ARSO nemudoma obvestiti o vseh pomembnih dejstvih, izvesti vse potrebne ukrepe 

za njeno omejitev in poslati ministrstvu informacije o nastali okoljski škodi in predlog sanacijskih 

ukrepov v odobritev. V kolikor povzročitelj okoljske škode opusti zadevno obveznost, je izpostavljen 

odgovornosti za prekršek po štirinajsti točki 162. člena ZVO–1, hkrati pa izgubi možnost predlagati 

način izvedbe sanacije, ki je za njega optimalen.385 

 

Glavni cilj sanacijskih ukrepov je, da se vrne okolje v stanje, ki je bil pred nastankom okoljske škode. 

ARSO z upravno odločbo tako naloži povzročitelju okoljske škode ukrepe, s katerimi je mogoče takoj 

nadzirati, obvladovati, odstraniti ali kako drugače ravnati z onesnaževali oziroma drugimi dejavniki 

škode. Pri tem se zasleduje namen, da se omeji ali prepreči nadaljnja okoljska škoda in škodljive vplive 

na zdravje ljudi ali nadaljnje zmanjševanje koristne vloge, ki jo ima poškodovanin del okolja za drug 

del okolja ali za človeka.386 V zvezi s tem pa je potrebno izpostaviti, da mora ARSO v primeru nastanek 

okoljske škode na zavarovanih vrstah oziroma havitatu ali škode na vode upoštevati, da se obnovijo 

poškodovani deli okolja oziroma da se vrnejo okrnjene funkcije v referenčno stanje ali se tem funkcijam 

čim bolj približati, kar je predvsem relevantno za okoljsko škodo, povzročeno habitatnim tipom in 

habitatom.387 

 

V pristojnosti ARSO je, da 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 110. 

e člena ZVO–1  z odločbo odredi izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov. ARSO izda odločbo, s 

katero naloži sanacijske ukrepe, zoper katero pritožba ni dovoljena, je pa možno sprožiti upravni spor. 

Če je ARSO obveščeno ali samo izve za nastanek okoljske škode, lahko po uradni dolžnosti od 

povzročitelja okoljske škode zahteva določene informacije o nastali škodi ali z odločbo odredi izvedbo 

sanacijskih ukrepov, vključno s podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo.  

 

Lahko pride do okoliščin, kadar je nastalo več okoljskih škod, vendar njihova hkratna sanacija ni možna. 

V tem primeru ARSO z upravno odločbo določi vrstni ter izvedbe tej ukrepov, pri čemer upošteva vrsto, 

obseg in pomen posameznih primerov okoljske škode za prizadeti posebni del okolja, vključno z 

nevarnostjo za zdravje ljudi, ter možnost njegove naravne obnovitve.  

 

Potrebno je izpostaviti, da mora lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem je nastala okoljska 

škoda, dopustiti izvedbo sanacijskih ukrepov za odpravo okoljske škode. Vprašanje se odpre takrat, 

kadar lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem je nastala okoljska škoda, ne bi na svoji 

nepremičnini dopustil odprave škode. V tem primeru bi lahko dostop do nepremičnine si omogočili s 

pomočjo upravne izvršbe. 

 

V slovenski zakonodaji zasledimo izpeljavo mednarodnopravnega načela »povzročitelj plača«, saj mora 

v skladu z 110. f členom ZVO–1   povzročitelj okoljske škode kriti vse stroške preprečevalnih 

oziroma sanacijskih ukrepov, ki so bili izvedeni za namene preprečitve oziroma odprave okoljske škode. 

Na podlagi tretjega odstavka 110. g člena ZVO–1, ima ARSO podlago predlagati vpis zastavne pravice 

na premoženju povzročitelja neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode oziroma povzročitelja 

okoljske škode. ARSO lahko tudi zahteva bančno garancijo ali drugo obliko zavarovanja plačila v korist 

ARSO, in sicer v višini ocenjenih stroškov izvedbe ukrepov, če bi jih moralo ARSO samo izvesti.  

Povzročitelju pa ni potrebno kriti stroškov preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov, če tekom 

upravnega postopka dokaže:  

- da je neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode oziroma okoljsko škodo povzročila 

tretja oseba, škoda pa je nastala kljub temu, da so bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi, ali 

                                                
385 http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=AB7C05C2-F7EC-448E-A12C-ADBF18511050 (18.04.2020). 
386 Glej drugi odstavek 110. e člena ZVO–1.  
387 http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=AB7C05C2-F7EC-448E-A12C-ADBF18511050 (18. 04. 2020). 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=AB7C05C2-F7EC-448E-A12C-ADBF18511050
http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=AB7C05C2-F7EC-448E-A12C-ADBF18511050
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- da je neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode oziroma okoljska škoda nastala zaradi 

izpolnitve obvezujočega ukaza ali navodila državnega ali občinskega organa ali osebe z javnimi 

pooblastili, razen če je bilo to izdano po emisiji ali dogodku, ki ga je povzročila dejavnost te 

osebe.  

V tem primeru pa ima povzročitelj zoper ARSO zahtevek, da se mu povrnejo vsi stroški. 

 

Čezmejna okoljska škoda je najbolj pogosta v primerih, kadar nastane okoljska škoda na vodi ali 

okoljska škoda naravnih habitatom oziroma zavarovanim živalskim vrstam. V tem primeru, ko okoljska 

škoda vpliva ali bi lahko vplivala na območje Republike Slovenije in druge države članice, mora 

Ministrstvo za okolje in prostor sodelovati s pristojnim organom te države pri izmenjavi informacij in 

podatkov, potrebnih za preprečitev, omejitev ali sanacijo te škode. Pri tem ima tako ministrstvo 

informacijsko dolžnost, da v primeru, ko na območju RS nastane okoljska škoda, ki prizadene tudi 

območje druge države, posreduje ustrezne podatke in informacije tej državi. Izmenjava informacij je 

namenjena predvsem za iskanje ustreznih ukrepov za sanacijo nastale okoljske škode.  

Če ministrstvo ugotovi nastanek okoljske škode na območju naše države, mora o tem obvestiti državo, 

kjer je izvor nastale okoljske škode in Evropsko komisijo, hkrati pa mora predlagati ustrezno 

ukrepanje.388 

 

Upravna odgovornost za nastalo okoljsko škodo zastara, če je preteklo več kot 30 let od dneva vzroka 

njenega nastanka, in v tem času proti povzročitelju ni bil sprožen noben postopek ugotavljanja njenega 

nastanka skladno z ZVO-1.  

Sodne prakse v Sloveniji glede navedene tematike ni. Bi pa kot razlagalec prava sodišča lahko izjemno 

pripomogla k razjasnitvi tega področja tudi v praksi in podala nadaljne smernice za njegovo regulacijo. 

 

 

3.2. Nacionalnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno tlom 
 
Krovna zakonodaja s področja varovanja in upravljanja tal v Evropski uniji je v pretežni meri še vedno 

v usklajevanju, kar prepušča državam članicam, da zadevno področje uredijo same. Tla so v Sloveniji 

varovana z zakonodajo s področja okolja (standardi kakovosti za nevarne snovi v tleh, odpadki, 

preprečevanja industrijskega onesnaževanja), deloma tudi s področja upravljanja voda, prostora in 

kmetijstva.  

 

V slovenski zakonodaji je potrebo izpostaviti problematiko pluralizma podzakonskih aktov, kar 

doprinese k temu, da vsak akt zase ureja definicijo tal, zato definicija tal ni enozvočno urejena. V spodnji 

raziskavi bo predstavljeno, kako so tla urejena v posameznih aktih. 

 

 

3.2.1. Okoljska škoda, povzročena tlom po Zakonu o varovanju okolja  

 

Kadar govorimo o okoljski škodi povzročeno tlom, so ključne določbe naslednji členi ZVO-1.  

- 3. člen ZVO-1: definicija okolja, okoljske škode in tal, neposredna nevarnost škode; 

- četrti odstavek 110.b člena ZVO-1: okoljska škoda, povzročena tlom in v okviru tega člena 

odredba vlade, s katero je določen standard kakovosti tal; 

- 110.e člen ZVO-1: v primeru že nastanka okoljske škode mora povzročitelj obvestiti 

ministrstvo, ki nato izvede ugotavljanje in meritev okoljske škode. 

ZVO-1 tla definira kot del okolja. Natančneje, tla so vrhnja plast zemeljske skorje med kamninami in 

površino, sestavljajo pa jih mineralni delci, organske snovi, voda, zrak in živi organizmi.389  

 

                                                
388 http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=899FDD25-1005-49D7-AA78-5E19F92A563B (dostopal: 19. april 

2020) 
389 1.3.4. točka 3. člena. 

http://ecolex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=899FDD25-1005-49D7-AA78-5E19F92A563B
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Okoljska škoda, povzročena tlom, je vsako onesnaževanje z emisijami v, na ali pod tla, ki lahko ogrozi 

zdravje ljudi in presega predpisane standarde kakovosti tal iz 23. člena ZVO-1. V 110.b členu ZVO-1 

je navedeno, da Vlada določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične 

vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva 

tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja. Standardi kakovosti okolja so določeni v 

Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.390 

 Iz zakonske dikcije tako izhaja, da morata poleg onesnaženja z emisijami v, na ali pod tla, biti 

kumulativno izpolnjena naslednja dva pogoja:  

- mora ogrožati zdravje ljudi; in 

- presegati standardov kakovosti tal.  

-  

Gre sicer za izredno nerodno zakonsko določbo, saj mora država, poleg preseženih mejnih vrednosti v 

tleh, dokazati tudi, kako je ogroženo zdravje ljudi. Šele takrat lahko govorimo o okoljski škodi, 

povzročeno tlom in ravnamo v skladu z ZVO–1. 

 

Vlada ima v skladu z 23. členom ZVO–1 podlago, da določi standarde kakovosti okolja, ciljne, 

opozorilne, alarmne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane 

ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja. Pravno relevanten 

podzakonski akt za ugotavljanje okoljske škode, povzročeno tlom, je tako Uredba o mejnih, opozorilnih 

in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.391  

 

V praksi pa se je predvsem pojavilo vprašanje, kateri vzorci tal morajo biti odvzeti, da so primerni za 

ugotavljanje okoljske škode, povzročeno tlom. V nadaljevanju se bo nekoliko več pozornosti namenilo 

definiciji tal.  

 

 

3.2.2. Drugi podzakonski akti in viri 

 

3.2.2.1. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh392 

 

Ta uredba določa mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti za posamezne nevarne snovi, razen 

za radioaktivne snovi, v tleh. Velja za celotno območje Republike Slovenije ne glede na sestavo ali 

vrsto rabe tal. 

 

Uredba definira tla kot površinski del litosfere, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak 

in organizmi. Reprezentativni vzorec tal je zmes 25 vzorcev tal, odvzetih na največ 5 ha velikem 

območju z enako vrsto rabe in je namenjen analizi onesnaženosti tal.  

 

 

 

3.2.2.2. Pravilnik o monitoringu kakovosti tal393 

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

ZVO-1). 

 

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

ZVO-1). 
393 Pravilnik o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
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Ta pravilnik določa za monitoring kakovosti tal način in obseg izvajanja ter metodologijo vzorčenja tal 

in analiziranja vzorcev tal.394  

 

Skladno z 2. členom se Pravilnik o monitoringu kakovosti tal uporablja za izvajanje monitoringa 

kakovosti tal v Sloveniji, ki ga zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP). 

Uporablja se tudi za izvedbo raziskave kakovosti tal, zaradi ugotavljanja stopnje obremenjenosti 

območij v skladu z Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi 

onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.395 Poleg tega se pravilnik uporablja za raziskavo tal v primeru 

okoljske nesreče ali pobude ministra za okolje oz. vlade ali odločitve sodišča. Pravilnik pa se uporablja 

tudi za občinski monitoring tal.   

 

Antropogena tla so v pravilniku definirana kot tla, ki imajo zaradi človekovega delovanja: 

- spremenjeno zgradbo oziroma fizikalne in kemijske lastnosti zaradi vplivov rabe tal ali zaradi 

nasipavanja zemeljskih izkopov ali umetno pripravljene zemljine, določenih v predpisu, ki 

ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ali zaradi izvajanja dejavnosti, ki lahko 

povzročijo onesnaženje tal, ali 

- so nastala z uporabo polnila pri gradnji objektov, določenega v predpisu, ki ureja 

obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za utrjene za vodo prepustne in nepokrite 

površine.396 

Nadalje navaja, kako mora biti vzorec odvzet, kakšen mora biti vzorec in v kakšnem obsegu. 

 

3.2.2.3. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal397 

Pravilnik določa za obratovalni monitoring stanja tal obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo 

vzorčenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje spremembe vsebnosti parametrov, vsebino programa in 

poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja 

tal.398 

 

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal se skladno z 2. členom uporablja za obratovalni 

monitoring stanja tal, kot je določeno v Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega.399 Uporablja se tudi za obratovalni monitoring stanja tal, če gre 

za ugotavljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz te uredbe, če je to 

določeno s posebnim predpisom. Pravilnik se v delu, ki se nanaša na izdelavo posnetka ničelnega stanja 

tal, uporablja za izdelavo: 

- ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in 

- analize tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta 

ali digestata; 

v delu, ki se nanaša na pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa 

stanja tal, pa se uporablja za izdelavo: 

- ocene kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocene kakovosti tal iz 

predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in 

- strokovne ocene o možnem namenu uporabe in količini komposta ali digestata in analize tal iz 

predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. 

 

Antropogena tla so v 1. točki 3. člena definirana kot tla, ki so spremenjena zaradi človekovega 

spreminjanja lastnosti in sestave tal z namenom izboljšanja talnih lastnosti, vključno z nasipavanjem 

                                                
394 1. člen. 
395 Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list 

RS, št. 7/19). 
396 1. točka 3. Člena Pravilnika o monitoringu stanja tal. 
397 Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18). 
398 1. člen. 
399 Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). 
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zemeljskih izkopov ali umetno pripravljenih zemljin, določenih v Uredbi o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov.400 

 

3.2.2.4. Slovensko partnerstvo za tla 

 

Leta 2017 je bilo ustanovljeno Slovensko partnerstvo za tla, ki je prostovoljno združenje organizacij in 

posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal.401 Namen 

Slovenskega partnerstva za tla (v nadaljevanju: SPT) je ohranjanje ekoloških funkcij tal, preprečevanje 

degradacije tal in zagotavljanje racionalne rabe tal v alpski regiji.402 Aktivnosti SPT so: sodelovati in 

prispevati k pripravi učinkovite, racionalne in usklajene zakonodaje na področju tal, izmenjavati 

informacije s področja varstva tal iz mednarodnega nivoja na nacionalni nivo, povezovati in krepiti 

strokovnjake s področja varstva tal iz Slovenije. SPT se je posebej ukvarjala s področjem onesnaževanja 

tal v Sloveniji. Analizirali so tla po različnih delih Slovenije na način, da so preverjali količino snovi v 

tleh. Izdali so seznam potrebnih aktivnosti na področju onesnaževanja, ki bi morale biti opravljene na 

območju Slovenije za zmanjšanje onesnaževanja:  

1. sanacija degradiranih območij, prioritetno zemljišč z občutljivo rabo tal;  

2. ureditev deponij za varno odlaganje onesnaženih zemljin, ki niso nevaren odpadek, a se zaradi 

prekomerne onesnaženosti ne smejo uporabljati pri gradbenih delih;  

3. na državni ravni urediti sistem pametnega gospodarjenja z zemljinami, ki nastajajo ob 

gradbenih delih in njihovo sledljivost v prostoru;  

4. priprava smernic za ravnanje z rodovitnim delom tal;  

5. posodobitev in uskladitev zakonodaje na področju onesnaževanja.403 

 

 

 

3.2.3. Primerjalnopravna analiza postopka ugotavljanja splošne okoljske škode in škode, 

narejene tlom 

 

3.2.3.1. Avstrija404  

 

Po avstrijski ustavi je pristojnost za okoljske zadeve v državi razdeljena med zvezno državo ter devet 

provinc (dežel). Province so nadalje razdeljene na okoliše ter mestne občine. Zvezna država je 

zadolžena za specifična okoljska vprašanja, kot npr. za gradnjo vodovoda, medtem ko je za vprašanja 

ohranjanja narave pristojna posamezna provinca.  

 

Pristojnost za izvršbo okoljskih predpisov je podeljena provincam, pristojni organ za neposredno 

izvršbo pa so okoliške oblasti. Te oblasti izdajajo dovoljenja za delovanje, lahko naložijo plačila kazni, 

za hujše nepravilnosti pa zaustavijo delovanje obrata, izvedejo inšpekcijski nadzor nad obratom, 

izvedejo druge prisilne ukrepe, kot npr. zaseg sredstev.  

 

Avstrija nima enotne ureditve podelitve dovoljenj za izvajanje obratov, ampak mora posamezen obrat 

zaprositi za specifično dovoljenje glede na naravo emisije. Dovoljenja so lahko podeljena za nedoločen 

čas (številna vodna dovoljenja), lahko pa so podeljena za določen čas, pri čemer je pristojni organ 

upravičen po uradni dolžnosti pregledovati izpolnjenost pogojev za podeljena dovoljenja. Pri tem lahko 

                                                
400 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). 
401 Slovensko partnerstvo za tla: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovensko-partnerstvo-za-tla/. 
402 Slovensko partnerstvo za tla, TLA: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-partnerstvo-za-

tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_naravni_vir.pdf). 
403 Slovensko partnerstvo za tla, Onesnaževanje tal : https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-

partnerstvo-za-tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_onesnazevanje.pdf. 
404 Vir za analizo: Schmelz, Rajal, Toth, »Environmental law and practice in Austria: overview« (2012), Practical Law Country 

Q&A, kjer ni posebej drugače označeno. 

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovensko-partnerstvo-za-tla/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-partnerstvo-za-tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_naravni_vir.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-partnerstvo-za-tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_naravni_vir.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-partnerstvo-za-tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_onesnazevanje.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Slovensko-partnerstvo-za-tla/srecanje_partnerstvo_tla_dec17_onesnazevanje.pdf
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izvaja inšpekcijske nadzore ter zahteva, da pogoji dovoljenja zadostijo standardu »najboljših dostopnih 

tehnik« (BAT). 

 

Avstrija sledi načelu onesnaževalec plača. Upravljalci obratov, katerih aktivnosti bi lahko potencialno 

škodovale okolju, imajo po avstrijskem pravu obveznost preprečitve ter sanacije škode ter nosijo stroške 

potrebnih ukrepov.405 Upravljalec je objektivno odgovoren za škodo narejeno vodi, tlom ali 

biodiverziteti, hkrati pa ne nosi odgovornosti za škodo, storjeno posameznikom.406 Onesnaževalci so 

definirani v najširšem smislu, torej vsaka oseba (tako kot pravna kot fizična oseba), ki povzroči 

onesnaženost. Pristojni organ lahko naloži onesnaževalcu, naj sanira onesnaženo območje. Če se 

onesnaževalca ne najde, se odgovornost (pod določenimi pogoji) pripiše lastniku nepremičnine, kjer je 

območje onesnaženja.  

 

Avstrija nima enotnega zakona, ki bi celovito urejal onesnaženost okolja. Pristojni organ za izvajanje 

predpisov je določen z zakonodajo na področju specifičnega sanacijskega ukrepa, ki ga je potrebno 

izvesti. Zakon za sanacijo onesnaženih območij določa, da je za sanacijo na zveznem nivoju pristojno 

Zvezno ministrstvo za agrikulturo in gozdarstvo, okolje in ravnanje z vodami (Bundesminister für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft). Za monitoring ter spremljanje okoljskega stanja 

je pristojna Zvezna okoljska agencija. Na nivoju provinc so za okoljske zadeve odgovorne vlade provinc 

ter okoliške oblasti.407 Poleg tega Avstrija nima enotnega inšpekcijskega organa za okolje, ampak to 

nalogo opravlja okoliška oblast ali pa provincialni guverner (pristojnost za odpadke).408 

 

Hkrati tudi ni enotne zakonodaje za onesnažena tla. Obveznosti sanacije tal ter podtalnice so 

porazdeljene med številne zakone ter uredbe, kot npr. Zakon za sanacijo onesnaženih območij, 

Trgovinski zakon, Zakon za vode, Zakon za ravnanje z odpadki, Zakon za gozdove ter Federalni zakon 

o okoljski odgovornosti. 

 

Postopek ugotavljanja onesnaženja okolja v Avstriji poteka tako, da najprej Zvezna okoljska agencija 

ugotovi onesnaženost območja ter ga uvrsti na seznam potencialno onesnaženih območij 

(Verdachtsflächen). V primeru, da območje lahko potencialno povzroči hudo okoljsko škodo, pristojni 

okoliški organ ugotovi, da je potrebno izvesti sanacijo (Altlastenatlas). Nadalje organ ugotovi, ali je 

onesnaževalec pod katerim izmed zakonov (Trgovinski zakon, Zakon za vode, Zakon za ravnanje z 

odpadki) odgovoren za škodo ter mora posledično nositi stroške njen sanacije. V nasprotnem primeru, 

torej, če nikomur ni mogoče pripisati odgovornosti, mora zvezna vlada sama izvesti potrebne ukrepe, 

ki jih predvideva Zakon za sanacijo onesnaženih območij. Ti ukrepi so financirani iz javnih sredstev. 

 

Za koordinacijo inšpekcijskih nadzorov je na zvezni ravni pristojno Zvezno ministrstvo za agrikulturo, 

gozdarstvo, okolje in ravnanje z vodami, na provincialni ravni pa provincialna vlada. Oba koordinirata 

izvajanje inšpekcijskega nadzora, redkeje ga tudi neposredno izvajata, za izvedbo večine inšpekcij pa 

so pristojne okoliške oblasti.409 Njihove pristojnosti vključujejo naložitev administrativnih kazni, v 

primeru hujših kršitev, ki so lahko škodljive za človeka, pa je okoliška oblast izreči tudi ukrep 

prenehanja dejavnosti za določen ali nedoločen čas.410 Praviloma velja, da organ, ki izda dovoljenje za 

obratovanje, tudi izvede inšpekcijski nadzor. 

 

                                                
405 Austria, Environmental Liability, National toolkit on the practical application of the ELD and its national equivalents, URL: 

http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf. 
406 Austria, Environmental Liability, National toolkit on the practical application of the ELD and its national equivalents, URL: 

http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf. 
407 Helming, Koellner, Assessment and Governance of Sustainable Soil Management (2018), str. 34. 
408 Impel Review Initiative (IRI), »A voluntary scheme for reporting and offering advice to environmental authorities« (2016), 

URL: https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/FR-2016-22.3-IRI-Austria.pdf. 
409 Austria, Environmental Liability, National toolkit on the practical application of the ELD and its national equivalents, str. 

13, URL: http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf. 
410 Austria, Environmental Liability, National toolkit on the practical application of the ELD and its national equivalents, str. 

13, URL: http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf. 

http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/FR-2016-22.3-IRI-Austria.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf
http://www.justiceandenvironment.org/fileadmin/user_upload/Publications/2017/ELD_toolkit_AT_EN.pdf
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Opisani inšpekcijski nadzor se v nadaljevanju nanaša na avstrijsko deželo Štajersko (Styria). Postopke 

inšpekcije ureja avstrijski Zakon o upravnem postopku, podrobna pravila inšpekcijskega nadzora pa 

izdaja pristojno ministrstvo. Postopek se začne z naznanitvijo inšpekcijskega nadzora upravljalcu obrata 

ter njegovo seznanitvijo z obsegom inšpekcije. Nadzor se izvede na kraju samem, kjer so prisotni 

predstavniki okoliške oblasti, skupaj s strokovnjaki, ki imajo pri izdaji dovoljenj ter inšpekcijskih 

postopkih ključno vlogo. Slednji na kraju izvajajo analize, pri čemer velja opozoriti na specifiko 

avstrijskega sistema, da s kraja ne jemljejo vzorcev, če ti niso vzorci vode. Po izvedenem postopku 

okoliška oblast odredi ukrepe, ki morajo biti izvedeni v primeru, da obrat ni skladen z okoljsko 

zakonodajo. Upravljalec obrata je dolžan ukrepe izvesti, oblasti pa poslati poročilo. Kasneje okoliška 

oblast ter strokovnjaki pregledajo (lahko tudi s ponovnim obiskom), če so bili ukrepi pravilno 

implementirani. 

 

Avstrija izvaja stroge nadzore upoštevanja okoljskih pravil, pristojni organi, ki so hkrati pristojni za 

izdajanje dovoljenj in inšpekcijo, pa imajo široka pooblastila. Nesodelovanje upravljalca pri izvedbi 

inšpekcije se kaznuje, pristojni organ pa lahko zapove prenehanje obrata ali njegovih posamičnih delov. 

 

3.2.3.2. Nemčija411 

 

Nemčija je upravno razdeljena na 16 dežel (Bundesländer), kar pomeni, da je po naravi stvari urejanje 

okoljskih vprašanj fragmentirano.  

 

Nemška zakonodaja okoljske zadeve ureja partikularno. Za namene te raziskave so pomembni Zvezni 

zakon o zaščiti tal (Bundes-Bodenschutzgesetz), Zvezni zakon o varstvu narave in zaščiti zemljišč 

(Bundes-Naturschutzgesetz) ter Zakon o okoljski odgovornosti (Umwelthaftungsgesetz), skupaj z 

upravnimi pravili nadzornih agencij. 

 

Nemčija nima zgolj enega vrhovnega okoljskega organa. Tekoče okoljske posle izvajajo Zvezne oblasti 

(navadno za distrikte oz. okoliše) pod nadzorstvom Zveznega okoljskega ministrstva. Njihove 

pristojnosti so teritorialno omejene. 

Nemčija ima strogo okoljsko zakonodajo, ki jo učinkovito izvršuje. S tem je povezan tudi strog postopek 

izdajanja okoljskih dovoljenj, ki v določenih pogledih vsebuje strožje pogoje, kot jih predvideva 

minimalna evropska zakonodaja. 

 

Izdaja enotnega okoljskega dovoljenja je v Nemčiji mogoča le za industrijske obrate, ki imajo za 

posledico verjetne škodljive vplive na okolje. Tako enotno dovoljenje vsebuje dovoljenje za gradnjo, 

okoljevarstveno dovoljenje, dovoljenje za varstvo in zdravje pri delu. Dovoljenja za ostale obrate pa so 

posamična. Izdajajo jih različni organi, saj Nemčija s 16 zveznimi deželami ni centralno upravno 

organizirana. Vsaka dežela ima lastno zakonodajo, ki ureja organizacijo uprave, skupaj s pristojnostjo 

njenih organov. Praviloma pa imajo pristojnost izdajanja okoljskih dovoljenj upravni organi, imenovani 

Landratsamt ali Regierungspräsidium. Postopek izdaje dovoljenja vključuje javno zaslišanje, na 

katerem imajo svojo vlogo tudi tretje osebe s pravnim interesom.  

Dovoljenja se izdajajo za nedoločen čas, nekatera, kot npr. vodna dovoljenja pa se izdajo za določen 

čas. 

 

Zakon o omejevanju emisij določa, da mora upravljalec, ki se ukvarja z nevarno dejavnostjo ter želi 

zaprositi za okoljevarstveno dovoljenje, predložiti poročilo o obstoječem stanju tal in podtalnice. Po 

prenehanju obrata mora primerjati novo situacijo, z obstoječim stanjem. V primeru, da je povzročil 

onesnaženje, mora nositi stroške ponovne vzpostavitve obstoječega stanja, če se je to zgodilo po letu 

2013 ter če tak ukrep zadosti načelu proporcionalnosti. 

 

                                                
411 Vir za analizo: Fuder, Elspaß, Wilcock, »Environmental law and practice in Germany: overview« (2019), Practical Law 

Country Q&A, kjer ni posebej drugače označeno. 
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Nadalje Zvezni zakon o zaščiti tal za pristojne organe za svojo izvrševanje določa agencije za varstvo 

tal. Pristojnosti agencij se določajo glede na to, čemu je bila storjena škoda – npr. zgolj tlom, tlom in 

zraku, podtalnici, itd ... in kakšen vpliv je imelo to nanje. 

 

Nemška zakonodaja določa mejne dovoljene vrednosti škodljivih snovi v tleh. V primeru, da 

obratovanje obrata povzroča preseganje teh vrednosti, pristojni organ upravljalcu naloži sanacijo 

območja, zajezitev vplivov ali monitoring. Naloženi ukrepi pa so odvisni od namembnosti tal za 

prihodnjo uporabo. Če upravljalec ne upošteva zahtev pristojnega organa, so mu naložene kazni, lahko 

celo zaporna. Organ lahko ukrepe sanacije, zajezitve in monitoringa izvede tudi sam, stroške pa nosi 

odgovorni onesnaževalec. Stroške organi lahko zavarujejo celo s hipoteko na obratu. 

 

Nemčija sledi načelu onesnaževalec plača, za škodo pa je lahko odgovoren tudi njegov naslednik, 

lastnik nepremičnine, na kateri se obrat nahaja, ob določenih pogojih pa tudi prejšnji lastnik 

nepremičnine. V ta namen je bil leta 1990 sprejet Zakon o okoljski odgovornosti, ki za onesnaževalca 

določa objektivno odgovornost.412 

 

Nemški inšpekcijski nadzor organizacijsko spada v upravno vejo oblasti, njegova naloga pa je nadzor 

izvajanja okoljske zakonodaje. Na nivoju zveznih dežel je za koordinacijo inšpekcijskega nadzora 

pristojno ministrstvo za okolje posamične dežele, na nivoju distriktov oz. okolišev pa so za to pristojne 

vlade distriktov. Za izvrševanje inšpekcije so pristojni posamični organi zveznih dežel za okoljsko 

zaščito (Staatliche Umweltämater) ter nižji organi za ravnanje z vodo ter odpadki (Kreise). Organi so 

pristojni za izdajanje dovoljenj za obrate, za inšpekcijske nadzore, za monitoring in odvzem vzorcev.  

 

Sam inšpekcijski postopek nadzirajo deželne oblasti, ki tudi zbirajo podatke o rezultatih inšpekcij, 

zbirajo teste ter poročajo zveznim oblastem.413 Inšpekcijski postopek se začne v primeru, da monitoring 

pristojnih organov razkrije območje potencialnega onesnaženja okolja. Običajen inšpekcijski postopek 

tal (v tem primeru tal uporabnih za agrikulturo) preverja skladnost z okoljsko zakonodajo in zbira 

sledeče: informacije o razmerju hranljivih snovi v tleh, vzorce prsti, informacije o mejnih vrednosti 

nutrientov v tleh, informacije o upoštevanju predpisov glede gnojil, informacije o uporabi orodij, itd ... 

Pristojni organ na kraju samem odvzame vzorce tal, ki jih strokovnjaki kasneje analizirajo.414 Analize 

opravlja pristojni organ sam (če ima sam laboratorije), ali pa jih opravijo zunanji sodelavci.415 

Inšpekcijski organ ima v postopku široka pooblastila, saj lahko stori in izvede vse, kar zahteva 

razjasnitev stvari. Upravljavec mora z inšpekcijskim organom sodelovati ter mu predložiti vsakršno 

dokumentacijo, da se razkrije pravilno stanje stvari.416 V primeru, da so v tleh ugotovljene presežene 

mejne vrednosti škodljivih snovi, je onesnaževalcu naložena globa, sam pa mora sanirati območje, da 

doseže prvotno stanje.417 Neupoštevanje zakonodaje privede do izdaje opozorila, pristojnosti 

                                                
412 Rennings,”Environmental Policy Tools and Firm-Level Management Practices in Germany”, OECD Okoljski direktorat, 

str. 10. 
413 Final Report, “Information collection and impact assessment of possible requirements for environmental inspections in the 

area of EU legislation on water, nature protection and trade in certain environmentally sensitive goods” (2013), Institute for 

environmental studies, p. 181, URL: https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf. 
414 Final Report, “Information collection and impact assessment of possible requirements for environmental inspections in the 

area of EU legislation on water, nature protection and trade in certain environmentally sensitive goods” (2013), Institute for 

environmental studies, p. 183, URL: https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf. 
415 Final Report, “Information collection and impact assessment of possible requirements for environmental inspections in the 

area of EU legislation on water, nature protection and trade in certain 

environmentally sensitive goods” (2013), Institute for environmental studies, p. 183, URL: 

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf. 
416 Environment & Climate Change Laws and Regulations, URL: https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-

change-laws-and-regulations/germany.  
417 Final Report, “Information collection and impact assessment of possible requirements for environmental inspections in the 

area of EU legislation on water, nature protection and trade in certain 

environmentally sensitive goods” (2013), Institute for environmental studies, p. 183, URL: 

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf
https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/germany
https://iclg.com/practice-areas/environment-and-climate-change-laws-and-regulations/germany
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/pdf/Final%20report%20inspections.pdf
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inšpektorjev pa vključujejo tudi upravne kazni ter možnost ustavitve obrata. Inšpektorji lahko začnejo 

tudi postopke pred civilnim sodiščem, lahko pa zadevo posredujejo tudi pristojnim tožilcem.418 

 

3.2.3.3. Velika Britanija 

 

Britanska Pravila o okoljski škodi glede prevencije in sanacije419, ki v Britanski pravni red prenašajo 

Direktivo 2004/23/ES, v povezavi s Pravili o okoljskih dovoljenjih določajo, da je za izvrševanje 

okoljske zakonodaje pristojna Agencija za okolje, če je sama izdala okoljsko dovoljenje. V kolikor pa 

je okoljsko dovoljenje izdala lokalna oblast420, pa je za izvrševanje okoljske zakonodaje pristojna 

slednja. Lokalna oblast je pristojna za preprečevanje okoljske škode ter za sanacijo škode, če je ta 

nastala tlom.421 V primeru, da škoda nastane površinskim vodam ali podtalnici, je za izvedbo sanacije 

pristojna Agencija za okolje, četudi je dovoljenje izdala lokalna oblast.422  

 

Velika Britanija izvršuje načelo onesnaževalec plača, odgovornost za škodo pa lahko nosi neposredni 

onesnaževalec ali oseba, ki je vedoma dovolila onesnaževanje.423 Upravljalec obrata, ki potencialno 

lahko povzroči škodo okolju, mora najprej na svoje stroške izvesti ukrepe, da škodo prepreči ter o 

nevarnosti obvestiti pristojni organ.424 Organ nato naloži ukrepe, za katere meni, da bodo škodo 

preprečili. V primeru, da je škoda okolju že nastala, mora upravljalec na svoje stroške izvesti ukrepe, s 

katerimi prepreči hujšo škodo ter o tem obvestiti pristojni organ.425 Organ tudi v tem primeru naloži 

ukrepe, ki preprečijo hujšo škodo. Če upravljalec ne izvede naloženih ukrepov oz. če o nevarnosti ne 

obvesti pristojnega organa, to predstavlja kršitev, organ pa lahko na stroške upravljalca sam izvede 

potrebne ukrepe.426 Specifiko sistema predstavlja možnost, da upravljalec zahteva povrnitev stroškov 

izvedenih ukrepov, ki so naloženi s strani pristojnega organa in sami povzročijo okoljsko škodo.427 

Pristojni organ ima pristojnost kršiteljem izdajati opozorila, naložiti denarne kazni, naložiti izvedbo 

sankcije ter ustaviti obratovanje naprave.428  

 

Onesnaženje tal je v Britaniji urejeno v Zakonu o varstvu okolja ter v Pravilih o okoljski škodi glede 

prevencije in sanacije.429 Slednji varuje tla v sklopu prepovedi povzročanja hude škode vrstam, 

naravnim habitatom, območjim specifičnega znanstvenega pomena, površinskim in podzemnim vodam 

                                                
418 IMPEL Reference Book for Environmental Inspection, 1999, str. 14, URL: https://www.impel.eu/wp-

content/uploads/2016/09/Reference-book-1999.pdf. 
419 UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) Regulations 

2015. 
420 Člen 2, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015 
421 Člen 10, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015. 
422 Člen 10(3b(ii)), UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) 

(England) Regulations 2015. 
423 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 23. 
424 Člen 13, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015. 
425 Člen 14, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015. 
426 Člen 24, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015. 
427 Člen 16, UK Statutory Instruments, 2015 No. 810, The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (England) 

Regulations 2015. 
428 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 4. 
429 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 21. 

https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/09/Reference-book-1999.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/09/Reference-book-1999.pdf
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in tlom.430 V britanskem okoljevarstvenem sistemu so onesnažena tla tista, ki jim je nastala huda škoda 

oz. obstaja možnost, da bo taka škoda v prihodnosti nastala.431 Škodo se v nasprotju z npr. nemško 

zakonodajo, ocenjuje glede na trenutno uporabo tal in ne z njihovo načrtovano prihodnjo uporabo. Za 

onesnažena tla štejejo tudi taka tla, v katerih so substance, ki povzročajo oz. bi lahko povzročile škodo 

vodam.432 

 

Pristojni organi so na svojem območju dolžni izvajati monitoring. V primeru, da zaznajo potencialno 

nevarnost za tla, onesnaževalcu izdajo obvestilo, ki zahteva, da škodo preprečijo, če pa je ta že nastala, 

mu naložijo, da območje sanira. Sanacija tal obsega zajezitev ali odstranitev onesnaževalnih substanc 

pod dovoljene mejne vrednosti oz. izvedba drugih ukrepov, s katerimi dosežejo tak rezultat.433 V 

primeru, da upravljalec ne izvede sanacijskih ukrepov je v angleškem pravu lahko kazensko odgovoren. 

 

Inšpekcijske nadzore v Veliki Britaniji nadzira in izvaja organ, ki je izdal dovoljenje za delovanje 

obrata. Nadzori so lahko redni ali izredni ter potekajo na kraju samem.434 Inšpekcijski nadzori so lahko 

posledica rednega pregleda obrata, ki potencialno ogroža okolje, posledica nesreče v obratu, posledica 

poplave na območju obratovanja naprave ali posledica prijave.435 Postopek se začne z ogledom kraja 

ter konča z vročitvijo poročila (Compliance Assessment Report), ki upravljalcu naloži izvedbo 

ukrepov.436 Pristojni organ lahko poda predloge, spremeni pogoje okoljskega dovoljenja, naloži izvedbo 

sanacijskih ukrepov, ustavi obratovanje ter v skrajnih primerih začne kazenski pregon.437  

 

 

 

 

 

 

3.2.3.4. Nizozemska438 

 

Najpomembnejši Nizozemski okoljski zakoni, relevantni za analizo, so Splošni okoljski zakon (Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht), Zakon o ravnanju z okoljem (Wet Milieubeheer), Zakon o 

varstvu narave (Natuurbeschermingswet 1998), Zakon o flori in favni (Flora- en faunawet) ter Zakon 

o varstvu tal (Wet Bodembescherming). 

 

Za izvajanje Splošnega okoljskega zakona, predvsem za izdajo dovoljenj, so pristojne občinske oblasti 

(College van Burgemeester en Wethouders). Za izdajo dovoljenj pri kompleksnejših zadevah, kot npr. 

za nadzor in preprečevanje integriranega onesnaževanja s strani industrijskih obratov (IPPC), pa so 

pristojne izvršilne provincialne oblasti (College van Gedeputeerde Staten). Kot izjema je za razvoj 

                                                
430 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 21. 
431 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 21. 
432 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 21. 
433 Coxall, Hardacre, “Environmental law and practice in the UK (England and Wales): overview” (2019), Clifford Chance 

LLP, str. 22. 
434 GOV.UK, Environmental management, Environmental permits, Guidance How you'll be regulated: environmental permits, 

URL: https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits. 
435 GOV.UK, Environmental management, Environmental permits, Guidance How you'll be regulated: environmental permits, 

URL: https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits. 
436 GOV.UK, Environmental management, Environmental permits, Guidance How you'll be regulated: environmental permits, 

URL: https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits. 
437 GOV.UK, Environmental management, Environmental permits, Guidance How you'll be regulated: environmental permits, 

URL: https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits. 
438 Vir za analizo: Peelen, Vis, Fulbright, “Environmental law and practice in The Netherlands: overview” (2015), Practical 

Law Country Q&A, kjer ni posebej drugače označeno. 

https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits
https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits
https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits
https://www.gov.uk/guidance/how-youll-be-regulated-environmental-permits
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projektov v Nizozemskih teritorialnih vodah pristojen minister za infrastrukturo in okolje. Z 

monitoringom okoljske situacije se ukvarja Nizozemska agencija za ocenjevanje stanja okolja.439 Za 

izvajanje inšpekcijskih nadzorov pa je pristojen Inšpektorat za človekovo okolje ter transport (ILT), 

agencija Ministrstva za infrastrukturo in ravnanje z vodami.440 

 

Organi so pristojni naložiti prenehanje kršitve okoljskih določb preko naložitve ukrepov, potrebnih za 

sanacijo (bestuursdwang), prenehanje kršitve določb preko naložitve kazni (dwangsom), preklic oz. 

spremembo okoljskega dovoljenja ter naložiti administrativne globe. Najhujše kršitve pa so tudi 

kazensko preganjane. 

 

Splošni okoljski zakon predvideva izdajo enotnega okoljskega dovoljenja, ki vključuje analizo 

prostorskega načrtovanja, gradbenih določb ter okoljskih določb. Praviloma se upravljalci sami odločijo 

ali bodo zaprosili za izdajo enotnega dovoljenja, ali pa bodo zaprosili za ločena. Izdaja slednjih je 

mogoča zgolj, če obrati, za katera upravljalec pridobiva dovoljenja, niso neločljivo povezani. Izdaja 

enotnega dovoljenja pa ni dovoljena za obrate, ki bodo vplivali na vodo (npr. ravnanje z odpadnimi 

vodami). Upravljalci tovrstnih obratov morajo tako zaprositi za posebno ločeno dovoljenje.  

 

Dovoljenja so načeloma izdana za nedoločen čas, pristojni organi pa morajo izvajati periodične nadzore 

nad skladnostjo obrata z dovoljenjem. IPPC obrati morajo zadostovati strožjim pogojem, saj morajo 

dokazati, da je njihova tehnologija »najboljša dostopna tehnika« (BAT). 

 

Nizozemski sistem zaščite tal je večinoma strnjen v Zakon o varstvu tal. Zakon določa, skrbnostno 

ravnanje preprečitve onesnaževanja tal ter obveznosti izvedbe ukrepov, ki zajezijo vsakršno 

onesnaženje tal. Za nadzor so pristojne izvršilne provincialne oblasti. Zaščita tal je predvidena tudi v 

Uredbi o dejavnostih ravnanja z okoljem (Activiteitenbesluit milieubeheer), ki predvideva, da mora 

upravljalec industrijske dejavnosti pred začetkom obratovanja izvesti analizo tal, rezultate katere mora 

primerjati z analizo, ki jo naredi po koncu obratovanja. Če slednja pokaže onesnaženje tal, mora 

upravljalec sanirati območje. 

 

Pristojni organi imajo široko diskrecijo pri naložitvi dekontaminacije območja oz. naložitvi zaščitnih 

ukrepov. Izvršujejo jo preko administrativnih izvršilnih ukrepov. Specifika sistema je v tem, da pristojni 

organi pred izdajo dovoljenja lahko zahtevajo, da lastnik nepremičnine, na kateri bo potekal obrat, 

izkaže, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za sanacijo potencialno onesnaženega območja. 

 

Tudi Nizozemska sledi načelu onesnaževalec plača, vendar ne vzpostavlja objektivne odgovornosti, saj 

se onesnaževalec (oz. lastnik nepremičnine) lahko izogne odgovornosti, če dokaže, da ni povzročil 

onesnaženja ter da v času, ko je pridobil nepremičnino, ni mogel vedeti za onesnaženost tal. Poleg tega 

pristojni organi lahko zahtevajo dekontaminacijo samo če je onesnaženje resno in če je dekontaminacija 

nujna, to pa je takrat, ko predstavlja neposredno nevarnost ljudem, živalim ali rastlinam. 

 

Zanimivo je tudi, da nosi odgovornost za sanacijo tudi prejšnji lastnik nepremičnine, saj mu je naložena 

obveznost izvedbe analize tal tudi po tem, ko je zemljišče že prodal. Odgovornost je tako deljena med 

prejšnjega ter sedanjega lastnika, dokler slednji ne izkaže, da ima zadostne finančne zmožnosti za 

izvedbo sanacijskih ukrepov. 

V primeru resnega onesnaženja pristojni organi lahko izvedejo vse ukrepe, s katerimi se odstranijo 

povzročitelji onesnaženja ter sanira območje. Stroške ukrepov pa nosijo tisti, ki so onesnaženje 

povzročili. 

 

                                                
439 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, URL: https://www.pbl.nl/en/about-pbl. 
440 Government of the Netherlands, Ministry of Infrastructure and Water Management, Organisation, URL: 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management/organisation. 

https://www.pbl.nl/en/about-pbl
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-infrastructure-and-water-management/organisation
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Nizozemske inšpekcijske nadzore regulira Splošni upravni zakon (Algemene wet bestuursrecht). 

Inšpektorji so pooblaščeni za vstop na območje obrata brez predhodnega soglasja upravljalca.441 Izjemo 

predstavlja zgolj njegovo stanovanje, za kar potrebujejo posebno dovoljenje.442 Inšpekcije niso 

predhodno najavljene, opravljajo se na kraju samem, kjer smejo inšpektorji zbirati vzorce ter 

pregledovati dokumentacijo.443 Upravljalec je med nadzorom dolžan sodelovati z organom ter 

odgovarjati na njegova vprašanja.444 Inšpekcijski nadzor se konča z izdajo opozorila, naložitvijo kazni 

ali z naložitvijo prenehanja izvajanja dejavnosti.445 

 

Prikazane prakse evropskih držav kažejo na bolj ali manj uspešne načine spopadanja z izvrševanjem 

okoljskih zakonov in njihovega nadzora. Služijo kot ilustracija različnih praks držav, opazimo pa lahko, 

da so navedeni postopki zelo podobni slovenskim. Za slednje je najbrž zaslužna Direktiva o okoljski 

odgovornosti, ki tako uspešno harmonizira zakonodajo na področju okoljske odgovornosti. 

 

 

3.3. Nacionalnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno zavarovanim 

vrstam in njihovim habitatom in habitatnim tipom 

ZVO–1 navaja, da so posebni deli okolja vode in tla ter s predpisi o ohranjanju narave posebej določene 

mednarodno varovane in zavarovane prosto živeče rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in 

habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju narave.446  

 

Podrobnejša merila za ugotavljanje okoljske škode zavarovanim prosto živečim rastlinskim in 

živalskim vrstam, njihovih habitatov in habitatnih tipih, je v slovenskem nacionalnem pravu urejeno s 

Pravilnikom o podrobnejših meril za ugotavljanje okoljske škode.447 Pravilnik podrobneje ureja 

ugotavljanje večjih škodljivih vplivov na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja določenih 

zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, ki se 

prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, zaradi ugotavljanja okoljske škode.448 

 

Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim tipom definirana 

kot škoda, ki ima večji škodljiv vpliv na doseganje ali ohranjanje njihovega ugodnega stanja po 

predpisih o ohranjanju narave, ugotovljena na podlagi predpisanih meril.449 V zvezi s tem pa je treba 

izpostaviti, da ne bo šlo za okoljsko škodo, v kolikor:  

 

- je bila v postopku presoje sprejemljivosti vplivov planov in posegov po Zakonu o ohranjanje 

narave ugotovljena kot dopustna; 

- ali nastala kot posledica uveljavljanja odstopanja od strogega varstva zavarovanih vrst po 

predpisih o ohranjanju narave.450  

                                                
441 Government information for entrepreneurs, Inspections by government organisations, the Netherlands Enterprise Agency, 

URL: https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/. 
442 Government information for entrepreneurs, Inspections by government organisations, the Netherlands Enterprise Agency, 

URL: https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/. 
443 Government information for entrepreneurs, Inspections by government organisations, the Netherlands Enterprise Agency, 

URL: https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/. 
444 Government information for entrepreneurs, Inspections by government organisations, the Netherlands Enterprise Agency, 

URL: https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/. 
445  Government information for entrepreneurs, Inspections by government organisations, the Netherlands Enterprise Agency, 

URL: https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/; Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), 

Issue of permits and enforcement, Restrictive conditions when applying the intervention ladder URL: 

https://english.ilent.nl/about-the-ilt/issue-of-permits-and-enforcement/intervention/restrictive-conditions-intervention-ladder. 
446 Točka 1.3.1. prvega odstavka 3. člena ZVO–1.  
447 Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode (Uradni list RS, št. 46/09). 

448 1. člen Pravilnika o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode 
449 Prvi odstavek 110. b člena ZVO–1. 
450Drugi odstavek 110. b člena ZVO–1  

https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/
https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/
https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/
https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/
https://business.gov.nl/regulation/inspections-government-organisations/
https://english.ilent.nl/about-the-ilt/issue-of-permits-and-enforcement/intervention/restrictive-conditions-intervention-ladder
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Predpisi, ki urejajo doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst, njihovim habitatom ter 

habitatnim tipom so:  

- Zakon o vodah; 

- Uredba o zavarovaniih prosto živečih živalskih vrstah; 

- Uredba o habitatnih tipih.  

 

Pravilnik v 2. členu podobno definira okoljsko škodo, povzročena zavarovanim vrstam, njihovim 

habitatom ali habitatnim tipom, in sicer gre za škodo, ki ima večji škodljiv vpliv na doseganje ali 

ohranjanje njihovega ugodnega stanja v skladu s predpisi o ohranjanju narave. Škoda je merljiva 

negativna sprememba zavarovane vrste, njenega habitata ali habitatnega tipa ali večja merljiva 

prizadetost njihovih funkcij, ki je lahko povzročena neposredno ali posredno. Obstoj okoljske škode se 

v konkretnem primeru ugotavlja s primerjavo ugotovljenih škodljivih posledic nastalega škodnega 

dogodka na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih tipov z referenčnim 

stanjem teh vrst ali habitatnih tipov, ob upoštevanju njihovih funkcij, ocenjenih glede na koristno vlogo, 

ki jo zagotavljajo, in zmožnostjo naravne obnovitve.451  

 

Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (»habitatni tipi«), zavarovane prosto živeče 

rastlinske in živalske vrste (»zavarovane vrste«) in njihovi habitati, ki so predmet okoljske škode, so 

določeni v uredbah, ki določajo zavarovane vrste in habitatne tipe, kar je podrobneje že izpostavljeno 

zgoraj. 

 

V postopku ugotavljanja okoljske škode ima pomembno vlogo Ministrstvo za okolje in prostor, katerega 

glavna naloga je, da pridobi strokovno mnenje Zavoda RS varstvo narave o večjih škodljivih vplivih 

škodnega dogodka na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih tipov. 

3.3.1. Zavarovane vrste 

Začetek zakonskega urejanja varstva zaščitenih vrst na slovenskih tleh se je začelo na predlog 

Slovenskega planinskega društva, kjer je bil leta 1898 sprejet zakon za Vojvodino Kranjsko o varstvu 

planike (L. alpinum) in Blagajevega volčina (D. blagayana). Seznam zavarovanih rastlin se je nato 

večkrat spreminjal, vse do leta 2004, ko je zakonodajalec izdal Uredbo o zavarovanih prostoživečih 

rastlinskih vrstah v Sloveniji.452 Uredba je nadomestila odlok iz leta 1976 in je usklajena z drugimi 

domačimi in mednarodnimi predpisi.453V Sloveniji vse rastline, živali in glive prosto živečih vrst varuje 

zakon, ki prepoveduje, da bi rastline ali živali namerno brez opravičljivega razloga uničili ali 

poškodovali.  

Ogrožene vrste so tiste vrste, katerih obstoj je v nevarnosti. Ogrožene vrste pa so podrobneje navedene 

v rdečem seznamu, ki ga določa predpis. Za ogrožene vrste veljajo strožja pravila. Tiste vrste rastlin in 

živali, ki so najbolj ogrožene ali so mednarodno varovane, so zavarovane s posebnimi predpisi, ki bodo 

v nadaljevanju podrobneje obrazloženi v naslednjih razdelkih:  

-  zavarovane rastlinske vrste in  

- zavarovane živalske vrste, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.454  

-  
 

3.3.1.1. Zavarovane rastlinske vrste 

 

                                                
451 3. Člen Pravilnika o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode.  
452 Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14. 
453 PD Ljubljana-Matica: Zavarovane vrste. URL: https://www.pd-ljmatica.si/odseki/gs/zavarovane-rastlinske-vrste/ 

(dostopalii: 4. 5. 2020) 
454 Gov.si: Ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali. URL: https://www.gov.si/teme/ogrozene-in-zavarovane-vrste-

rastlin-in-zivali/ (dostopali: 4. 5. 2020). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3192
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3192
https://www.pd-ljmatica.si/odseki/gs/zavarovane-rastlinske-vrste/
https://www.gov.si/teme/ogrozene-in-zavarovane-vrste-rastlin-in-zivali/
https://www.gov.si/teme/ogrozene-in-zavarovane-vrste-rastlin-in-zivali/
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Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst rastlin so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.455 V prilogi 1 predpisa so navedene ogrožene 

praprotnice in semenke, v prilogi 2 pa je seznam ogroženih vrst mahov. Najbolj ogrožene rastlinske 

vrste iz seznamov pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah456 

in navedene v poglavju A pripadajoče priloge. Slovenija mora kot država članica Evropske unije 

zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši 

državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na 

seznamih Direktive o habitatih. Seznam slednjih je v poglavju B Uredbe o zavarovanih prosto živečih 

rastlinskih vrstah.457 

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah ureja ogrožene prosto živeče rastlinske vrste 

(»rastlinske vrste«), predpiše pravila ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepe varstva in smernice 

za ohranitev habitatov teh vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. Zavarovane vrste so 

določene s prilogo zadevne Uredbe. Gre za rastlinske vrste, ki so na ozemlju držav članic Evropske 

unije: 

- prizadete, kar pomeni, da njihov obstanek ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še 

naprej, razen vrst, katerih naravno območje razširjenosti je na tem ozemlju nepomembno in v 

zahodni palearktični regiji niso prizadete ali ranljive, 

- ranljive, kar pomeni, da bodo verjetno v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadetih 

rastlinskih vrst, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej, 

-  redke, kar pomeni, da so njihove populacije majhne in še niso prizadete ali ranljive, lahko pa 

zaradi ogrožanja preidejo v kategorijo prizadetih rastlinskih vrst. Te rastlinske vrste živijo na 

omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju 

aliendemične in zahtevajo posebno pozornost, zaradi posebnosti njihovih habitatov oziroma 

možnih vplivov njihovega izkoriščanja na habitat in stanje ohranjenosti rastlinske vrste458 (2. 

člen).  

-  

V 3. členu Uredbe je urejena njena uporaba: Uredba se uporablja za prosto živeče rastline, vse dele 

rastlin (nadzemne dele, zlasti cvetove, plodove s semeni, stebla, liste; podzemne dele, zlasti korenike, 

čebulice, gomolje; v nadaljnjem besedilu: rastlina) njihove razvojne oblike in izdelke iz njih. 

V 2. poglavju Uredbe so določena pravila ravnanja z zavarovanimi rastlinskimi vrstami, v 3. poglavju 

pa vprašanje nadzora nad izvajanjem prej omenjenih pravil ravnanja.  

 

 

3.3.1.2. Zavarovane živalske vrste 

 

Seznami v Sloveniji ogroženih prosto živečih vrst živali so objavljeni v Pravilniku o uvrstitvi 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Najbolj ogrožene živalske vrste iz seznama 

pravilnika so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Slovenija mora kot 

država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče živalske vrste, ki 

sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske 

unije in navedene na seznamih Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Seznam slednjih je v poglavju 

B Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.459 

 

                                                
455 Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10. 
456 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). 
457 ARSO: Ogrožene in zavarovane rastlinske vrste. 

http://www.arso.gov.si/narava/rastlinske%20vrste/ogrožene%20in%20zavarovane/ (dostopali: 4. 5. 2020). 

458 2. člen Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah 
459 ARSO: Ogrožene in zavarovane živalske vrste. http://www.arso.gov.si/narava/živali/ogrožene%20in%20zavarovane/ 

(dostopali: 13. 5. 2020). 

http://www.arso.gov.si/narava/rastlinske%20vrste/ogrožene%20in%20zavarovane/
http://www.arso.gov.si/narava/živali/ogrožene%20in%20zavarovane/
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Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah460 ureja zavarovanje ogroženih prosto živečih 

živalskih vrst (» živalske vrste«), predpiše pravila ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepe varstva 

in smernice za ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. 

Varovane živalske vrste so navedene v prilogi Uredbe.  

 

Gre za živalske vrste, ki so na območju držav članic Evropske unije:  

- prizadete, kar pomeni, da njihov obstanek ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še 

naprej, razen vrst, katerih naravno območje razširjenosti je na tem ozemlju nepomembno in v 

zahodni palearktični regiji niso prizadete ali ranljive, 

- ranljive, kar pomeni, da bodo verjetno v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadetih 

živalskih vrst, če bodo dejavniki ogrožanja še naprej delovali, 

- redke, kar pomeni, da so njihove populacije majhne in še niso prizadete ali ranljive, lahko pa 

zaradi ogrožanja preidejo v kategorijo prizadetih živalskih vrst; te živalske vrste živijo na 

omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju ali 

- endemične in zahtevajo posebno pozornost, zaradi posebnosti njihovih habitatov oziroma 

možnih vplivov njihovega izkoriščanja na habitat oziroma na stanje ohranjenosti živalske vrste.  

-  

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah določa, da se določbe te uredbe uporabljajo za:   

 

- žive in mrtve živali prosto živečih vrst v vseh razvojnih oblikah;  
- dele mrtvih živali ali izdelke ali katerokoli blago iz mrtvih živali ali njihovih delov, pri katerih 

je iz spremljajočih dokumentov, embalaže, oznake ali katere druge okoliščine razvidno, da so 

to deli živali ali izdelki iz njih, strukture iz prve alinee 4. člena zadevne uredbe. 

3.3.2. Habitatni tipi 

Razlage pojma habitatni tip so različne. V domači in tuji literaturi zasledimo več različnih besed za isti 

pojem, na primer: življenjsko okolje, habitatni tip, habitat, biotop, ekoti. Izpostaviti pa je treba, da niso 

vedno uporabljeni v skladu z njihovo strokovno definicijo. Habitatni tip se za naravoslovne namene 

definira kot rastlinska in živalska združba kot značilni živi del ekosistema, povezana z neživimi 

dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe, itd.) na prostorsko opredeljenem 

območju.461  

 

Glavna pravna podlaga za ureditev habitatnih tipov v Republiki Sloveniji je Uredba o habitatnih tipih.462  

 

Ta uredba določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem 

območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, ter ureja usmeritve za njihovo ohranjanje v 

skladu z veljavnimi direktivami. Uredba opredeli habitatni tip kot biotopsko ali biotsko značilno in 

prostorsko zaključeno enoto ekosistema, katerega ohranjanje v ugodnem stanju prispeva k ohranjanju 

ekosistemov. Habitatni tipi, ki so v Sloveniji redki, ranljivi, imajo majhno območje razširjenosti ali 

predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni tip, se ohranjajo prednostno.463  

 
Habitatni tipi so določeni in razvrščeni po skupinah v prilogi 1 Uredbe o habitatnih tipih, in sier se v 

osnovi delijo na:  
- Obalni in priobalni habitatni tipi; 

                                                
460 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. 

US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). 

461 ARSO: Habitatni tipi Slovenije  HTS 2004. URL:  

https://www.arso.gov.si/narava/poročila%20in%20publikacije/HabitatniTipiSlovenije2004.pdf. 
462 Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13). 
463 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: Vrste in habitatni tipi. URL: https://zrsvn-varstvonarave.si/kaj-

varujemo/vrste-in-habitatni-tipi/ (dostopali: 13. 5. 2020) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1299
https://zrsvn-varstvonarave.si/kaj-varujemo/vrste-in-habitatni-tipi/
https://zrsvn-varstvonarave.si/kaj-varujemo/vrste-in-habitatni-tipi/
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- Sladke celinske vode; 

- Grmišča in travišča; 

- Gozdovi; 

- Barja in močvirja; 

- Goličave;  

- Kmetijska in kulturna krajina.464 

3.3.3. Postopek ugotavljanja okoljske škode, povzročeno zavarovanim vrstam in 

habitatnim tipom 

V Pravilniku o podrobnejših merilih za ugotavljanje okoljske škode so podrobneje določena merila za 

ugotavljanje okoljske škode. Podrobnejša merila za ugotavljanje večjih škodljivih vplivov škodnega 

dogodka se nanašajo na elemente ugodnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa, pri čemer se 

uporabljajo merljivimi podatki, kakršni so na primer:  

- število osebkov, njihova gostota ali površina območja,  

- vloga posameznih osebkov ali območja, ki ga je prizadela škoda, glede na ohranitev 

zavarovane vrste ali habitatnega tipa, redkost zavarovane vrste ali habitatnega tipa 

(ocenjeno na lokalni, regionalni in višji ravni, tudi na ravni države oziroma EU),  

- sposobnost zavarovane vrste za razmnoževanje (glede na značilno dinamiko za to vrsto ali 

populacijo), sposobnost za preživetje ali sposobnost habitatnega tipa za naravno 

obnavljanje (glede na dinamiko za habitatni tip značilnih vrst ali za populacije teh 

značilnih vrst),  

- zmožnost zavarovane vrste ali habitatnega tipa, da se po nastali škodi v kratkem času in 

brez drugih posegov, razen okrepljenega izvajanja ukrepov varstva v skladu s predpisi o 

ohranjanju narave, povrne v stanje, ki samo zaradi dinamike zavarovane vrste ali 

habitatnega tipa vodi v stanje enakovredno referenčnemu stanju ali boljše od njega.  

 

 

 

V postopku ugotavljanja večjih škodljivih vplivov pa se ne upoštevajo:  

- negativne variacije, manjše od naravnih nihanj, ki veljajo kot normalne za zavarovano vrsto ali 

habitatni tip;  

- negativne variacije, nastale zaradi naravnih vzrokov ali kot posledica posegov, ki spadajo v 

normalno rabo ali opravljanje dejavnosti, kakršna je opredeljena v popisu habitatnega tipa ali v 

operativnem programu, pripravljenem za upravljanje Natura območij oziroma v načrtu 

upravljanja zavarovanega območja ali kakršno so predhodno izvajali lastniki zemljišča ali 

izvajalci dejavnosti na zemljišču; 

-  škode, povzročene zavarovani vrsti ali habitatnemu tipu, za katerega je ugotovljeno, da se bo 

v kratkem času in brez posegov obnovi ali do referenčnega stanja ali do stanja, ki samo zaradi 

dinamike vrste ali habitatnega tipa vodi v stanje, šteto kot enakovredno referenčnemu stanju ali 

v stanje boljše od njega. 

 

V Pravilniku je podrobneje tudii urejeno ugotavljanje škodljivih vplivov in način njihovega 

ocenjevanja, kjer je določeno, da se vplivi škodnega dogodka ocenjujejo na podlagi ugotovljenih 

posledic tega dogodka na doseganje in ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih tipov, 

ter navaja, katere so ugotovljene naslednje posledice:  

- izguba habitata, ki vključuje delež ali velikostni razred trajne ali začasne izgube območja 

habitata zavarovane vrste oziroma habitatnega tipa;   

                                                
464 Urban Šilc: Pregled kopenskih ekosistemov – habitatni tipi. 

https://e.famnit.upr.si/pluginfile.php/14655/mod_resource/content/1/4%20UP%20Famnit%20Ekosistemi%20reduced.pdf 

(dostopali: 14. 5. 2020) 

https://e.famnit.upr.si/pluginfile.php/14655/mod_resource/content/1/4%20UP%20Famnit%20Ekosistemi%20reduced.pdf
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- sprememba kakovosti habitata, ki vključuje velikostni razred spremembe posebnih struktur ali 

rabe (primeroma: intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno 

ohranitev zavarovane vrste ali habitatnega tipa;  

- sprememba abiotskih dejavnikov, ki vključuje:  

i. velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (vključno z 

onesnaženjem), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa in  

ii. velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike 

vodotoka (vključno s poplavljanjem);  

 

- razdrobitev oziroma izguba osebkov, ki vključuje:  

 

i. velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi 

fragmentacije habitata v krajini;  

ii. velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oziroma 

spremembo v stopnji smrtnosti zaradi nastanka ovir v habitatu 

zavarovane vrste in;  

iii. velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata zavarovane vrste 

ali habitatnega tipa;  

 

- sprememba populacijske dinamike zavarovane vrste, ki vključuje delež ali velikostni razred 

trajnega ali začasnega upada velikosti populacije zavarovane vrste. 

 

Na podlagi ugotovitev, ARSO škodljive vplive razvrsti v naslednje razrede:  

- A (ni vpliva),  

- B (nebistven vpliv),  

- C (nebistven vpliv pod pogoji),  

- D (bistven vpliv) in  

- E (uničujoč vpliv). 

 

Če ugotavljanje vplivov ni možno, se to določi z oznako X. Vplivi škodnega dogodka so škodljivi, če 

se uvrščajo v razreda D ali E.  

 

Okoljska škoda biotski raznovrstnosti je bila s strani ARSO ugotovljena v primeru št. 35400-145/2017-

22 (proti družbi Kemis d.o.o.), kjer je bil vpliv škodnega dogodka uvrščen v razred D.  

3.4. Nacionalnopravna ureditev odgovornosti za škodo, povzročeno vodam 

Okoljska škoda vključuje tudi škodo, ki je povzročena vodam. Škoda je merljiva negativna sprememba 

posebnega dela okolja ali večja merljiva prizadetost njegove funkcije, povzročena neposredno ali 

posredno. Škoda, povzročena vodam, pa je škoda z večjim škodljivim vplivom na ekološko, kemijsko, 

količinsko stanje ali ekološki potencial vode skladno z določbami ZVO–1 in predpisov o vodah, razen 

če gre za dopustne izjeme.465  

 

Dogodki, ki lahko povzročijo škodo vodam, so naslednji:  

- črpanje vode, ki povzroči spremembo količinskega stanja vodnega telesa; 

- izpust iz industrijskega objekta, ki skladišči kemikalije, ali izpust iz tovornjaka ali železniškega 

vagona za prevoz kemikalij; 

- zajezitev površinske vode, ki povzroči večjo spremembo v ekološkem potencialu vode; 

- razlitje kemikalij, nafte ali odpadkov iz podzemnih ali nadzemih skladišč, objektov za njihovo 

obdelavo in prevoznih sredstev, ki onesnaži podtalnico in površinske vode (kemično stanje).466 

 

                                                
465 Šifkovič Vrbica, S: Varstvo okolja – od teorije h praksi (2. del), Pravna praksa, GV Založba, 2018/14. 
466 EcoLexLife: Kaj je (in kaj ni) okoljska škoda? URL: https://ecolexlife.si/2019/07/12/kaj-je-in-kaj-ni-okoljska-skoda/ 

(dostopali 22. 5. 2020) 

https://ecolexlife.si/2019/07/12/kaj-je-in-kaj-ni-okoljska-skoda/
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3.4.1. Zakon o varovanju okolja 

 

110.b člen ZVO-1, ki na nacionalnem področju ureja okoljsko škodo, v tretjem odstavku opredeljuje 

tudi okoljsko škodo, povzročeno vodam, in sicer določa, da je okoljska škoda na vodah  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. Prvi odstavek 3. člena ZVO-1 

vode opredeljuje kot vode po predpisih o vodah in predpisih o varstvu okolja. Posamezni predpis o 

vodah v Sloveniji je Zakon o vodah (v nadaljevanju: ZV-1).467  

 

 

3.4.2. Zakon o vodah 

 

ZV-1 ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi 

zemljišči. Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega tudi varstvo voda, urejanje 

voda in odločanje o rabi voda (1. člen ZV-1).  

 

V 7. členu ZV-1 definira naslednje pojme, ki so relevantni za predmetni prispevek:  

- površinske vode so celinske vode, ki se nahajajo na površju zemlje, kot npr. potoki, reke, 

kanali, jezera, in morje; 

- vodno telo površinske vode je pomemben in razpoznaven del površinske vode; 

- podzemna voda je voda pod površino tal v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi 

ali podtaljem; 

- vodno telo podzemne vode je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali 

več vodonosnikov; 

- umetno vodno telo je telo površinske vode, ki je nastalo zaradi posega v prostor; 

- močno preoblikovano vodno telo je telo površinske vode, ki ima zaradi fizičnih sprememb, 

povzročenih s človekovo dejavnostjo, pomembno spremenjene lastnosti. 

 

Vodno telo površinskih voda je pomemben in razpoznaven del površinskih voda s primerljivimi 

geomorfološkimi in geološkimi značilnostmi, ki zagotavljajo primerljive razmere za razvoj in obstoj 

bioloških elementov. Postopke določanja vodnih teles ureja ZV-1.468 Zaradi ohranitve ali doseganja 

dobrega stanja voda ali njihovega dobrega ekološkega potenciala minister, pristojen za vode (v 

nadaljevanju: minister) s predpisom določi vodna telesa površinskih voda rek, jezer, somornice, 

obalnega morja, umetnih ali močno preoblikovanih vodnih teles in vodna telesa podzemnih voda. 

Minister razvrsti vodna telesa površinskih voda glede na njihove ekosistemske značilnosti v tipe. 

Minister predpiše podrobnejšo metodologijo za razvrščanje in določi referenčne pogoje za posamezni 

tip površinske vode ter metodologijo za določitev vodnih teles podzemnih voda.469  

 

Minister  9. člen ZV-1 izvrši z izdajo Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda 

(v nadaljevanju: Pravilnik).470 S predpisom so določena: vodna telesa površinskih voda, njihova vrsta 

in razvrstitev v tipe, umetna vodna telesa, močno preoblikovana vodna telesa in kandidati za močno 

preoblikovana vodna telesa ter imena in šifre posameznih vodnih teles površinskih voda.471  

 

                                                
467 Ur. l. RS, št. št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 

 
468 Odprti podatki Slovenije: Vodna telesa površinskih voda. URL: https://podatki.gov.si/dataset/vodna-telesa-povrsinskih-

voda. 
469 9. Člen ZV–1  
470 Ur.l. RS, št. 63/05, 26/06, 32/11 in 8/18. 
471 1. člen Pravilnika. 
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3.4.2.1. Vodna telesa površinskih voda 

Samostojna vodna telesa površinskih voda se določijo za: 

-       vodotoke s prispevno površino, večjo od 100 km2, 

-       naravna jezera s površino vodne gladine, večjo od 0,5 km2, 

-       morje in somornice, 

-       umetne kanale, daljše od 3 km, in 

-       vodne zadrževalnike na rekah in umetne ojezeritve s površino gladine, večjo od 0,5 km2. 

 

Vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim merilom, so v skladu s 3. členom Pravilnika 

priključeni vodnim telesom vodotokov, v katera se stekajo. 

 

Vodna telesa površinskih voda se določijo na osnovi: (1) tipov površinske vode, ki so določeni glede 

na meje hidroekoregij472 za celinske vode in ekoregij za morje in somornice ter glede na abiotske 

deskriptorje, (2) pomembnih hidromorfoloških sprememb površinske vode ali njenega dela, (3) 

presihanja, (4) pomembnih antropogenih fizičnih sprememb hidromorfoloških značilnosti površinske 

vode ali njenega dela in (5) pomembno različnega stanja površinske vode ali njenega. 

 

Vodna telesa površinske vode, ki so nastala kot posledica fizičnih posegov v okolje na območjih, kjer 

površinska voda predhodno ni obstajala, so opredeljena kot umetna vodna telesa.473 Močno 

preoblikovana vodna telesa so npr. tista, ki (1) imajo očitno in bistveno spremenjene hidrološke in 

morfološke značilnosti glede na naravne razmere, (2) so te spremembe trajne in so posledica določenih 

vrst človekove dejavnosti ali rabe vode ali prostora, ali pa so neizbežno potrebne za izvajanje določene 

rabe in (3) vodno telo zaradi teh sprememb ne dosega biološke kakovosti, ki je ustrezna za doseganje 

dobrega ekološkega stanja (6. člen Pravilnika). 

 

Posamezna vodna telesa površinskih voda so nadalje opredeljena v prilogi I Pravilnika. Merila 

uporabljena za določitev vodnega telesa so: (1) pomembna hidromorfološka sprememba; (2) presihanje; 

(3) pomembna antropogena fizična sprememba; (4) pomembno različno stanje. To je na primer Blejsko 

jezero.  

 

Uredba o stanju površinskih voda (v nadaljevanju:Uredba)474 določa merila za ugotavljanje stanja 

površinskih voda, okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje kemijskega stanja ter merila in okoljske 

standarde kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja površinskih voda ter vrste monitoringa stanja 

površinskih voda (1. člen Uredbe). Ta uredba se uporablja za vodna telesa površinskih voda, določena 

s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, ali njihove dele ali skupine. 

 

3.4.2.2.Vodna telesa podzemnih voda 

Vodna telesa podzemnih voda so urejena s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemnih voda (v 

nadaljevanju:Pravilnik).475 S tem pravilnikom se določijo vodna telesa podzemnih voda na osnovi: (1) 

značilnih vodonosnikov,  (2) vodonosnih sistemov, (3) pretakanja pomembnih količin podzemne vode 

ali pomembnega toka podzemne vode med vodonosniki ali vodonosnimi sistemi, (4) podobne vrste in 

jakosti antropogenih obremenitev in (5) podobne kakovosti podzemne vode (3. člen Pravilnika). Vodna 

telesa podzemnih voda so opisana v Prilogi 2 Pravilnika.  

                                                
472 Hidroekoregija je pokrajinsko območje celinskih voda, ki ga označujejo različni abiotski in biotski dejavniki in je odraz 

geoloških, geomorfoloških, hidrografskih, hidroloških in geografskih posebnosti območja, zaradi katerih se je izoblikovala 

določena vodna flora in favna (vir: Pravilnik). 
473 6. člen Pravilnika. 
474 Ur. l.RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16). 
475 Ur. l. RS, št. 63/05 in 8/18). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0995
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0300
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Uredba o stanju podzemnih voda (v nadaljevanju:Uredba)476 določa  postopek za določanje vrednosti 

praga za kakovost podzemne vode; parametre kemijskega in količinskega stanja; standarde kakovosti 

podzemne vode; vrednosti praga za kakovost podzemne vode;  pogoje za dobro količinsko in kemijsko 

stanje;  merila za ugotavljanje in obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja; 

merila za določitev obremenjenosti vodnega telesa podzemne vode, ko je treba začeti izvajati ukrepe 

zaradi nedoseganja ciljev, ki se nanašajo na podzemne vode, in dodatne zahteve za pripravo programa 

ukrepov za podzemne vode. 

 

3.4.3. Sodna praksa v Republiki Sloveniji na področju okoljske škode, povzročene vodam 

Upravno sodišče je v Sodbi in sklepu I U 1133/2018–54 se ukvarjalo z vprašanjem vodnega telesa v 

skladu s slovensko nacionalno zakonodajo. Tožnik je v konkretnem primeru izpostavil, da se glede 

potoka Tojnica ne morejo uporabljati določbe predpisov, ker Tojnica ni vodno telo, temveč le manjši 

pritok vodnega telesa Ljubljanice, zato bi toženka morala slediti mnenju izvedenca glede predlaganega 

monitoringa.  

 

V zvezi s tem je sodišče v obrazložitvi sodbe (točka 16) pojasnilo, da se ne strinja s prvim tožnikom, 

da za Tojnico ne veljajo določbe Uredbe in omenjenega pravilnika, ker Tojnica ni vodno telo, temveč 

le manjši pritok vodnega telesa Ljubljanice, saj iz drugega odstavka 3. člena Pravilnika o  določitvi in 

razvrstitvi vodnih teles površinskih voda izhaja, da so vodotoki ali njihovi deli, ki ne ustrezajo 

merilom za samostojna vodna telesa iz prvega odstavka tega člena, priključeni vodnim telesom 

vodotokov, v katera se stekajo. 
 

Sodišče je torej v konkretnem primeru pojem vodno telo razlagalo široko in zavzelo stališče, da določbe 

Uredbe veljajo za vsa našteta samostojna vodna telesa, prav tako za vodotoke ali njihove dele, ki niso 

samostojna vodna telesa, ampak so zgolj priključeni vodnim telesom vodotokov, v katera se stekajo. 

 

 
  

                                                
476 Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1058
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2853
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4. POSTOPEK JEMANJA VZORCEV TAL 

4.1. Uvod 

Za lažje razumevanje tega poglavja, se uvodoma uporabljajo pojmi, ki pomenijo naslednje:  

 Antropogena tla - Tla, katerih zgradba, vrsta, razporeditev in lastnosti posameznih horizontov 

so močno spremenjeni zaradi prevladujočih vplivov človekovih dejavnosti (npr. z mešanjem, 

dodajanjem snovi in hranil in organske snovi, kot je vrtna zemlja); 

 Monitoring – Je sistem spremljanja stanja okolja z meritvami; 

 Povprečni vzorec – Je en sam vzorec sestavljen iz več združenih odvzetih podvzorcev na 

različnih mestih; 

 Homogen vzorec – vzorec, ki je iz ene snovi ali pa imajo delce različnih snovi zelo dobro 

(enakomerno) pomešane; 

 Heterogen vzorec – vzorec, katerega sestava in lastnosti so na različnih mestih različne; 

 Porušen vzorec – je vzorec, pri katerem so vse plasti prsti med seboj pomešane; 

 Neporušen vzorec – je vzorec, pri katerem se z določenim orodjem (477običajno cilinder) 

odvzame vzorec, ki omogoča individualno razporeditev slojev tal v enem vzorcu; 

 Talni profil - Navpičen presek tal od površine do matične podlage. Izkopan največkrat za 

namene opazovanja, opisa, vzorčenja tal; sestavljen iz stene profila, dna profila (vodoravna 

površina največje globine pod zadnjo stopnico), stranske stene profila, vhoda v profil (usmerjen 

proti soncu ali v dolino) in stopnic, ki vodijo od vhoda do dna oz. stene profila; 

 Talni horizont - različno debel sloj v talnem profilu. Nastal kot posledica delovanja naravnih 

pedogenetskih procesov, pod delnimi antropogenimi vplivi ali v celoti antropogenega nastanka. 

Posamezni horizonti se med seboj razlikujejo po globini, debelini ter fizikalnih, kemijskih in 

biotskih lastnostih; 

 Sanacija okolja –  je ukrep, ki obnovi poškodovane posebne dele okolja oziroma njihove 

zmanjšane funkcije v referenčno stanje; 

 Rekultivacija – je ukrep za vzpostavitev ponovne rodovitnosti tal; 

 Fragmentacija – je  razpad na manjše dele; 

 Ekstenzivno predelovanje - v pridelavo vložena sredstva majhna, obdelava je manj temeljita 

in dobiček; 

 Intenzivno predelovanje -  je temeljita obdelava, veliko vloženega dela in sredstev ter velik 

dobiček; 

 GERK - grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva, je evidenca ministrstva za 

kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. GERK-i so vrisani na digitalne letalske posnetke po 

mejah dejanske rabe zemljišča in mejah uporabe tega zemljišča. Morajo vedno odražati stanje 

v naravi, zato se jih lahko spreminja in usklajuje; 

 KMG – Kmetijsko gospodarstvo 

 

 

4.2. Pojem tal 

Tla so naravni vir, potreben za pridelavo hrane, industrijskih surovin in pridobivanje energetskih virov, 

pa tudi naravna vrednota, ki jo varujemo kot naravno dediščino. So sestavljena iz mineralnih delcev, 

vode, zraka in organskih snovi, skupaj z živimi organizmi in tvorba humusa. Kot naravni vir, naravna 

vrednota in kot nosilec prostora, so pomembna za obstoj in razvoj človeštva ter materialnega 

bogastva.478 

                                                
477 http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rojec_luka.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
478 https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Lastnosti_pestrost_in_ekosistemske_storitve_tal.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_rojec_luka.pdf
https://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Lastnosti_pestrost_in_ekosistemske_storitve_tal.pdf
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So kompleksen in dinamičen živi vir, ki opravlja številne življenjsko pomembne funkcije: pridelovanje 

hrane in druge biomase, shranjevanje, filtriranje in preoblikovanje snovi, vključno z vodo, ogljikom in 

dušikom. Tla so tudi habitat in genski sklad ter so temelj za človekove dejavnosti, krajino in dediščino, 

hkrati pa zaloga surovin. 

 

Ohranitev naravnega vira tal pred fizičnim uničenjem in onesnaževanjem ter ohranitev ravnovesja med 

tlemi in ostalimi deli ekosistema je danes ena izmed najpomembnejših dejavnosti v slovenskem 

prostoru. Pri gospodarjenju s tlemi se mora zagotoviti ohranjanje naravnih značilnosti tal in omogočiti 

ustrezno raven življenja človeka. 

 

 

4.3. Vplivi človeka na tla 

Eden izmed najvidenjših onesnaževalcev tal je kmetijstvo, ki zavzema precejšen del kopnih površin v 

Evropi. S tem ima tako pomembno vlogo pri ohranjanju naravnih virov in kulturnih krajin ter je temeljni 

pogoj za druge človekove dejavnosti na podeželskih območjih. Zaradi razvoja človeštva in njegove 

potrebe po surovinah, so tla izpostavljena vrsti degradacijskih procesov.479 Nekateri od njih so tesno 

povezani ravno s kmetijstvom, ki prispeva k eroziji zaradi vode, vetra ali rahljanja, zbitost tal 

(Neustrezno gospodarjenje z zemljišči je glavni razlog za zbitost tal), zmanjševanje organskega ogljika 

v tleh in biotske raznovrstnosti tal, zasoljevanje in sodifikacija ter onesnaženje tal (s težkimi kovinami 

in pesticidi ali čezmernimi količinami nitratov in fosfatov). Ostali posegi človeka, ki znatno posežejo v 

okolje, so izkoriščanje naravnih virov, npr. rudniki, odlagališča odpadkov ter gradnja objektov, 

predvsem tistih, ki ima vplive na okolje.  
 

Izguba vsebnosti organskega ogljika v tleh lahko omeji njihovo zmožnost, da zagotovijo hranila za 

trajnostno pridelavo rastlin. To lahko vodi do manjših pridelkov in prizadene prehrambno industrijo, 

tudi manj hrane za žive organizme v tleh in s tem zmanjšanje biotske raznovrstnosti tal. 

 

 

4.4. Namen vzorčenja 
 

Zaradi škodljivih posegov v okolje, predvsem s strani človeka, je posledično pomembno izvajati 

vzorčenje in monitoring tal, ki omogoča nadzorovati oziroma spremljati stanje tal, ki so zelo pomembna 

za ekosistem živih organizmov in človeka. Torej je vzorčenje tal pomembno za optimizacijo pridelave 

pridelkov, zaščito okolja pred onesnaženjem z odtokom in izpiranjem nevarnih snovi, pomoč pri 

diagnosticiranju težav z rastlinsko kulturo, izboljšanje prehranske uravnoteženosti itd. 

 

Prav tako so podatki pridobljeni z monitoringom pomembni kot izhodišče za načrtovanje ukrepov s 

katerimi bodo v prihodnjih letih dosegla boljšo kemijsko in ekološko stanje. Z boljšim kemijskim in 

ekološkim stanjem pričakujemo tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in žive organizme. 

Za izvajanje monitoringa kakovosti tal je potrebno: 

-        vzpostavitev mreže vzorčnih mest za ugotavljanje kakovosti tal, 

-        pripravo programa monitoringa kakovosti tal, 

-        vzorčenje tal na vzorčnih mestih, 

-        analizo vzorcev tal, 

-        vodenje evidence o mestih vzorčenja za ugotavljanje kakovosti tal, 

-        hranjenje vzorcev tal in 

-        pripravo poročila o kakovosti tal.480 
 

                                                
479 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO/FactSheets/SI%20Fact%20Sheet.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
480 4. člen Pravilnika o monitoringu tal.   

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO/FactSheets/SI%20Fact%20Sheet.pdf


 
 

100 

4.5. Izvedba vzorčenja 

Natančna identifikacija tal481 je prvi in najpomembnejši korak v vseh raziskavah tal. Identifikacija se 

ne nanaša samo na fizikalne tehnike prepoznavanja tal, ampak kot sestavni del se nanaša na skrbno, 

sistematično, natančno pisno in govorno identificiranje tal, ki lahko podajo dokončne in pomembne 

informacije o značaju tal.  Identifikacija daje poudarek prepoznavanju in ugotavljanju identitete 

individualnosti tal ter natančno prepoznavanje in celotno povezavo značilnosti vsake vrste prsti. 

 

Pri identifikaciji in poimenovanje talnih horizontov ima pomembno vlogo barva tal, oblika strukturnih 

agregatov, tekstura tal, prekoreninjenost tal in vsebnost organske snovi ter delež skeleta. Posamezne 

talne horizonte nato opišemo z naslednjimi lastnostmi: globina, barva, ocenjena vsebnost organske 

snovi, prekoreninjenost, oblika in obstojnost strukturnih agregatov, tekstura, delež, oblika in velikost 

skeleta, kislost tal in prisotnost novotvorb. 

 
482Horizonti v tleh so plasti, ki se razlikujejo po morfoloških lastnostih: barvi, prekoreninjenosti, deležu 

humusa, deležu skeleta, vlažnosti itd. 

 

4.5.1. Primerni čas jemanja vzorca 

Pri vzorčenju za izvedbo kemijske analize tal bi se praviloma morali odločiti vsakih 5 let. 

Najprimernejši čas odvzema vzorca za analizo je od spravila pridelka do naslednjega gnojenja.483 Od 

vsakega gnojenja tal se mora počakati mesec dni (vsebina hranil – ne relevanten rezultat analiz)  in ne 

neposredno po dežju oziroma se počaka tri dni po dežju (zaradi izpiranja snovi in vlažnosti) ter 

vedno ob istem času, saj te dejavniki imajo lahko vpliv na rezultat analiz vzorca (najbolje jeseni, ko je 

večina kmetijskih zemljišč v fazi mirovanja, to je po spravilu pridelka in pred ponovno setvijo) – 

zapisano v Navodilih za odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo tal. 

 

Glede vzorčenja je prav tako pomembno se izogibati:  

 Vzorčenje pomladi; 

 vzorčenje po gnojenju;  

 v času rasti;  

 vsakič v drugem terminu/letnem času; 

 vzorec se ne sme vzeti med ali takoj po obdobju suše, ki traja več kot 30 dni; 

 ko so tla zmrznjena, poplavljena, prekrita s snegom ali nasičena z vodo. 

 

4.5.2.  Mesto vzorčenja 

Kot zapisano v 6. členu Pravilnika o monitoringu kakovosti tal, vzorčno mesto je površina tal znotraj 

kroga s polmerom 25 metrov. Vendar je lahko površina tal na vzorčnem mestu zaradi različnih ovir na 

vzorčnem mestu, kot so stavbe, skale, vodne površine, tlakovane ali z drugimi materiali utrjene 

površine, ali zaradi načina obdelave na kmetijskih območjih, kot je na primer pasovni način obdelave v 

sadovnjakih ali vinogradih, tudi manjša, vendar ne manjša od 25 m. Prav tako se oblika vzorčnega mesta 

lahko spremeni tako, da je možna enakomerna razporeditev odvzemnih mest na primerljivo veliki 

površini tal, kot je določena v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, in je zagotovljena 

                                                
481 http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrbproceedings/29/29-029.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
482 file:///C:/Users/Spela!/Downloads/ulj_btf_ka1_ntl_sno_zapiski_01.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
483 https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/299-odvzem-vzorcev-tal-za-kemijsko-analizo-janez-susin-kis/file 

(dostopali dne: 23. 4. 2020) 

http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/hrbproceedings/29/29-029.pdf
file:///C:/Users/Spela!/Downloads/ulj_btf_ka1_ntl_sno_zapiski_01.pdf
https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/299-odvzem-vzorcev-tal-za-kemijsko-analizo-janez-susin-kis/file
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reprezentativnost vzorčnega mesta.484 V skladu s tem pravilnikom morajo tla na vzorčnem mestu imeti 

enako pokrovnost in morajo omogočati odvzem vzorca tal. 485 

 

V skladu s šesto točko 2. člena Uredbe  o opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi 

v tleh, je reprezentativni vzorec tal za ugotavljanje nastanka okoljske škode zmes 25 vzorcev tal, 

odvzetih na največ 5 ha velikem območju z enako vrsto rabe in je namenjen analizi onesnaženosti tal.486 

 

Splošna gostota vzorčenja je 8x8 km, na negozdnih površinah pod 600 m nadmorske višine pa 4x4 km. 

V primeru, da odvzemna točka na kilometrski mreži koordinatnega sistema pokaže mesto, kjer to ni 

izvedljivo zaradi drugačne rabe tal, se lahko mesto odvzema premakne v krogu polmera 200 m od 

začetne predvidene točke odvzema.487 

 
Primer slika: 

 
Slika 1: Zamik vzorčnega mesta je dovoljen v krogu polmera 200 m od presečišča km mreže.vzorčno 

mesto zajema enovito rabo tal.488 

 
Pri vzorčenju tal  je za lažje razumevanje potrebnega števila vzorcev treba poznati kakovost in tip tal, 

kakšna je bila intenzivnost rabe zemljišč in razpršenost zemljišč, ki jih vzorčimo (praviloma 

odvzamemo vzorec tal za vsako grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva - GERK).489  

Tudi v primeru razpršenih GERK-ov, pri čemer morajo biti tudi ta zemljišča homogena v smislu rabe 

tal, zgodovine gnojenja in pedoloških lastnosti tal, je treba odvzeti samo en vzorec.  

 

Za vsako strnjeno območje kmetijskih zemljišč z isto vrsto rabe je treba analizirati en vzorec tal do 

velikosti 5 ha (ne glede na lastništvo). Pri tem pa mora biti raba (vključno z gnojilno prakso) in lastnosti 

teh zemljišč identične, saj v tem primeru je potrebno vzorcu dodati podatke vseh Kmetijskih 

gospodarstev (V nadaljevanju KMG), ki upravljajo s temi zemljišči (gnojilne pripraviti ločeno za vsak 

KMG). 

 

                                                
484 http://www.slo-akreditacija.si/wp-content/uploads/2016/06/OA03-izdaja4-SLO_2.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
485 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12716 (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
486 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED114 (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
487 https://core.ac.uk/download/pdf/67541745.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
488 http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/raziskave_onesnazenosti_tal.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
489 http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/dopisi%20linki/Navodilo%20za%20odvzem%20vzorcev%20tal.pdf?ver=2019-04-02-

081139-303  (dostopali dne: 23. 4. 2020) 

http://www.slo-akreditacija.si/wp-content/uploads/2016/06/OA03-izdaja4-SLO_2.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12716
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED114
https://core.ac.uk/download/pdf/67541745.pdf
http://agromet.mkgp.gov.si/Publikacije/raziskave_onesnazenosti_tal.pdf
http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/dopisi%20linki/Navodilo%20za%20odvzem%20vzorcev%20tal.pdf?ver=2019-04-02-081139-303
http://www.kgz-ptuj.si/Portals/0/dopisi%20linki/Navodilo%20za%20odvzem%20vzorcev%20tal.pdf?ver=2019-04-02-081139-303


 
 

102 

V primeru vzorčenja območja z intenzivnim pridelovanjem se vzame večje število vzorcev, medtem ko 

pri vzročenju območja z ekstenzivnim pridelovanjem (travinje, travniški sadovnjaki) lahko v en vzorec 

vključimo večje površine. En vzorec tal lahko odvzamemo tudi v primeru razpršenih GERK-ov, pri 

čemer morajo biti tudi ta zemljišča homogena v smislu rabe tal,490 zgodovine gnojenja in pedoloških 

lastnosti tal. Priporočena velikost območja, ki ga predstavlja en talni vzorec, naj ne bi presegala 5 ha. 

 

V zvezi s tem je treba izpostaviti, da se oblika vzorčnega mesta lahko spremeni, in sicer tako, da je 

možna enakomerna razporeditev odvzemnih mest na primerljivo veliki površini tal, kot je določena v 

prvem oziroma drugem odstavku 6. člena Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je obrazložen zgoraj, 

in je zagotovljena reprezentativnost vzorčnega mesta. Tla na vzorčnem mestu morajo imeti enako 

pokrovnost in morajo omogočati odvzem vzorca tal v skladu s predmetnim pravilnikom. 

 

4.5.3. Obvezna oprema za vzorčenje tal na terenu: 

Obvezna oprema za vzorčenje tal na terenu je: 

 obrazec za zapis o vzorčenju 

 lopata, pedološki nož, meter, sito 

 pedološki merilni trak z merilno skalo v cm 

 orodje za vzorčenje tal ali naprava, ki izpolnjuje zahteve v skladu s standardom SIST ISO 18400-

102 ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom, ki ne vpliva na 

kakovost odvzetega vzorca 

 oprema za določitev lokacij vzorčnih mest z natančnostjo vsaj 5 metrov (GPS, topografska karta, 

DOF, kompas, višinomer) 

 barvni atlas tal (Munsell Soil Color Chart) 

 fotografski aparat 

 tračni meter dolžine najmanj 25 m in trasirke 

 raztopina kalcijevega klorida za merjenje Ph 

 raztopina solne kisline (1 : 3) 

 elektronski terenski pH-meter ali indikatorji na lističih, 

 embalaža za odvzete vzorce v skladu s standardom SIST ISO 18400-105 ali drugim enakovrednim 

evropskim ali mednarodno priznanim standardom 

 deionizirana voda ter pripomočki za čiščenje sonde oziroma svedra in drugega orodja 

 hladilna torba oziroma ustrezno urejen prostor (zatemnjen in ohlajen) za prevoz vzorcev 

 

4.5.4. Globina vzorčenja 

Na vsakem vzorčnem mestu vzamemo enako količino tal za katerega se izogibamo robovom zemljišč 

in delov zemljišč, ki se pedološko, vizualno ali kakor koli drugače razlikujejo od ostalih površin. Vzorec 

vzamemo iz celotne priporočene globine. 

 

Globina za kmetijske površine: 

- na njivah do globine ornice cca 0-25 cm (globina ornice) 

- na pašnikih in zatravljenih površinah do globine cca 6-10 cm 

- na trajnih nasadih (oljčniki, vinogradi, sadovnjaki) globine 0-40 cm  

 

 

Globina odvzemanja vzorcev – Priloga št. 1 Pravilnika o monitoringu tal 

                                                
490 https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/299-odvzem-vzorcev-tal-za-kemijsko-analizo-janez-susin-kis/file 

(dostopali dne: 23. 4. 2020) 

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/299-odvzem-vzorcev-tal-za-kemijsko-analizo-janez-susin-kis/file
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RABA TAL GLOBINA ODVZETEGA VZORCA (cm) 

Kmetijska območja (travniki – ni sejano 

na njivah), stanovanjska, opuščena 

industrijska in industrijska območja  

0 – 5 

5 – 20 

20 - 30 

 

 otroška igrišča  
 

0 – 10 

10 – 20 

 

kmetijska območja (njive, sadovnjaki, 

vinogradi, vrtovi) 
 

0 – 20 

20 - 30 

 
 

4.6. Postopek vzorčenja 

Pri monitoringu kakovosti tal se za prvi vzorec na mestu izkoplje profil tal, na podlagi katerega se opiše 

zgradbo tal, določi in opiše horizonte oziroma sloje tal ter določi skupno globino tal, oceni delež grobih 

delcev po horizontih oziroma slojih tal in opiše posebnosti tal (v skladu s standardom SIST ISO 25177 

ali drugim enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom). 

 

Upoštevati moramo homogenost parcele, geološko in hidrogeološko ozadje, kjer moramo izvesti 

vzorčenje znotraj parcele enakomerno. Ko izbiramo mesta za vzorčenje se je potrebno izogibati 

razkladalnih in nakladalnih mest mineralnih gnojil, robov zemljišč, vhodov na parcelo, raznih deponij 

organskih gnojil, poti in delov zemljišč, ki se pedološko, vizualno ali na kakršen koli način razlikujejo 

od ostalih delov površin. 

 

Če gre za odvzem vzorcev tal na kmetijskih zemljiščih, je treba zagotoviti, da je na vzorčnem mestu 

raba tal enaka in da so tla s homogenimi lastnostmi. Homogene lastnosti tal pa opredelimo s primerljivo 

globino, kislostjo, teksturo, vsebnostjo organske snovi in skeleta ter založenostjo z bazičnimi kationi. 

 

Za posamezni vzorec tal se odvzame 2 do 3 kg svežih tal. Če to ni mogoče, je treba razloge za odvzem 

manjših količin svežih tal navesti v zapisu o vzorčenju tal.  

 

Pomembno je iz vzorca tal odstraniti ostanke gradbenih odpadkov, steklene, kovinske, plastične 

odpadke, ipd. Te pa le ne odvržemo, ampak je potrebno odstranjene materiale iz tal  

opisati in obvezno oceniti njihov volumski delež ter jih shraniti do zaključka analiz tal in priprave 

poročila o monitoringu kakovosti tal ali poročila o raziskavi tal. 

 

Za namene odvzema povprečnega vzorca tal, je treba vzorec pripraviti tako, da se z združevanjem pod-

vzorcev (iz posameznega delnega vzorca ali iz kompozitnega vzorca odvzet homogen vzorec za 

nadaljnje dela, kjer največkrat pomeni odvzet vzorec iz vzorca.) odvzetih na več različnih mestih, ki 

morajo biti odvzeti v obsegu od 20 do 30 po hektarju (enakomerno razporejeno). Posamezne vzorčke 

shranjujemo v čistem vedru, ki jih po končanem vzorčenju premešamo in iz teh odvzamemo povprečen 

vzorec tal za analizo, ki ga damo v vrečko. Za analizo zadostuje 0,5 do 1 kg zemlje, ostalo pa zavržemo. 

Če so tla na parceli popolnoma enakomerna in če je bila parcela vrsto let enotno gnojena odvzamemo 

1 vzorec, sicer je treba iz pedološko neizenačenih parcel, kjer se vidno izmenjuje npr. peščen in glinast 

del, vzeti več povprečnih vzorcev iz takšne površine. Odsvetujemo vzorčenje različnih parcel v en 

vzorec, saj vam analiza ne bo dala odgovora, kakšno je stanje na posamezni parceli. 

 

 

 Vzorčimo s pomočjo: 

 

- Sonde; 
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- Lopate (vzamemo 2–3 cm enakomerno debel in širok odrezek tal preko celotne globine 

vzorčenja). 

 

Sondo zapičimo v tla vsakega posameznega odvzemnega mesta, jo zavrtimo in potegnemo ven. S 

strgalom postrgamo vso zemljo iz sonde v čisto vedro, še prej pa na zgornjem delu odstranimo 

morebitne rastlinske ostanke. Vzorci vzeti iz vseh vzorčnih mest se temeljito premešajo v čisti primerni 

posodi iz katere se vzame 0,5-1 kg porušen vzorec in se shrani v plastično vrečko. 

 

V primeru, da so tla na območju popolnoma enakomerna in če je bilo območje vrsto let enotno gnojeno, 

odvzamemo 1 vzorec. V nasprotnem primeru pa je treba iz pedološko neizenačenem območju, kjer se 

vidno izmenjuje peščen in glinast del oziroma drugi deli plasti zemlje, iz takšne površine vzeti več 

povprečnih vzorcev. 

 

Povprečni vzorec opremimo z vsemi potrebnimi podatki na etiketi zunanje strani embalaže (če je več 

vzorcev jih posamezno oštevilčimo in opremimo s podatki) in pošljemo čim hitreje v laboratorij.491 

Embalaža oz. vrečka ima lahko zaradi njenega razkroja vpliv na rezultate, saj običajno se dodajo 

aditivne snovi, kot so kemikalije v plastične izdelke, te se pa lahko med seboj po kemijski sestavi zelo 

razlikujejo. Predvsem ob povišani temperaturi (izpostavljena toploti), se pri tej začne proces 

fragmentacije oziroma razkrajati ter izpuščati tovrstne kemikalije v sam vzorec prsti. 

 
Iz 7. člena Pravilnika o monitoringu kakovosti tal izhaja, da se odvzemno mesto določi v skladu492 s 

standardom SIST ISO 18400-102 (dokument podaja smernice za tehnike vzorčenja, ki so namenjene 

naknadnemu pregledovanju vzorcev za zagotavljanje informacij o kakovosti prsti) ali drugim 

enakovrednim evropskim ali mednarodno priznanim standardom tako, da so ta čim bolj enakomerno 

razporejena. Na vsakem odvzemnem mestu se odvzamejo enote vzorcev tal v skladu s Prilogo 1, ki je 

kot priloga sestavni del tega pravilnika. 

 

Glede prvega vzorčenja tal pri monitoringu kakovosti tal se na vzorčnem mestu, poleg vzorcev tal, 

odvzamejo tudi točkovni vzorci iz profila tal po posameznih horizontih tal v skladu s Prilogo 1 

Pravilnika o monitoringu kakovosti tal, pri čemer se za zagotovitev reprezentativnega analiznega 

rezultata pri odvzemu neporušenih vzorcev tal, odvzamejo najmanj trije vzorci tal iz istega horizonta 

tal. Prav tako se pa ne glede na to, vzorci tal iz posameznih horizontov profilov tal na vzorčnih mestih, 

ki so vključena v monitoring kakovosti tal, pri prvem vzorčenju tal ne odvzamejo, če so bili ti odvzeti 

v okviru Raziskav onesnaženosti tal Slovenije ali drugih primerljivih raziskav kakovosti tal in se za ta 

vzorčna mesta v poročilu iz 16. člena Pravilnika o monitoringu kakovosti tal povzamejo podatki iz 

Raziskav onesnaženosti tal Slovenije ali drugih primerljivih raziskav kakovosti tal. 

 

Na terenu vzorčenja je hkrati potrebno napraviti naslednje fotografije: 

 zajeti morajo vsa vzorčna mesta; 

 so posnete iz sredine mesta vzorčenja v smeri štirih glavnih strani neba, pri čemer začnemo s 

fotografijo v smeri severa, preostale tri pa v smereh urnega kazalca, 

 profil tal, če je ta izkopan in 

 sonda z vzorci tal, če se vzorci tal odvzamejo s sondo. 

 

V primeru, da so tla na vzorčnih mestih heterogena, se naredi več fotografij. Fotografije se priloži k 

zapisu o vzorčenju tal iz priloge 2 Pravilnika o monitoringu tal. 

 

                                                
491 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/3a12ecc3-7d09-4e41-b67c-

b8350b5ae619/Plastic%20pollution%20in%20soil.pdf?v=63695425214 (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
492  http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/Izvlecki/Izvle%C4%8Dki%202018-7-8%20slov.pdf (dostopali dne: 23. 

4. 2020) 

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/3a12ecc3-7d09-4e41-b67c-b8350b5ae619/Plastic%20pollution%20in%20soil.pdf?v=63695425214
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/3a12ecc3-7d09-4e41-b67c-b8350b5ae619/Plastic%20pollution%20in%20soil.pdf?v=63695425214
http://www.sist.si/image/catalog/DOWNLOAD/Izvlecki/Izvle%C4%8Dki%202018-7-8%20slov.pdf
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4.6.1. Postopek označevanja vzorcev tal 

Z naslednjimi postopki primerno označimo in opremimo vzorce/a tal: 

 

1. Na vrečki vzorca mora biti zapisano: 

- ime, priimek in naslov (če možno tudi osebni kontakt), 

- identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), 

- datum vzorčenja, 

- raba tal (sadovnjak, vinograd, njiva, travnik itd.) 

- podatek o lokaciji zemljišča:    

 GERK številko in domače ime; ali 

 parcelno številko in katastrsko občino oz. koordinate 

središča parcele (lahko geografske ali  

GK po D48 ali D96) 

 

2. Seznam substanc iskanih v tem vzorcu tal za kemijsko analizo 

3. V vrečko se lahko tudi priloži listek s podatki o vzorcu (opcija – obrazec Vzorčenje Tal-Listki) 

4. Vrečko dobro zapremo. 

5. Vzorce tal je treba med prevozom v laboratorij hraniti na hladnem do temperature 15 °C in dostaviti 

v laboratorij najpozneje v 72 urah po njihovem odvzemu.493 

 

4.6.2. Odvzem vzorca antropogenih tleh  

Antropogena tla so tista tla, ki izkazujejo lastnosti snovi iz katerih so grajena, ali so spremenjena do te 

mere, da se po kemijskih, fizikalnih in biotskih lastnostih tako razlikujejo od izvornih pol-naravnih in 

naravnih tal, da ni možno določiti izvornega pol-naravnega ali naravnega tipa tal. (V gozdovih, naravni 

in pol naravni rabi tal je rodovitnost pomembna lastnost, ki določa rastlinske združbe in s tem nadzemno 

biotsko pestrost.). Pri odvzemanju vzorca tal za analizo se ne glede na antropogenih tal ali naravnih 

uporabi enake postopke za vzorčenje tal, odvisno je samo od tipa tal in njeno raznolikost na 5 h, ki 

pripomore k določevanju količine odvzetih vzorcev.494 Izjema od tega je odvisna od sestave 

antropogenih tal, saj v določenih primerih ni ustrezno odvzeti porušenega vzorca za analiziranje tal, saj 

ne bo prikazal resničnega dejanskega stanja prisotnosti onesnaževal v tleh.   

 

Za rodovitna tla velja, da omogočajo rast in pridelovanje rastlin. Glavne lastnosti teh so ugodna vsebnost 

in razmerja hranil ter sposobnost zadrževanja vode in zraka. To je pogojeno z globino tal, teksturo, 

strukturo in vsebnostjo. To pa pomeni, da so rodovitna tla nenadomestljiv vir in je za njihov nastanek 

potrebnega veliko časa, njihova degradacija pa je hitrejša. 

 

Kakovost tal je sposobnost ter kapaciteta, ki omogoča tlom opravljanje različnih funkcij. Opredelimo 

jo na strukturo, teksturo, pH, vsebnost organske snovi oziroma humusa ter hranil. Poenostavljeno, so to 

fizikalne, kemijske, biološke in funkcionalne lastnosti tal, ki jih vseh ne moremo meriti neposredno. 

 

Na slovenskem ozemlju po naravnih danostih prevladujejo nekovinske mineralne surovine nižje tržne 

vrednosti- Te v večji meri izkoriščamo za lastne potrebe v gospodarskih sektorjih kot so gradbeništvo, 

keramična, kovinska, steklarska in kemična industrija, metalurgija ter za sanacije okolja in voda, v 

kmetijstvu in živilski industriji. V ospredje se postavlja predvsem pridobivanje mineralnih surovin na 

površinskih kopih, saj imajo le-ti največji vpliv na okolje, poleg tega so tudi najbolj razširjeni na 

Slovenskem ozemlju. 

                                                
493 https://www.kis.si/f/img/File/OKENV/PDF/Vzorenje_tal.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
494https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Klasifikacija_tal_Slovenije.pdf (dostopali dne: 23. 4. 2020) 

https://www.kis.si/f/img/File/OKENV/PDF/Vzorenje_tal.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Tla/Klasifikacija_tal_Slovenije.pdf
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4.6.3. Morfološki odvzem tal 

Morfološki opis talnega profila izvajamo s pomočjo hidravlično vodene naprave za vzorčenje 

neporušenega talnega vzorca premera 20 cm do največje globine 130 cm. Neporušen talni vzorec 

prenesemo v prirejeno ležišče, ki omogoča podroben morfološki opis in odvzem talnega vzorca za 

kemijsko analizo. Morfološki opis tal zajema določitev horizontov, barvo, strukturo, teksturo, količino 

in vrsto organske snovi, količino in obliko korenin, količino ter vrsto in obliko novotvorb ter količino 

ter vrsto, obliko in velikost skeleta. 

 

4.7. Metodologija vzorčenja tal 

Za vzorčenje tal poznamo dve metodologiji, in sicer odvzemanje porušenega vzorca ter neporušenega 

vzorca. Porušeni vzorci zemlje med procesom zbiranja ne obdržijo lastnosti in situ. Inženirji so stališča, 

da so ti vzorci reprezentativni za podzemna tla, razen za geotehnična testiranja, ki se ne zanašajo na 

samo strukturo tal. Znanstveniki med drugim ocenjujejo motene vzorce zemlje glede na vrsto in teksturo 

tal, vsebnost vlage ter analizo hranil in onesnaževal. Večina inženirjev in geologov vzorcev zemlje 

vzame moteče vzorce, ker jih je lažje zbirati in natančnost, potrebna za odvzem nemotenega vzorca, pri 

večini geotehničnih preskušanj ni potrebna.495 

 

Neporušen vzorec se vzame za določitev številnih osnovnih fizikalnih lastnosti tal. Pri tem se 

odvzamejo neomejeni vzorci jedra tal.496 Tla v neporušenem vzorcu so ohranjena v svoji naravni 

strukturi. Vzorci zemlje ohranijo strukturno celovitost tal in imajo visoko stopnjo obnovitve znotraj 

vzorčevalnika. Vzorci omogočajo, da se med drugim določi lastnosti trdnosti, prepustnosti, stisljivosti 

in lomljivost vzorca in tako ugotovi, koliko onesnaževal se izlužuje v tla. 

 

4.7.1. Vzorčenje tal med sanacijo in rekultivacijo tal 

Analiza stanja tal se lahko opravi, kadar koli na željo naročnika, in sicer pred, med ali po sanaciji in 

rekultivaciji. V zvezi s tem pa je treba izpostaviti, da se po opravljeni sanaciji lahko pri bagrskem 

odkopu horizonti oziroma sloji med seboj pomešajo, kar lahko povzroči večjo ali manjšo koncentracijo 

nevarnih snovi v tleh. Pomeša se lahko tudi s površinsko plastjo, na kateri se lahko zadržuje večja 

koncentracija nevarnih snovi, poleg spiranja s padavinami. V primerjavi s cilindrom pa lahko, kot 

neporušen vzorec, analiziramo oziroma testiramo vsak horizont posamezno.  

 

Pri vzorčenju s porušenim ali neporušenim vzorcem ni bistvene razlike pri pridobivanju rezultatov 

analize, saj se vsaka metodologija uporabi za ugotavljanje določenih lastnosti tal. Neporušeni vzorec 

nam omogoča vzorčenje in analiziranje posameznih horizontov v tleh ter opazovanje strukture tal. Pri 

tem pa je trebba izpostaviti težave, ki se lahko pojavijo pri odvzemanju neporušenega vzorca. Pri 

poseganju v tla se namreč manjši del tega vzorca že poruši, kar lahko posledično povzroči, da ne 

prikazuje večje razlike od porušenega vzorca. Seveda pa je to odvisno od homogenosti vzorca.  

 

Z rastjo pozidanih površin se sočasno povečujejo tudi površine za ceste oziroma prometno 

infrastrukturo ter potrebe po odpiranju in izkoriščanju novih površinskih kopov mineralnih surovin, ki 

je za razvoj države strateškega pomena. 

 

Ko se vzorec odvzame, je potrebno izvesti kemično analizo vzroca. Izdelava kemične analize je za 

določene primere urejena v 9. členu Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.  V skladu z 

navedenim členom se za izdelavo kemične analize uporabljajo postopki, ki so za meritve parametrov 

                                                
495 https://www.hunker.com/13406900/disturbed-vs-undisturbed-soil-sampling  (dostopali dne: 23. 4. 2020) 
496  http://hydropedologie.agrobiologie.cz/en-neporuseny.html (dostopali dne: 23. 4. 2020) 

https://www.hunker.com/13406900/disturbed-vs-undisturbed-soil-sampling
http://hydropedologie.agrobiologie.cz/en-neporuseny.html
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tal določeni v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in 

rastlinskih hranil v tla. Vzorčenje zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine ter oceno o 

kakovosti zemljine mora izvesti oseba, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje monitoringa pri vnosu 

nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. Z okoljevarstvenim dovoljenjem ministrstvo lahko dovoli 

uporabo zemeljskega izkopa, ki ne izpolnjuje zahtev iz 5. člena Uredbe o obremenjevanju tal z 

vnašanjem odpadkov, če gre za izboljšanje ekološkega stanja tal na območju, katerega onesnaženost je 

prmerljiva z onesnaženostjo zemeljskega izkopa, in če tla na tem območju niso namenjena kmetijski 

rabi. 
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5. SANACIJSKI UKREPI 
 

Na zakonski ravni je sanacija okoljske škode urejena z ZVO–1. Podrobneje je materija urejena z Uredbo 

o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.497 Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode 

določa vrste sanacijskih ukrepov in način izbire najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske škode, 

povzročene zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim tipom, vodam ali tlom.498 Glavni 

namen izvajanja ukrepov za sanacijo okoljske škode je obnoviti poškodovane posebne dele okolja 

oziroma njihove okrnjene funkcije v referenčno stanje, ali se temu čim bolj približati.499 

 

5.1. Izvajanje ukrepov  
 

ZVO-1 v 110.e členu ureja izvajanje sanacijskih ukrepov. V skladu s predmetnim členom, mora 

povzročitelj okoljske škode nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh pomembnih dejstvih, izvesti vse 

potrebne ukrepe za njihovo omejitev in poslati ministrstvu informacije o nastali okoljski škodi in 

predlog sanacijskih ukrepov v odobritev.500 Iz tega tako izhaja, da je dolžnost povzročitelja okoljske 

škode, da pripravi prvi predlog sanacijskih ukrepov torej.  

 

Ministrstvo naredi analizo okoljske škode tako, da preuči vrsto, obseg in pomen okoljske škode za 

prizadeti posebni del okolja in možnost njegove naravne obnovitve. ARSO z odločbbo povzročitelju 

okoljske škode odredi izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov. Če je primerov okoljske škode več, 

izvedba sanacijskih ukrepov pa ni mogoča hkrati, ARSO odloči tudi o vrstnem redu izvedbe teh 

ukrepov, pri čemer upošteva vrsto, obseg in pomen posameznih primerov okoljske škode za prizadeti 

posebni del okolja, vključno z nevarnostjo za zdravje ljudi, ter možnost njegove naravne obnovitve. 

Vlada predpiše vrste sanacijskih ukrepov na podlagi Priloge II Direktive 2004/35/ES, ki so podlaga za 

izbiro najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske škode.501 

 

Postopek od ugotavljanja nastanka okoljske škode do njene sanacije je naslednje:  

1. povzročitelj okosljke škode posreduje ARSO obvestilo o pomembnih dejstvih in o nastali 

okoljski škodi; 

2. izvedba potrebnih ukrepov za omejitev okoljske škode, ki obsegajo vse izvedljive ukrepe, s 

katerimi je mogoče takoj nadzirati, obvladati, odstraniti ali kako drugače ravnati z onesnaževali 

oziroma drugimi dejavniki škode, da se omeji ali prepreči nadaljnjo okoljsko škodo in škodljive 

vplive na zdravje ljudi ali nadaljnje zmanjševanje koristne vloge, ki jo ima poškodovani del 

okolja za drug del okolja ali za človeka;502 

3. poslati ARSO predlog sanacijskih ukrepov v odobritev; 

4. ARSO naredi analizo okoljske škode; 

5. ARSO z odločbo odredi izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov, in sicer izvedbo 

ukrepov ali njihovo kombinacijo, vključno z ukrepi za ublažitev, ali prehodni ukrepi za 

obnovitev, sanacijo ali nadomestitev poškodovanega posebnega dela okolja oziroma njegovih 

zmanjšanih funkcij ali za zagotovitev ustreznega nadomestila tem delom ali funkcijam;503 

6. v primeru nastanka več okoljskih škod, ARSO določi vrstni red sanacijskih ukrepov. 

 

 

 

                                                
497 Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Uradni list RS, št. 55/09). 
498 1. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 

499 2. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
500 Prvi odstavek 110.e člena ZVO–1. 
501 Deseti odstavek 110.e člena ZVO–1. 
502 Drugi odstavek 110.e člena ZVO–1. 
503 Četrti odstavek 110.e člena ZVO–1. 
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5.2. Sanacija okoljske škode, povzročene tlom 
 

Celovitejši pristop k razumevanju sanacije okoljske škode, povzročene tlom, najprej zahteva 

razjasnitev, kdaj glede na relevantne predpise do škode sploh pride. Tako Direktiva o okoljski 

odgovornost najsplošneje definira škodo tlom 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.504 Nadalje pod poglavjem “Sanacija 

škode, povzročene tlom” določa, da se sprejmejo “potrebni ukrepi, ki zagotovijo vsaj to, da se 

onesnaževala odstranijo, nadzirajo ali da se zmanjša njihova količina, tako da onesnažena tla, ob 

upoštevanju sedanje uporabe ali v času škode odobrene prihodnje uporabe tal, ne predstavljajo večjega 

tveganja zaradi škodljivih vplivov na zdravje ljudi.” Nasprotno pa ZVO-1 v 110.b členu za nastanek 

okoljske škode tlom, poleg pogoja ogrozitve človekovega zdravja, dodaja še pogoj, da morajo biti 

preseženi tudi standardi kakovosti tal, ki jih določajo podzakonski predpisi, ki sicer (kar predstavlja 

dodatno težavo) ne določajo standardov kakovosti za vsa onesnaževala.505 Z drugimi besedami, medtem 

ko Direktiva 2004/35/ES zapoveduje, da škodo predstavlja že ogroženost človekovega zdravja, ZVO-1 

določa, da samo ogrožanje človekovega zdravja ne zadostuje, če niso obenem preseženi tudi standardi 

kakovosti tal. Tako ZVO-1 za nastanek škode določa nižji standard, kot ga predvideva Direktiva 

2004/35/ES ter je tako problematičen z vidika zahteve, da lahko države članice sprejmejo le strožje 

predpise v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, ne pa milejših. Pravna teorija tako meni, 

da bi omenjena pogoja morala biti določena alternativno in ne kumulativno.506 

 

Zaradi navedene problematike zakonske opredelitve škode na tleh se tako postavlja vprašanje, kako 

ravnati, če standardi kakovosti za posamezno onesnaževalo niso določeni. Ali je v takšnem primeru 

skladno z načelom lojalne razlage prezreti enega izmed kumulativno določenih pogojev v zakonu 

(standard kakovosti tal) ter okoljsko škodo utemeljiti zgolj na ogrožanju človekovega zdravja kot 

pogoju, ki ga edinega določa Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti.507 Od tega je namreč 

odvisna tudi sanacija škode, predvsem vprašanje trenutka nastanka obveznosti za njeno izvedbo. 

 

 

5.2.1. Minimalni sanacijski ukrepi 

 

Problematiko navidezno rešuje Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode, ki za razliko od 

sanacije škode, povzročene vodam ali habitatom, ki zasledujeta vzpostavitev referenčnega stanja, kot 

namen sanacije škode, povzročene tlom predvideva odstranitev večjega tveganja škodljivih vplivov na 

zdravje ljudi.508  

 

Najprej velja izpostaviti, da pri izbiri najustreznejših ukrepov sanacije okoljske škode, povzročene tlom, 

Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode dopušča preučitev možnosti naravne obnovitve 

tal.509 Uredba sama naravne obnovitve tal ne definira, zato pa Direktiva 2004/35/ES o okoljski 

odgovornosti določa, da je naravna obnovitev tal možnost, pri kateri človek v obnovitveni proces 

neposredno ne posega.510 

 

Glede sanacijskih ukrepov Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode zahteva, da je potrebno 

odrediti take ukrepe, ki zagotovijo vsaj to, da se onesnaževala odstranijo, nadzirajo ali da se zmanjša 

                                                
504 2(1)(c) Direktive o okoljski odgovornosti. 
505 EcoLexLife, sanacija škode povzročene tlom,  https://ecolexlife.si/2020/01/09/sanacija-skode-povzrocene-tlom/ (dostopali 

18. 5. 2020) 
506 PLIČANIČ, KOMENTAR ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) (2015), str. 504. 
507 PLIČANIČ, KOMENTAR ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) (2015), str. 504. 
508 EcoLexLife, sanacija škode povzročene tlom, URL:  https://ecolexlife.si/2020/01/09/sanacija-skode-povzrocene-tlom/ 

(dostopali 20. 5. 2020) 
509 Peti odstavek 16. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
510 Priloga II Direktive, poglavje Sanacija škode, povzročene tlom. 

https://ecolexlife.si/2020/01/09/sanacija-skode-povzrocene-tlom/
https://ecolexlife.si/2020/01/09/sanacija-skode-povzrocene-tlom/
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njihova količina, tako da onesnažena tla, ob upoštevanju dejanske rabe tal ali v času okoljske škode 

predvidene rabe tal, ne predstavljajo večjega tveganja zaradi škodljivih vplivov na zdravje ljudi.511 

Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode tako v tem delu izpušča sanacijo preseženih 

standardov kakovosti tal, ki jih določajo podzakonski predpisi. Po določbah Direktive 2004/35/ES se 

raba zemljišč ugotovi na podlagi morebitnih predpisov o rabi zemljišč ali drugih predpisov, ki so veljali 

v času nastanka škode.512 Če predpisov o rabi zemljišč ali drugih ustreznih predpisov ni, se raba območja 

ugotovi na podlagi značilnosti območja, kjer je nastala škoda, ob upoštevanju pričakovanega razvoja.513 

 

Vseeno pa se obstoj tveganja za zdravje ljudi oceni z ocenjevanjem tveganja ob upoštevanju značilnosti 

in funkcije prsti, vrste in koncentracije škodljivih snovi, pripravkov, organizmov ali mikroorganizmov, 

njihove tveganosti in možnosti razširjanja.514 Tako presežni standardi kakovosti tal v presojo vstopijo 

vsaj v tem delu, saj so relevantni za določitev obstoja tveganja za človekovo zdravje. 

 

Če okoljska škoda, ki je povzročena tlom, neposredno povzroči okoljsko škodo tudi drugim posebnim 

delom okolja oz. njihovim funkcijam ali če nastane taka škoda posredno, je treba pri pripravi in izbiranju 

najustreznejših sanacijskih ukrepov zagotoviti izvedbo sanacijskih ukrepov za odpravo posledic 

okoljske škode tlom in okoljske škode drugim posebnim delom okolja oz. njihovim funkcijam ne glede 

na to, ali so prisotni vplivi na zdravje ljudi. V primeru, da škoda nastane širšemu okolju Uredba o vrstah 

ukrepov za sanacijo okoljske škode tako nalaga sanacijo tudi če ne obstaja grožnja človekovemu 

zdravju. 

 

 

5.2.2. Dodatne zahteve za sanacijo okoljske škode, povzročene tlom 

 
Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode nadalje določa še dodatne zahteve za sanacijo 

okoljske škode, povzročene tlom, in sicer, da je pri pripravi predloga ukrepov in pri izbiri 

najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske škode, povzročene tlom, potrebno ovrednotiti tudi 

tveganje za zdravje ljudi po izvedenih sanacijskih ukrepih, pri čemer pa se mora upoštevati dejanska 

raba zemljišč na območju sanacije okoljske škode, povzročene tlom, ali pa raba zemljišč, ki je v času 

nastanka okoljske škode določena s prostorskimi načrti države ali občine na tem območju.515  

 

 

5.2.3. Celovit pristop k sanaciji škode 

 
Pri izbiri sanacijskih ukrepov je treba preučiti tudi predpisane zahteve, ki se nanašajo na tla ali dejavnost 

na območju okoljske škode, z namenom, da se zagotovi skladen pristop k sanaciji okoljske škode. 

Preučiti je potrebno tudi verjetnost obstoja predhodnega onesnaženja na območju okoljske škode, ki 

predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali ki lahko vpliva na druge vidike varstva okolja, z namenom, da 

se sanacija območja zaradi tega predhodnega onesnaženja izvaja sočasno z ukrepi za sanacijo okoljske 

škode, povzročene tlom.  

 

Če se po sanaciji okoljske škode spremeni raba zemljišč in s tem uporaba tal, je treba pri pripravi 

prostorskega načrta države ali občine upoštevati vsako tveganje za zdravje ljudi, ki se lahko pojavi v 

povezavi s predlagano novo rabo zemljišč na območju okoljske škode, in zagotoviti, da se izvedejo 

primerna dejanja za omilitev tveganja. 

 

                                                
511 16.člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. Direktiva 2004/35/ES na tem področju določa, da se obstoj 

“takega tveganja [... ] oceni s postopki ocene tveganja ob upoštevanju značilnosti in funkcije prsti, vrste in koncentracije 

škodljivih snovi, pripravkov, organizmov ali mikroorganizmov, njihove tveganosti in možnosti razširjanja.” 
512 Priloga II Direktive, poglavje Sanacija škode, povzročene tlom. 
513 Priloga II Direktive, poglavje Sanacija škode, povzročene tlom. 

514 Drugi odstavek 16. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
515 17. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
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5.3. Sanacija okoljske škode na zavarovanih vrstah, habitatih in vodah 
 

Uvodoma Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode ureja obvezne sestavine zgoraj 

omenjenega predloga sanacijskih ukrepov, ki jih mora povzročitelj poslati v odobritev in se uporablja 

v primeru, da je ARSO obveščeno o nastanku okoljske škode ali o le-tej izve samo. To so:  

- predhodna ocena možnosti in izvedljivosti sanacijskih ukrepov,  

- opredelitev okoljske škode,  

- opredelitev koristi sanacijskih ukrepov,  

- predlog določitve ukrepov dopolnilne in kompenzacijske sanacije,  

- predlog določitve monitoringa in poročanja o izvajanju sanacijskih ukrepov. 

 

Potrebno je opredeliti tudi časovni potek obnovitve v referenčno stanje posebnega dela okolja oziroma 

njegovih funkcij in časovni potek nadomestitve začasnih izgub. Podrobneje je priprava predloga urejena 

v prilogi 4 Uredbe.  

Namen sanacijskih ukrepov je, da se posebni deli okolja obnovijo v referenčno (prvotno) stanje, in sicer 

z ukrepi primarne sanacije, ki jih dopolnjujejo ukrepi kompenzacijske oziroma dopolnilne sanacije.516 

Poleg navedenega, se mora zagotoviti, da je po njihovi izvedbi odstranjena vsaka znatna nevarnost za 

prizadetost zdravja ljudi. 

 

 

5.3.1. Ukrepi primarne sanacije517 

 

Primarna sanacija obsega izvedbo ukrepov, ki obnovijo poškodovani posebni del okolja oziroma 

njegovo funkcijo v referenčno stanje. Primarna sanacija predstavlja vsak sanacijski ukrep, ki obnovi 

poškodovane posebne dele okolja oziroma njihove zmanjšane funkcije v referenčno stanje ali se temu 

približa.518  

Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode kot primere primarne sanacije navaja:   

● odstranitev dejavnikov (npr. kemikalij ali fizičnih ovir), zaradi katerih se je poslabšalo stanje 

posebnega dela okolja oziroma njegovih funkcij; 

● aktivno poseganje na območju okoljske škode z namenom, da se pospeši naravna obnovitev; 

● obdelava onesnaževal na območju okoljske škode, da se zmanjša njihov vpliv na posebni del 

okolja; 

● zaščita območja okoljske škode pred drugimi dejavniki, ki škodljivo vplivajo na posebni del 

okolja oziroma njegove funkcije (npr. druge ovire, tuje vrste oziroma z razvojem povezani 

škodljivi dejavniki na območju okoljske škode); 

● obnovitev ali ponovna naselitev poškodovanih zavarovanih vrst; 

● sejanje, sajenje ali ponovna posaditev vegetacije; 

● inženirska dela za zagotovitev novih ali obnovitve obstoječih habitatov; 

● odstranitev ozkih grl in ovir za migracijo živalskih vrst; 

● zagotovitev osebja, ki upravlja in vzdržuje območje izvajanja sanacije zaradi okoljske škode; 

● razvoj in izvajanje strateških upravljalskih načrtov; 

● uveljavitev prepovedi dostopa; 

● zagotavljanje izboljšanega dostopa zaradi omogočanja uporabe funkcij posebnih delov okolja; 

● zagotavljanje nadzornih služb in služb za izvajanje monitoringa stanja na območju sanacije 

okoljske škode; 

● druge dejavnosti. 

 

                                                
516 4. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode.. 

517 5. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
518 EcoLexLife: Sanacija škode na vodah in škode, povzročene zavarovanim vrstam in naravnim habitatom. URL: 

https://ecolexlife.si/2019/12/26/sanacija-skode-na-vodah-in-skode-povzrocene-zavarovanim-vrstam-in-naravnim-habitatom/ 

(dostopali: 18. 5. 2020) 

https://ecolexlife.si/2019/12/26/sanacija-skode-na-vodah-in-skode-povzrocene-zavarovanim-vrstam-in-naravnim-habitatom/
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Ukrepe primarne sanacije je treba določiti glede na stanje poškodovanih posebnih delov okolja oz. 

njihovih funkcij, in sicer na podlagi ocenjevanja izvedljivosti in učinkovitosti predlaganih ukrepov 

primarne sanacije za: 

- pospešeno obnovitev v referenčno stanje in 

- naravno obnovitev poškodovanih posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij.519 

 

 

5.3.2. Ukrepi dopolnilne sanacije520 

 

Dopolnilna sanacija obsega ukrepe, ki dopolnjujejo ukrepe primarne sanacije, če se z ukrepi primarne 

sanacije ne doseže obnovitev stanja posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij v referenčno stanje. 

Torej predstavlja subsidiarno uporabo. Ukrepi dopolnilne sanacije se lahko odredijo in izvajajo hkrati 

z ukrepi primarne sanacije. Namen dopolnilne sanacije je vzpostaviti podobno stanje posebnih delov 

okolja oziroma njihovih funkcij, kakršno bi bilo na voljo, če bi se na območju okoljske škode 

poškodovani posebni deli okolja oziroma njihove funkcije obnovile v referenčno stanje.  

 

Ukrepi dopolnilne sanacije se lahko izvajajo (1) na območju okoljske škode oziroma (2) na 

nadomestnem območju, ki naj bi bilo, če je le mogoče, geografsko povezano z območjem okoljske 

škode. Ko se izbira nadomestno območje je treba upoštevati predvsem prednosti za izvedbo sanacije 

poškodovanega posebnega dela okolja oziroma njegovih funkcij. 

 

Kot povedano, se ukrepi primarne in dopolnilne sanacije lahko izvajajo hkrati, lahko pa se izvajajo 

samo ukrepi dopolnilne sanacije: zlasti v primeru, če je posledica okoljske škode izguba izjemno redkih 

posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij in bi bilo bolje, da bi se s sanacijskimi ukrepi izboljšal 

drug posebni del okolja oziroma druge njegove funkcije na območju okoljske škode, kot pa da bi se 

obnovil poškodovani posebni del okolja oziroma njegove funkcije v nerazumno dolgem časovnem 

obdobju. 

 

 

5.3.3. Ukrepi kompenzacijske sanacije521  

 

Ukrepi kompenzacijske sanacije se odredijo in izvajajo skupaj z ukrepi primarne sanacije zaradi 

nadomeščanja začasnih izgub, da se z njimi zagotovi podobno stanje posebnih delov okolja oz. njegovih 

funkcij, kot je zaradi okoljske škode izgubljeno stanje posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij, dokler 

ne začnejo učinkovati ukrepi primarne oz. dopolnilne sanacije. Kompenzacijska sanacija torej pomeni 

vsak ukrep, ki se odredi in izvaja zaradi nadomeščanja začasnih izgub posebnih delov okolja oz. 

njihovih funkcij. Ukrepi kompenzacijske sanacije pa se izvajajo od dne nastanka okoljske škode do 

takrat, ko primarna sanacija doseže svoj polni učinek.522  

 

Ukrepi kompenzacijske sanacije obsegajo ukrepe za odpravo začasnih izgub, ki se lahko izvajajo na 

območju okoljske škode oz. na nadomestnem območju. V okviru kompenzacijske sanacije pa se lahko 

poleg tega izvajajo tudi ukrepi dodatne izboljšave stanja poškodovanih posebnih delov okolja oz. 

njihovih funkcij. Ne vključujejo pa ukrepi kompenzacijske sanacije finančnih nadomestil javnosti. 

 

Vrste in določitev ukrepov dopolnilne in kompenzacijske sanacije523 

Ukrepi dopolnilne in kompenzacijske sanacije so podobni zgoraj navedenim ukrepom primarne 

sanacije, vendar pa:  

 

                                                
519 10. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
520 6. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
521 7. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
522 Tretja točka 2. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
523 8. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
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(1) ne vključujejo naravne obnovitve, ker morajo ti ukrepi v primerjavi s tem, kar bi se sicer zgodilo z 

naravno obnovitvijo, zagotoviti dodatno izboljšavo stanja ali povečanje obsega posebnih delov 

okolja oziroma njihovih funkcij, 

(2) lahko vključujejo ukrepe, ki zagotavljajo prisotnost posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij, 

katerih pojavnost sicer pred nastankom okoljske škode ni bila zaznavna ali ni bila pomembna na 

območju okoljske škode. 

 

Če se le da, morajo dopolnilni in kompenzacijski ukrepi na območju okoljske škode oz. na 

nadomestnem območju zagotoviti prisotnost posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij iste vrste, 

kakovosti in količine kot tistih, ki so bili poškodovani zaradi okoljske škode. Če s temi ukrepi ni mogoče 

zagotoviti prisotnosti posebnih delov oz. njihovih funkcij iste vrste, je treba z dopolnilnimi in 

kompenzacijskimi ukrepi vzpostaviti druge, vendar podobne posebne dele okolja oz. njihove funkcije, 

kot je npr. nadomestitev zmanjšanja kvalitete s povečanjem količine posebnega dela okolja oz. njegove 

funkcije. Če pa teh ukrepov ni mogoče zagotavljati, se lahko z ukrepi dopolnilne in kompenzacijske 

sanacije vzpostavijo drugi posebni deli okolja oz. njihove funkcije, kot so ti, ki so poškodovani.   

 

Dopolnilni in kompenzacijski sanacijski ukrepi se določijo na podlagi vrednotenja ukrepov, ki temelji 

na enakovrednosti posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij. Pri tem se analizira enakovrednost 

habitatov, voda ali zavarovanih vrst, kjer se vrednotijo izgube habitatov, na vodah ali zavarovanih vrstah 

zaradi okoljske škode ter koristi habitatom, vodam ali zavarovanim vrstam zaradi izvedbe sanacijskih 

ukrepov. Uporablja se enote vrednotenja, ki so značilne za habitate ali za vode in zavarovane vrste, s 

katerimi se izraža časovna odvisnost stanja funkcij habitata, vode ali zavarovane vrste, poškodovanih 

zaradi okoljske škode.524 Pri pripravi predloga sanacijskih ukrepov je treba te ukrepe izbrati na podlagi 

izračuna pričakovanih koristi vodam, zavarovanim vrstam ali habitatom zaradi izvajanja posameznega 

sanacijskega ukrepa, izraženih ali na enoto obsega sanacijskih ukrepov ali na celotno sanacijo (tisto, 

kar je primernejše). Za izračun pričakovanih koristi vodam, zavarovanim vrstam ali habitatom zaradi 

izvajanja posameznega sanacijskega ukrepa se: 

 

- določi primerna enota vrednotenja zaradi primerjave med izgubami zaradi okoljske škode in 

koristmi zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov in 

- oceni količina izgube voda, zavarovanih vrst ali habitatov zaradi okoljske škode in za vsak 

predlagani sanacijski ukrep količino koristi vodam, zavarovanim vrstam ali habitatom. 

-  

Analiza enakovrednosti voda, zavarovanih vrst ali habitatov se izvede na način, kot je obrazložen v 

Prilogi 2 k Uredbi.525 

 

Vrednotenje sanacijskih ukrepov, kjer se analizira enakovrednost posebnih delov okolja oz. njihovih 

funkcij, je možno uporabiti, če se ukrepi dopolnilne in kompenzacijske sanacije nanašajo na posebne 

dele okolja oz. njihove funkcije iste ali podobne vrste, kot so zaradi okoljske škode poškodovani posebni 

deli okolja oziroma njihove funkcije. Če za vrednotenje analize enakovrednosti ni mogoče uporabiti, 

ker se s temi ukrepi zagotavljajo drugi posebni delo okolja oz. funkcije, kot so ti, ki so poškodovani, je 

treba ukrepe dopolnilne in kompenzacijske sanacije vrednotiti z metodo denarnega vrednotenja. Pri 

ocenjevanju vrednosti posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij z metodo denarnega vrednotenja je 

treba: 

- oceniti denarno vrednost izgub zaradi okoljske škode poškodovanih posebnih delov okolja 

oziroma njihovih funkcij, 

- opredeliti sanacijske ukrepe in oceniti denarno vrednost zagotovljenih posebnih delov okolja 

oziroma njihovih funkcij ali strošek izvedbe ukrepa, če ocenjevanje denarne vrednosti 

zagotovljenih posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij ni možno, ki jo je treba izraziti kot 

ocenjeno denarno vrednost za enoto vrednotenja voda, zavarovanih vrst ali habitatov, 

- izračunati količino zagotovljenih posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij, ki je potrebna 

za izvedbo ukrepov dopolnilne ali kompenzacijske sanacije, kot količnik med ocenjeno denarno 

                                                
524 Prvi in drugi odstavek 12. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
525 13. člen Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
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vrednostjo izgub iz prve alineje in ocenjeno denarno vrednostjo na enoto vrednotenja voda, 

zavarovanih vrst ali habitatov iz druge alineje. 

-  

Metode, uporabljene pri denarnem vrednotenju, so podrobneje opisane v Prilogi 3 k tej Uredbi. Pri 

uporabi metode denarnega vrednotenja je potrebno stremeti k temu, da ukrepi dopolnilne in 

kompenzacijske sanacije zagotovijo enako denarno vrednost drugih posebnih delov okolja oz. njihovih 

funkcij, kot je bila denarna vrednost teh, ki so poškodovani, pred nastankom okoljske škode. Če pa 

denarnega vrednotenja s sanacijskimi ukrepi zagotovljenih drugih posebnih delov okolja oz. njihovih 

funkcij ni mogoče izvesti v razumnem času ali z razumnimi stroški, potem se lahko odloči za izvedbo 

tistih sanacijskih ukrepov, katerih stroški izvajanja so enaki denarni vrednosti poškodovanih posebnih 

delov okolja oz. njihovih funkcij pred nastankom okoljske škode. 

 

Ne glede na uporabljeno metodo vrednotenja ukrepov dopolnilne in kompenzacijske sanacije (analiza 

enakovrednosti ali denarno vrednotenje) je treba zaradi primerjave izgub poškodovanih posebnih delov 

okolja oz. njihovih funkcij s koristmi ukrepov dopolnilne in kompenzacijske sanacije poiskati in 

uporabiti isto enoto vrednotenja, kar zagotavlja, da je izbrani obseg potrebnih dopolnilnih in 

kompenzacijskih ukrepov enakovreden dejanskim izgubam, ki jih je povzročila okoljska škoda. 

Ovrednoteno stanje poškodovanega habitata, vode ali zavarovane vrste pa je v vsakem primeru potrebno 

tudi diskontirati, ker sta izguba in korist zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov časovno odvisni in se 

pojavljata v različnih časih neodvisno druga od druge. 

 

 

5.3.4. Izbira najustreznejših sanacijskih ukrepov 

 

Sanacijski ukrepi se praviloma odredijo in izvajajo kot kombinacija ukrepov primarne, dopolnilne in 

kompenzacijske sanacije. Obseg kombiniranja teh sanacijskih ukrepov se določi za vsak primer 

okoljske škode posebej, izbira kombinacij se pa opravi na podlagi kriterijev za ocenjevanje in izbiro 

najustreznejših sanacijskih ukrepov, ki jih Uredba ureja v 15. členu. 

 

Pri izbiri najustreznejših sanacijskih ukrepov je skladno z Uredbo o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske 

škode treba ocenjevati le razumne predloge izvedb sanacijskih ukrepov, izvedba vsakega sanacijskega 

ukrepa pa mora temeljiti na uporabi najboljših razpoložljivih postopkov in delovnih sredstev. Merila, 

ki jih je treba pri izbiri najustreznejših sanacijskih ukrepov upoštevati, so: 

- vpliv na zdravje in varstvo ljudi, 

- stroški izvedbe, 

- verjetnost uspeha sanacije okoljske škode, 

- stopnja preprečevanja okoljske škode v prihodnje in stopnja možnega izogibanja nenamerni 

spremljevalni škodi pri izvedbi sanacijskega ukrepa, 

- koristi posebnemu delu okolja oziroma njegovim funkcijam, 

- vključevanje socialnih, gospodarskih in kulturnih ter drugih pomembnih dejavnikov, ki so 

značilni za območje okoljske škode, 

- čas, ki bo potreben za učinkovito sanacijo okoljske škode, 

- verjetnost, da se območje okoljske škode obnovi v referenčno stanje, 

- geografska povezava z območjem, ki je utrpelo okoljsko škodo.526 

 

Za vsak primer okoljske škode je potrebno posebej presoditi, kako ta merila primerjati med seboj, in 

navesti razloge, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o metodi primerjave zgornjih meril.527 

Izbiranje najustreznejših sanacijskih ukrepov pa lahko vključuje primerjavo: 

- med izboljševanjem različnih posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij,  

                                                
526 Prvi odstavek 15. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 

527 Peti odstavek 15. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
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- med podobnimi posebnimi deli okolja oziroma njihovimi funkcijami ampak na drugih 

območjih, kot je območje okoljske škode, ali  

- med vzpostavitvijo poškodovanih posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij na različna 

stanja ali z različnimi hitrostmi.528 

 

Izbrani sanacijski ukrepi morajo biti zadostni, da se s kombinacijo primarne, dopolnilne in 

kompenzacijske sanacije obnovijo posebni deli okolja in njihove funkcije v referenčno stanje.529 Če se 

zaradi nižjih stroškov ali iz drugih razlogov izberejo ukrepi primarne sanacije, ki ne obnovijo 

poškodovanih delov okolja oz. njihovih funkcij v prvotno stanje oz. obnovitev poteka bolj počasi, je 

potrebno izgube nadomestiti z ukrepi dopolnilne in kompenzacijske sanacije, da se vzpostavi podobno 

stanje posebnih delov okolja oz. njihovih funkcij, kakršno so imeli pred nastankom okoljske škode.530 

 

 

 

  

                                                
528 Drugi odstavek 15. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
529 Četrti odstavek 15. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
530 Tretji odstavek 15. člena Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode. 
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6. ARHITEKTURNI VIDIK NA PREPREČEVANJA NASTANJA 

OKOLJSKE ŠKODE 

6.1. Vernakularna arhitektura 

Vernakularna arhitektura je arhitektura, namenjena človeku in njegovim vsakdanjim dejavnostim. 

Izhaja iz povezovanja človeka z naravo, kot simbioza med njima.To ni visoka arhitektura za kralje, za 

bogove in za mrtve, to niso spomeniki. Raziskovanja le te so redka: že zgodnji pisci, ki omenjajo 

arhitekturo, gledajo le velike arhitekture, predvsem spomenike. Gre namreč za paradoks: največje 

spoznanje je razumevanje malih reči. Znanstveno delo je predvsem razkrivanje, ki je včasih najtežji, a 

tudi najpomembnejši element, in analitično delo z različnih področij.  Danes vernakularne arhitekture 

ni več: je le spomin in predvsem kultura dedov, ki zahteva prepoznavanje, spoštovanje in predvsem 

negovanje te dediščine.  

 

Vernakularna arhitektura ne pozna krašenja: vse je funkcionalno. S tem pa stopa vernakularna 

arhitektura v sam vrh stroke, saj se staplja z njeno definicijo: arhitektura je oblikovanje prostora, pri 

čemer skladno upošteva možnosti in zahteve, okoliščine okolja, časa in prostora, pa seveda zmožnost 

graditeljev.  

 

Danes je vernakularna arhitektura le še spomin. Gre za spremembe v družbenem sistemu, za 

specializiranost strok, za napredek tehnike in tehnologije. Včasih je bil kmet, ki je s kmetovanjem 

prideloval hrano preko poletja in gradbeni material (les) preko zime. Potujoči mojstri so z velikim 

občutkom zasnovali arhitekturo po naročilu in v okviru možnosti kmeta.  

 

Nadaljevanje preproste arhitekture je le še v ljudeh samih. Vernakularna arhitektura je živela včeraj, ki 

pa so jo danes zamenjali visoko strokovni posegi, katere lahko podre le groba sila. Včasih je bilo 

upoštevanje tradicije samoumevno. Do razlik je prihajalo, a počasi, z evolucijo. Vernakularna 

arhitektura predstavlja le še spomin, spoštovanje kulture dedov in ponos človeka. Negovanje starih 

rešitev je pomembno za dokazovanje uma in spretnosti, je dokaz otrokom o vrednosti njihovih dedov. 

To je kultura: ne vrednost, je vrednota. 

 

In kljub zatonu vernakularne arhitekture, je njegovo bistvo bilo prisotno večino človeškega obstoja. V 

preteklosti se ni dogajalo, da bi prihajalo do škode, ki bi jo opredelili kot okoljska, zgolj materialna 

škoda, ki jo je čas saniral sam (potres, požar, poplava). Svet je bil sestavljen iz naravnih, neškodljivih 

materialov in ni prihajalo do polucije okolja v primeru nezgode. Dandanes so primarni gradbeni 

materiali v gradbeništvu beton, jeklo, steklo in kompoziti iz naravnih materialov. Kljub izvoru primarne 

surovine za pridelavo gradbenih materialov, se za njihov izkop, predelavo, vgradnjo, rabo in na koncu 

razgradnjo porabijo ogromne količine resursov in energije, ki posledično onesnažuje okolje, ga 

degradira in povečuje tveganja polucije. Težava pa ni samo v gradbenih materialih ampak tudi v uporabi 

le teh. Gradbeništvo postaja zelo poenotena panoga po vsem svetu, ki sledi enotnemu slogu, ki nekako 

zavrača okoljske aspekte, ki bi sicer lahko pripomogli k manjši uporabi materialov in energije, 

posledično pa bi manjša uporaba napačnih materialov lahko zmanjšala potencialno polucijo okolja, torej 

okoljsko škodo.531 

 
 

 

 

 

                                                
531 JUVANEC, Borut, Arhitektura Slovenije. 1.-5. Vernakularna arhitektura (Alpski del, Severovzhod, Osrednji pas, Južna 

hribovja, Kraški svet), (2009-2013), Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. 
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6.2. Nuklearne elektrarne z vidika okoljske škode  
 

Nuklearna elektrarna je tovarna energije, ki deluje na podoben način kot termoelektrarna vendar za 

izvor toplote uporablja energijo, ki se sprošča ob cepitvi uranovih jeder v reaktorju. Reaktor sestavlja 

reaktorska posoda z gorivnimi elementi, ki tvorijo sredico. Skozi reaktor kroži prečiščena navadna voda 

pod tlakom, ki odvaja sproščeno toploto v uparjalnika. V uparjalnikih nastaja para, ki poganja turbino, 

ta pa električni generator. Od tega se potem električno energijo usmeri v električno omrežje.532 

 

Nuklearna elektrarna Krško je okoljsko najbolj sporen objekt pri nas in v bližnji regiji. Sicer je sama 

elektrarna sprojektirana tako, da v primeru nesreče ne more priti do prekomernih izpustov v okolje in 

posledično do okoljske škode. Primarna grožnja elektrarni je zraven človeškega faktorja potres. Pri 

potresu lahko pride do poškodb na objektu, ki lahko potencialno ogrožajo zaposlene in okolico. Da do 

tega ne pride ima elektrarna več zaporednih pregrad med primarnim delom elektrarne in terciarnimi. Te 

pregrade so sledeč: prva je jedrsko gorivo uranov dioksid(UO2), druga je kovinska srajčka, ki obdaja 

gorivne tablete uranovega dioksida in preprečuje pobeg radioaktivnih elementov v primarno ohladilo, 

tretja je tlačna meja primarnega sistema (reaktorska posoda, cevovodi, primarna črpalka, uparjalnik, 

komponente za fizično ločitev primarnega sistema od okolice), četrta oz. zadnja pa je zadrževani hram, 

ki jedrski reaktor in primarni sistem ločuje od zunanjega okolja.533 

 

Kljub temu obstaja načrt zaščite in reševanja, ki z različnimi stopnjami nevarnosti zagotavlja celovite 

in globinske varnosti jedrske elektrarne zahteva poleg številnih varnostnih mer in ukrepov za varno 

obratovanje tudi vzdrževanje pripravljenosti za primer nastanka razmer, ki odstopajo od normalnega 

obratovalnega stanja elektrarne, kar bo obrazloženo v nadaljevanju. 

 

Stanja so definirana v štirih stopnjah, od stopnje 0 do stopnje III. Prva stopnja opredeljuje manjši 

problem v elektrarni, a brez radioloških posledic. Stopnja I je podobna stopnji 0, vendar so manjše 

radiološke posledice v posameznih zgradbah elektrarne, ne pa tudi okolice. Pri stopnji II so možne 

radiološke posledice znotraj elektrarne kakor tudi v njeni neposredni okolici. Najvišja stopnja 

predstavlja resnejši problem v elektrarni. Možne so radiološke posledice v okolici elektrarne, zato se 

odredi preventivna evakuacija prebivalcev v bližnji okolici NEKa. Vseh stopnjah nevarnosti so 

obveščeni pristojni organi, lokalni in državni organi ter javnost.534 

 

Kot že omenjeno, pa do večjih okoljske škode nebi smelo priti. Sama elektrarna je bila sprojektirana 

tako, da zagotavlja integriteto primarnega hladilnega kroga, zadrževalnega hrama in vseh varnostnih 

sistemov tudi med in po najmočnejših pričakovanih potresov v regiji. Ti so preračunani na podlagi 

seizmoloških lestvic, ki so narejene na podlagi do sedaj zabeleženih potresov in na podlagi predvidenih 

potresov v preteklosti pred začetkom samih meritev.  

 

NEK zaradi masivne gradnje prenese obremenitve s potresom, ki bi na površju povzročali maksimalne 

pospeške 0,6g (g – zemeljski pospešek). Zaradi varnosti pri naravi objekta pa so dejanski pospeški, ki 

jih objekt lahko prenese celo nekoliko večji. V EU stresnih testih je bila vrednost ocenjena na 0,8-0,9g. 

 

NEK ima po objektu na večih območjih, zunaj in notri, objektov nameščeno seizmično inštrumentacijo, 

ki v času potresov merijo pospeške g v času potresov. Na površju je bil izmerjen v času zadnjega potresa 

marca 2020 pospešek zemeljskih tal 0,01g, kar je 30 krat manjši od sprojektiranega. Bolj merodajne so 

vrednosti, ki so bile izmerjene na samih objektih, te pa so bile med potresom 80 krat manjše od 

                                                
532 Nek.si. 2018. Delovanje NEK. https://www.nek.si/sl/o-jedrski-tehnologiji/delovanje-nek (dostopali 2. 5. 2020) 
533 Esvet.si. 2014. Kako deluje jedrska elektrarna? Varnostne pregrade: https://www.esvet.si/jedrska-energija/kako-deluje-

jedrska-elektrarna (dostopali 10. 5. 2020) 
534 Nek.si. 2018. Načrt zaščite in reševanja. https://www.nek.si/sl/jedrska-in-sevalna-varnost/nacrt-zascite-in-resevanja (10. 

5. 2020) 

https://www.nek.si/sl/o-jedrski-tehnologiji/delovanje-nek
https://www.esvet.si/jedrska-energija/kako-deluje-jedrska-elektrarna
https://www.esvet.si/jedrska-energija/kako-deluje-jedrska-elektrarna
https://www.nek.si/sl/jedrska-in-sevalna-varnost/nacrt-zascite-in-resevanja
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sprojektiranih. Torej, če bi bil g 80 krat višji od dejanskega, bi se na reaktorskih zgradbah pojavile 

resnejše poškodbe.535 

 

6.2.1. Grozota Černobila 

26. aprila 1986 je prišlo v (danes Ukrajinskem, takrat Sovjetska zveza) Černobilu, v bližini mesta  

Pripjat do eksplozije jedrskega reaktorja. Nesreča velja za največjo nesrečo v nuklearnih elektrarnah v 

zgodovini glede na posledice.  

 

Vzrok nesreče ni v celoti razjasnjen, omenjata pa se dve najbolj možni razlagi in sicer, zasnova reaktorja 

in človeški faktor, torej upravljalci elektrarne v noči nesreče. 

 

Do nesreče je prišlo v času monitoringa. Kasnejša in bolj verjetna razlaga zakaj je prišlo do nesreče je 

krivdo pripisala zasnovi reaktorja kanalni reaktor velike moči (ruska kratica RBMK). Reaktor je imel 

velik pozitive koeficient izpraznitve, kar pomeni, da se jedrske reakcije pospešijo, če še v reaktorski 

vodi začnejo tvoriti mehurčki pare. To privede do nekontroliran reakcije, če ni ustreznega posredovanja. 

Ker pozitivni koeficient izpraznitve pri nizki izhodni moči ni bil nadomeščen, je bil reaktor nestabilen. 

Teh informacij upravljalec takrat ni imel, in je zato ravnal narobe. Težava je bila tudi v nadzornih 

palicah. Te upočasnjujejo verižne reakcije, ko so vstavljene v reaktor. Konice so bile iz grafite, ne pa 

celotna palica, kar bi bilo potrebno. Težava še je bila tudi pri upravljalcih samih, ker v danih trenutkih 

niso bili previdni in niso upoštevali vodenja elektrarne, delno zaradi nepoznavanja pomanjkljivosti 

zasnove reaktorja RBMK. 

 

Skupek vseh težav je privedel do nesreče, ki je zaznamovala takratne družbeno politične ureditve kakor 

tudi večje območje okrog elektrarne. Kot posledico eksplozije so takrat izselili ljudi v radiju 30 km od 

središča elektrarne, ki še ostaja zaprta danes. Večji posredni vpliv je nesreča imela na Rusijo, Belorusijo 

in večji del Evrope, nad katero se je z vetrom raznesel radioaktiven oblak, ki je z delci kontaminiral 

omenjeno območje in povišal radioaktivno stopnjo za nekaj mesecev. 

 

Samo območje okrog Černobila bo ostalo radioaktivno prihodnjih 20 000 let oz. 20 000 let bo še 

potrebno da se stopnja radioaktivnosti zmanjša pod mejne vrednosti, da bi se samo območje spet lahko 

normalno naselilo oz. uporabljalo. 

 

 

6.3. Projektiranje odlagališč odpadkov 

Odlagališča odpadkov oz. deponije so nujno zlo. Proces prehajanja na obnovljive vire in krožno 

ekonomijo kaže znake, da morda v prihodnosti le teh ne bomo več potrebovali, vsaj ne v oblikah, kot 

jih poznamo danes. Težava vseh odlagališč je v trajni grožnji po okoljski škodi tudi po tem, ko je 

deponija sanirana in predana v sekundarno rabo, npr. za kmetovanje ipd. 

 

Po slovenski zakonodaji moramo upoštevati pri izgradnji in rabi zemljišč sledeče: pri projektiranju 

odlagališč je potrebno upoštevati razdalje od vodnih virov in ostale vodne infrastrukture pomembnih za 

državo, potrebno jih je umeščati izven območij kopalnih, poplavnih, erozijskih, plazovitih območij, 

itd… Območje se ne sme nahajati v pasu 300m ali manj od območij stanovanj, centralnih dejavnosti, ki 

so namenjena oskrbi, storitvam in družbenim dejavnostim, posebnim dejavnostim, območjem 

proizvodnje dejavnosti. Oddaljena morajo biti najmanj 50m od kmetijskih površin. 536 

                                                
535 Naš-stik.si. 23.3.2020. Nuklearna Elektrarna Krško je grajena potresno odporno. [Online]. Citirano 2.5.2020. Dostopno 

na spletnem naslovu: http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/7298/Nuklearna-Elektrarna-Krsko-je-grajena-

potresno-odporno.aspx  
536 25. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 

http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/7298/Nuklearna-Elektrarna-Krsko-je-grajena-potresno-odporno.aspx
http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/7298/Nuklearna-Elektrarna-Krsko-je-grajena-potresno-odporno.aspx
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Potrebno je zagotoviti, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat v stanovanjsko, 

gostinsko, upravno, pisarniško in trgovsko infrastrukturo. Ne sme se nahajati v bližini stavb 

namenjenim za storitvene dejavnosti, stav družbenega pomena in stavb namenjenih verskim obredom. 
537 

 

Pomembno je, da je odlagališče na celotnem območju deponije geološko in hidrološko enotno in da 

geološka sestava tal zagotavlja varstvo tal ter podzemne in površinske vode pred onesnaževanjem. Vse 

se lahko zagotovi tudi z umetnimi nasipi naravnega materiala, ter se tako pripravi teren za namembnost 

odlagališča. 538 

 

Potrebno je tudi, da se izcedna voda lahko odvaja nemoteno zaradi vpliva gravitacije, če pa le to ni 

mogoče je potrebno za namen izceda vode zagotoviti zbiralnik izcedne vode v neprepustnih zbiralnikih, 

nameščenih zunaj telesa odlagališča.539 

 

Na odlagališču je treba urediti temeljna tla tako, da se zagotovita stabilnost odlagališča ter izvedba 

talnih tesnilnih in drenažnih slojev. Pri ureditvi temeljnih tal je treba upoštevati nagib, ki je potreben 

zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in odvajanja izcedne vode, ter zagotoviti potrebno ravnost temeljnih 

tal.540 

 

Potrebno je urediti neprekinjeno zbiranje in odvajanje izcedne vode, ki je sestavljena iz drenažnega 

sloja. Za odpadno vodo je potrebno ob odlagališču izvesti neprepusten zbiralnik, ki mora biti kemično 

in eksplozijsko varen.541 Po napolnitvi odlagališča se tega sanira s prekritjem raznih umetnih in naravnih 

plasti, vgrajena pa morata biti sistema za odvajanje površinskih voda in odplinjanje.542 

 

Primer dobre sanacije odlagališča, ki je bilo predano v sekundarno rabo, je odlagališče Mozelj. Po 

zakonodaji je potrebno monitoring območja izvajati še 30 let po sanaciji, nato pa se lahko preda v 

ponovno rabi za npr. rekreacijske namene.543 

 

6.4. Sanacija rudnikov in širšega območja 
 

Rudniki so na Slovenskem prisotni že nekaj časa in so bili eni izmed starejših na območju Evrope. Le 

te so z leti zaradi manjšega povpraševanja po surovini ali zgolj neekonomičnosti, tudi z okoljskega 

vidika, zaprli. Vendar pa je po zaprtju bilo potrebno sprejeti določene ukrepe za sanacijo območij v 

neposredni in posredni bližini rovov.  

 

Idrijski rudnik je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu, zadnjič so ga zaprli leta 1995, do 

takrat so v slabih 500 letih obratovanja pridobili 107 000 metričnih ton živega srebra. Skozi procese 

pridobivanja so pod mestom Idrija izkopali 700km rovov in prezračevalnih jaškov, ki bi brez sanacije 

v sebe pokopali mesto.544 

 

Leta 1987 je bil sprejet Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija 

(ZPPPR) z namenom, da se zavaruje okolje neposredno nad rudnikom živega srebra v Idriji in da se 

obvaruje mesto Idrija pred posledico posedanja in drugimi posledicami, ki se odražajo v rudarski škodi, 

zdravstvenem stanju nekdanjih rudarjev zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku živega srebra in 

                                                
537 26. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
538 27. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
539 28. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
540 30. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
541 32. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
542 33. člen Uredbe o odlagališčih odpadkov. 
543 Komunala-kocevje.si. 13.6.2018. Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj. http://www.komunala-

kocevje.si/zapiranje-odlagalisca-nenevarnih-odpadkov-mozelj/ (dostopal 3. 5. 2020) 
544 Delo.si. 17.2.2017. Idrija nima več rudnika.: https://www.delo.si/sobotna/idrija-nima-vec-rudnika.html (dostopal 2. 5. 

2020) 

http://www.komunala-kocevje.si/zapiranje-odlagalisca-nenevarnih-odpadkov-mozelj/
http://www.komunala-kocevje.si/zapiranje-odlagalisca-nenevarnih-odpadkov-mozelj/
https://www.delo.si/sobotna/idrija-nima-vec-rudnika.html
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izvede sanacija teh posledic, se s tem zakonom urejajo razmerja skupnega pomena v zvezi s postopnim 

zapiranjem rudnika ter zagotavljanje sredstev za te namene.545 

 

Nekdanji rudniški geolog in koordinator zapiralnih del Bojan Režun je rekel da bi sama opustitev 

rudnika bila nemogoča. Potrebno je bilo betonsko utrjevanje zasipov, injektiranje z injektirno maso in 

zalitje z vodo, za preprečitev pogrezanja tal. Do leta 2009 so končali z glavno sanacijo za katero so 

porabili 132 000 kubičnih metrov injektirne mase in 173 000 kubičnih metrov siromašnega betona in s 

tem so zasuli 29km rovov. Vseh rovov zaradi specifike ne morejo zasuti, zato jih bodo morali 

odvodnjavati in obnavljati, da ne pride do porušitve, za vedno. Za zapiranje in sanacijo rudnika je država 

porabila pribl. 96 milijonov EUR. 

 

6.5. Kako preprečiti okoljsko škodo s prostorskim načrtovanjem in okoljskim 

upravljanjem 
 

Dandanes postaja družba vedno bolj ogrožena, kar neposredno izhaja iz eksploatacije okolja in njegove 

nepremišljene rabe. Populacija se povečuje in koncentrira v urbanih središčih. V hipnih spremembah v 

okolju človeka, se ogroženost okolja povečuje, tako kot zaradi pomanjkanja planiranja urbaniziranega 

okolja, kot zaradi ruralnega. Povečuje se degradacija naravnega okolja. Vse gre pripisati pomanjkanju 

upravljanja okolja in nepripravljenosti na nepredvidene dogodke. Za preprečitev katastrofe se moramo 

poslužiti prostorskega načrtovanja in upravljanja zemljišč na regionalni, kakor tudi na lokalni ravni. 

Slednje pri nas urejajo Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). 

Podpirati moramo trajnostni razvoj naselij in trajnostno raba zemljišč ob upoštevanju različnih javnih 

in zasebnih interesov. 

 

V začetku je potrebno razumeti razliko med naravno in okoljsko škodo. Po večini v okoljski škodi gre 

za slednje: geofizikalne nesreče (potres, izbruh vulkana), poplave in razlitje jezov, erozija zemlje zaradi 

posegov v poševen teren (čiščenje terena za kmetijske namene: izruvanje dreves), požari, ki so posledica 

suše, geografsko mejne nevarnosti (premikanje puščavske meje v rodovitno območje). Večina nesreč 

je posledica meteoroloških  pojavov, ki so povezani s klimatskimi fenomeni po svetu. 

 

Naravna degradacija in nesreča sta med sabo zelo povezani. Primer tega so nesreče v državah, v katerih 

so te bolj pogoste zaradi visoke stopnje degradacije okolje oz. višja je stopnja degradacije okolja, večji 

je odstotek možnosti za nastanek okoljske nesreče. Vzporednice lahko vlečemo tudi s stopnjo razvoja 

države. Primerjali so okoljske nesreče v državah nižjega in višjega razvoja. V državah višjega razvoja 

ima okoljska nesreča kot posledico potencialno pribl. 400 mrtvih, medtem ko je žrtev pri okoljski 

nesreči v manj razviti državi lahko povprečno do pribl. 3000. V okoljski nesreči srednje in visoko 

razvite države povprečno lahko naštejemo pribl. 400 smrtnih žrtev na nesrečo, medtem ko v slabo razviti 

državi lahko naštejemo do 8 krat več žrtev na nesrečo.  

 

Pri načrtovanju območij dandanes poznamo dve kontradiktorni možnosti urbanih področij. Prva se 

poslužuje principa kompaktnega mesta, ki je historično gledano, prisoten skozi celoten razvoj človeške 

družbe. Na drugi pa imamo koncept, ki sledi principom vezanega mesta. Prvi princip se kaže kot 

uporaba zemljišč z visoko gostoto prebivalstva, zemljišča mešane rabe in visoka kvaliteta javnega 

prostora, medtem ko drugi sledi trendom preteklega stoletja načrtovanja mest za avtomobile in ne za 

ljudi. 

 

Opaziti gre, da smo danes na razpotju med dvema principoma, pri katerih prvi sledi načelom 

trajnostnega in drugi ne trajnostnega in posledično, potencialno večjega tveganja za nastanek okoljske 

škode. Kot hibrid dveh se pojavlja princip policentričnih urbaniziranih območij. Le ta ima več centrov 

z vso infrastrukturo, vendar še vedno deloma razdrobljeno podobo. Tako dobimo območje, ki zavzema 

dobre točke obeh osnovnih principov urbane gradnje, zanemarja negativne posledice in vzroke za 

                                                
545 1. člen Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija 
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nastanek okoljske škode. Dober primer kronološkega razvoja predstavlja Nizozemska s policentrično 

zasnovo celotne regije oz. večjega dela države. 

 

V prihodnje se bomo za preprečevanje škode morali posluževati prijemov iz raznih področij kot so 

realistično celostno načrtovanje preprečevanja in ublažitve nesreč, boljša pripravljenosti na nesreče, 

vključno z izmenjavo informacij v realnem času, sodelovanje skupnosti v celotnem zmanjševanju in 

obvladovanju naravnih nesreč, učinkovitejši prenos tehnologije za zmanjševanje in odpravljanje nesreč 

in izmenjava izkušenj in informacij o institucionalnih ureditvah za zmanjšanje nesreč.546 

 

 

 

  

                                                
546 KÖETTER, T: Prevention of Environmental Disasters by Spatial Planning and Land Management. Universität Bonn, 

Institut für Städtebau, Bodenordnung und Kulturtechnik, 2003. 
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Priloga 1: Seznam varovanih naravnih habitatov (Priloga I Direktive 

o habitatih): 

  

 
1. MORSKI, OBALNI IN PRIOBALNI HABITATNI TIPI 

  
11. Odprto morje in območja plimovanja 

 

1110    Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode  

1120    * Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae) 

1130    Izlivirek, estuariji 

1140    Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki 

1150    * Obalne lagune  

1160    Veliki plitvi zatoki in zalivi  

1170    Morski grebeni  

1180    Podmorske strukture, nastale zaradi izhajanja plinov  

  
12. Obmorski klifi in prodnata ali kamnita obrežja 

  
1210    Združbe enoletnic na obalnem drobirju  

1220    Združbe trajnic na kamnitih obrežjih  

1230    Porasli obmorski klifi atlantskih in baltiških obal  

1240 Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium spp.  

1250    Porasli obmorski klifi makaroneških obal z endemičnim rastlinstvom  

  
13. Atlantska in celinska slana močvirja in slana travišča  

 

1310    Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku  

1320    Sestoji metličja (Spartinion maritimae)  

1330    Atlantska slana travišča (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  

1340    * Slana travišča v celinskih predelih  

  
14. Slana močvirja in travišča sredozemskih in termo-atlantskih območij  

  
1410    Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)  

1420    Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)  

1430    Slanoljubna-nitrofilna grmišča (Pegano-Salsoletea)  

  
15. Stepe na slanih sadrastih tleh v celinskih predelih  

  
1510    * Sredozemske slane stepe (Limonietalia)  

1520    * Iberske združbe na sadrastih tleh (Gypsophiletalia)  

1530    * Panonske slane stepe in slana močvirja  

  
16. Otočje, obale in območja dviga zemeljske skorje v borealnem Baltiku  

  
1610 Baltski otoki eskerji z vegetacijo peščenih, kamnitih in prodnatih obrežij in sublitoralno 

vegetacijo 

1620    Otočki in manjši otoki borealnega Baltika 

1630    * Obalni travniki borealnega Baltika 

1640    Peščena obrežja borealnega Baltika z združbami trajnic 
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1650    Ozki zatoki borealnega Baltika  

 

2. OBALNE PEŠČENE SIPINE IN SIPINE V CELINSKIH PREDELIH  

 

21. Obmorske sipine na obalah Atlantika, Severnega morja in Baltika  

 

2110  Nastajajoče premične sipine  

2120 Premične sipine vzdolž obrežij z vrsto Ammophila arenaria („bele sipine“) 

2130  * Ustaljene obalne sipine z zelnato vegetacijo („sive sipine“) 

2140 * Razapnene ustaljene sipine z vrsto Empetrumnigrum 

2150 * Atlantske razapnene ustaljene sipine (Calluno-Ulicetea) 

2160  Sipine z vrsto Hippophaërhamnoides  

2170  Sipine s podvrsto Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 

2180 Gozdnate sipine atlantske, celinske in borealne regije 

2190 Vlažne sipinske uleknine 

21A0  Machair (*na Irskem)  

 

22. Obmorske sipine sredozemske obale 

 

2210  Ustaljene obalne sipine z vegetacijo zveze Crucianellion maritimae  

2220 Sipine z vrsto Euphorbia terracina 

2230 Sipinska travišča reda Malcolmietalia 

2240  Sipinska travišča reda Brachypodietalia z enoletnicami 

 

2250 * Obalne sipine z vrstami rodu brina (Juniperus spp.) 

2260  Sipinska sklerofilna grmišča z vegetacijo reda Cisto-Lavenduletalia 

2270 * Gozdnate sipine z vrsto Pinus pinea in/ali Pinus pinaster  

 

23. Celinske sipine, stare in razapnene 

 

2310  Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in koščeničice (Genista)  

2320  Suhe peščene resave z vrstami vrese (Calluna) in vrsto Empetrum nigrum  

2330  Celinske sipine z odprtimi travišči z vrstami rodov Corynephorus in Agrostis  

2340  * Panonske sipine celinskih predelov  

 

3. SLADKOVODNI HABITATNI TIPI  

 

31. Stoječe vode  

 

3110  Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, na peščenih ravnicah (Littorelletalia 

uniflorae)  

3120  Oligotrofne vode, ki vsebujejo zelo malo mineralov, večinoma na peščenih tleh v zahodnem 

Sredozemlju z vrstami rodu Isoetes ssp.  

3130  Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Littorelletea 

uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea  

3140  Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbamio z vrstami parožnic (Chara spp.)  

3150  Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition  

3160  Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode  

3170 * Sredozemski občasni ribniki 

3180 * Presihajoča jezera 

3190  Jezera sadrastega krasa  

31A0  * Preproge lokvanjev transilvanskih vročih vrelcev  

 

32. Tekoče vode – deli vodotokov z naravno ali polnaravno dinamiko (majhne, srednje in velike struge), 

kjer se kakovost vode ni znatno poslabšala  
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3210  Fenoskandijske naravno ohranjene reke  

3220 Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov  

3230  Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myri caria germanica) 

vzdolž njihovih bregov  

3240  Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix elaeagnos) vzdolž njihovih bregov  

3250  Stalne sredozemske reke z rumeno ceduljko (Glaucium flavum) 

3260  Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in 

Callitricho-Batrachion 

3270  Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenopodion rubri p.p. in Bidention p.p. 

3280  Stalne sredozemske reke z vrstami zveze Paspalo-Agrostidion in viseči zastori vrst rodu Salix 

in vrste Populus alba 

3290  Presihajoče sredozemske reke z vegetacijo zveze Paspalo-Agrostidion  

32A0  Lehnjakovi pragovi kraških rek v Dinarskem gorovju  

 

4. RESAVE IN GRMIŠČA ZMERNIH OBMOČIJ  

 

4010  Severnoatlantske vlažne resave z vrsto Ericatetralix  

4020  * Vlažne resave zmerno-atlantskih območij z vrstama Erica ciliaris in Erica tetralix  

4030  Evropske suhe resave  

4040  * Suhe atlantske obalne resave z vrsto Ericavagans  

4050  * Endemične makaroneške resave  

4060  Alpske in borealne resave  

4070  * Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum hirsuti)  

4080  Subarktična grmičevja z vrstami vrb (Salix spp.) 

4090 Endemične oromediteranske resave z uleksom 

40A0 * Subkontinentalna predpanonska grmičevja 

40B0  Rodopska grmišča s prevladujočo vrsto petoprstnikov Potentilla fruticosa 

40C0  * Pontsko-sarmatska listopadna grmišča  

 

5. SKLEROFILNA GRMIŠČA (MATORAL)  

 

51. Grmišča submediteranskih in zmernih območij  

 

5110  Stabilni ksero-termofilni sestoji z navadnim pušpanom (Buxus sempervi rens) na skalnatih 

pobočjih (Berberidion p.p.)  

5120  Gorski sestoji vrste Cytisuspurgans 

5130  Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih 

5140  * Sestoji vrste Cistus palhinhae na vlažnih obmorskih resavah  

 

52. Sredozemski drevesasta sklerofilna grmišča 

 

5210  Drevesasta sklerofilna grmišča z vrstami brina (Juniperus spp.)  

5220  * Drevesasta sklerofilna grmišča z vrstami čičimaka (Zyziphus spp.)  

5230  * Drevesasta sklerofilna grmišča z navadnim lovorjem (Laurus nobilis)  

 

53. Grmišča zmerno-sredozemskih in predstepskih območij  

 

5310  Grmišča s prevladujočim navadnim lovorjem (Laurus nobilis)  

5320  Nizki sestoji vrst mlečka (Euphorbia spp.) ob klifih  

5330  Grmišča termomediteranskih in predpuščavskih območij  

 

54. Frigana 

 

5410  Zahodnosredozemske frigane na vrhu klifov (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 
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5420  Frigana z vrsto Sarcopoterium spinosum 

5430  Endemične frigane z vegetacijo zveze Euphorbio-Verbascion  

 

6. NARAVNA IN POLNARAVNA TRAVIŠČA  

 

61. Naravna travišča  

 

6110  * Skalna travišča na bazičnih tleh Alysso-Sedion albi  

6120  * Polnaravna suha travišča in njihove grmiščne faze na karbonatnih tleh  

6130  Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae  

6140  Pirenejska travišča na silikatnih tleh s prevladujočo vrsto Festuca eskia  

6150  Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh 

6160  Oroiberska travišča s prevladujočo vrsto Festuca indigesta 

6170  Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh  

6180 Makaroneška mezofilna travišča 

6190  Skalna panonska travišča (Stipo-Festucetalia pallentis)  

 

62. Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi 

 

6210  Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) 

(*pomembna rastišča kukavičevk)  

6220  * Psevdostepe s travami in enoletnicami razreda Thero-Brachypodietea  

6230  * Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus) na silikatnih tleh v 

montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)  

6240  * Subpanonskastepskatravišča  

6250  * Panonska stepska travišča na puhličastih tleh  

6260  * Panonske stepe na peščenih tleh  

6270  * Vrstnobogatafenoskandijskanižinskakserofilnadomezofilnatravišča  

6280  * Nordijski alvar in predkambrijske karbonatne ravnine  

62A0  Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneratalia villosae)  

62B0  * Ciprska serpentinofilna travišča  

62C0  * Pontsko-sarmatske stepe  

62D0  Oromezijska kisloljubna travišča  

 

63. Sklerofilni pašni gozdovi (deheze) 

 

6310  Deheze z zimzelenimi vrstami hrasta (Quercus spp.) 

 

64. Polnaravni vlažni travniki z visokim steblikovjem 

 

6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae)  

6420  Sredozemski vlažni travniki z visokim steblikovjem Molinio-Holoschoenion 

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  

6440  Aluvialni travniki rečnih dolin z vegetacijo zveze Cnidion dubii  

6450  Severni borealni aluvialni travniki 

6460  Šotna travišča Troodosa 

 

65. Mezofilna travišča  

 

6510  Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki 

6530  * Fenoskandijski gozdnati travniki 

6540  Submediteranska travišča Molinio-Hordeion secalini  
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7. VISOKA, PREHODNA IN NIZKA BARJA  

 

 

71. Kisla šotna barja  

 

7110  * Aktivna visoka barja  

7120  Okrnjena visoka barja, ki se še vedno lahko sama obnavljajo  

7130  Barja na velikih ravnih površinah – „blanket bog“ (*če so aktivna)  

7140  Prehodna barja  

7150  Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion 

7160  Fenoskandijski izviri in izviri nizkih barij, bogati z minerali  

 

72. Karbonatna nizka barja 

 

7210  * Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion 

davallianae  

7220  * Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)  

7230  Bazična nizka barja  

7240  * Alpske pionirske zveze Caricionbicoloris-atrofuscae  

 

73. Borealna barja  

 

7310  * Barja aapa 

7320  * Barja palsa 

 

8. SKALNATI HABITATNI TIPI IN JAME  

 

81. Melišča 

 

8110  Silikatna melišča montanskega pasu do snežne meje (Androsacetalia alpinae in Galeopsietalia 

ladani) 

8120  Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) 

8130  Zahodnosredozemska in termofilna melišča  

8140  Vzhodnosredozemska melišča 

8150  Silikatna melišča hribovite srednje Evrope  

8160  * Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu  

 

82. Skalnata pobočja z rastlinjem skalnih razpok 

 

8210  Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok  

8220  Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 

8230  Silikatne skale s pionirsko vegetacijo Sedo-Scleranthion ali Sedo albi-Veronicion dillenii  

8240  * Apnenčasti podi  

 

83. Drugi skalnati habitati 

 

8310  Jame, ki niso odprte za javnost  

8320 Polja lave in naravne jame v lavi 

8330  Potopljene ali delno potopljene morske jame 

8340  Stalni ledeniki  

 

9. GOZDOVI – naravne in naravnim podobne gozdne združbe z domorodnimi vrstami v gozdovih 

z visokimi drevesi in značilno podrastjo, ki so redke ali reliktne in/ali vključujejo vrste v 

interesu Skupnosti 
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90. Evropski borealni gozdovi  

 

9010  * Zahodna tajga  

9020 * Fenoskandijski hemiborealni naravni stari listopadni gozdovi (Quercus, Tilia, Acer, 

Fraxinus ali Ulmus), bogati z epifiti 

9030  * Naravni gozdovi primarnih sukcesij na obalah, kjer se je zemeljska skorja dvignila  

9040  Nordijski subalpinski/subarktični gozdovi s podvrsto breze Betula pubes cens ssp. czerepanovii  

9050  Fenoskandijski gozdovi s smreko (Picea abies) in bogato zelnato floro  

9060  Iglasti gozdovi na glaciofluvialnih eskerijh ali povezani z njimi 

9070 Fenoskandijski gozdnati pašniki 

9080  * Fenoskandijski listopadni močvirni gozdovi  

 

91. Gozdovi evropskega zmernega pasu  

 

9110  Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum  

9120  Atlantski kisloljubni bukovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex spp.) in včasih tise (Taxus spp.) v 

grmovnati podrasti (Quercion robori-petraeae ali Ilici-Fagenion) 

9130 Bukovi gozdovi Asperulo-Fagetum 

9140  Srednjeevropski subalpinski bukovi gozdovi z vrstami javora (Acer spp.) in vrsto Rumex 

arifolius 

9150  Srednjeevropski bukovi gozdovi zveze Cephalanthero-Fagion na apnenčastih tleh 

9160  Subatlantski in srednjeevropski hrastovi ali hrastovo-belogabrovi gozdovi zveze Carpinion 

betuli 

9170  Hrastovo-belogabrovi gozdovi Galio-Carpinetum  

9180  * Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščihi  

9190  Stari kisloljubni gradnovi gozdovi (Quercus robur) na peščenih ravnicah  

91A0  Stari gradnovi gozdovi z vrstami bodike (Ilex spp.) in rebrenjače (Blechnum spp.) na 

Britanskem otočju  

91B0  Termofilni gozdovi s prevladujočo vrsto Fraxinus angustifolia  

91C0  * Kaledonski gozdovi  

91D0  * Barjanski gozdovi  

91E0  * Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus gluti nosa in Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))  

91F0  Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)  

91G0  * Panonski gozdovi z gradnom (Quercus petraea) in belim gabrom (Car pinus betulus)  

91H0  * Panonski gozdovi s puhastim hrastom (Quercus pubescens)  

91I0  * Evrosibirski stepski gozdovi z vrstami hrasta (Quercus spp.) 

91J0  * Gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata) na Britanskem otočju  

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  

91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi(Erythronio-carpinion)  

91M0  Panonsko-balkanski cerovo-gradnovi gozdovi  

91N0  * Grmišča panonskih sipin (Junipero-Populetum albae) v celinskih predelih  

91P0  Jelovi gozdovi na Svetem križu (Abietetum polonicum) 

91Q0  Zahodno karpatski kalcifilni gozdovi s prevladujočim rdečim borom (Pinus sylvestris) 

91R0  Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum) 

91S0 * Zahodnopontski bukovi gozdovi 

91T0  Srednjeevropski gozdovi rdečega bora, bogati z lišaji  

91U0  Sarmatski stepski borovi gozdovi 

91V0 Dacijski bukovi gozdovi (Symphyto-Fagion) 

91W0  Mezijski bukovi gozdovi 

91X0 * Bukovi gozdovi pokrajine Dobrudža 

91Y0 Dacijski hrastovi in belogabrovi gozdovi 

91Z0 Mezijski gozdovi srebrne lipe 

91AA * Vzhodni gozdovi belega hrasta 
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91BA  Mezijski jelovi gozdovi 

91CA  Gozdovi rdečega bora v balkanskem gorovju in Rodopih  

 

92. Sredozemski listopadni gozdovi  

 

9210  * Apeninski bukovi gozdovi z vrstami tise (Taxus spp.) in bodike (Ilex spp.)  

9220  * Apeninski bukovi gozdovi z belo jelko (Abies alba) in bukovi gozdovi z vrsto Abies 

nebrodensis  

9230  Galicijsko-portugalski hrastovi gozdovi z dobom (Quercus robur) in vrsto Quercus pyrenaica  

9240  Iberski gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus faginea in Quercus canariensis  

9250 Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus trojana  

9260  Gozdovi s prevladujočim pravim kostanjem (Castanea sativa)  

9270  Grški bukovi gozdovi z vrsto Abies borisii-regis  

9280  Gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus frainetto  

9290  Gozdovi z vrstami rodu Cupressus (Acero-Cupression)  

92A0 Galerijski sestoji bele vrbe (Salix alba) in belega topola (Populus alba)  

92B0  Obrežni sestoji ob presihajočih sredozemskih vodotokih z vrsto Rhodo dendron ponticum, 

vrstami vrb (Salix spp.) in drugimi  

92C0  Gozdovi s prevladujočima vrstama Platanus orientalis in Liquidambar orientalis (Platanion 

orientalis)  

92D0  Južne obrežne galerije in grmišča (Nerio-Tamaricetea in Securinegion tinctoriae)  

 

93. Sredozemski sklerofilni gozdovi 

 

9310  Egejski gozdovi s prevladujočo vrsto Quercus brachyphylla  

9320  Gozdovi z vrstami iz oljke (Olea spp.) in rožičevca (Ceratonia spp.)  

9330  Gozdovi s prevladujočim hrastom plutovcem (Quercus suber) 

9340  Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia 9350 Gozdovi s 

prevladujočo vrsto Quercus macrolepis  

9360  * Makaroneški lovorjevi gozdovi (Laurus, Ocotea)  

9370  * Palmovi gozdovi z vrstami rodu Phoenix  

9380  Gozdovi s prevladujočo navadno bodiko (Ilex aquifolium)  

9390  * Grmišča in nizki gozdovi z vrsto Quercus alnifolia  

93A0  Gozdovi z vrsto Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infec toriae)  

 

94. Gorski iglasti gozdovi zmernega območja 

 

9410  Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 

9420  Alpinski gozdovi s prevladujočim macesnom (Larix decidua) in/ali cemprinom (Pinus cembra)  

9430  Subalpinski in montanski gozdovi s prevladujočo vrsto Pinus uncinata (*če na sadrastih ali 

apnenčastih tleh)  

 

95. Sredozemski in makaroneški gorski iglasti gozdovi 

 

9510  * Juožnoapeninski gozdovi s prevladujočo belo jelko (Abies alba)  

9520  Gozdovi s prevladujočo vrsto Abies pinsapo  

9530  * (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora  

9540  Sredozemski borovi gozdovi z endemičnimi podvrstami pinije  

9550 Kanarski endemični borovi gozdovi  

9560 * Endemični gozdovi z vrstami brina (Juniperus spp.)  

9570  * Gozdovi s prevladujočo vrsto Tetraclinis articulata  

9580  * Sredozemski gozdovi s prevladujočo tiso (Taxus baccata)  

9590  * Gozdovi s prevladujočo vrsto Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifo liae)  

95A0  Visokooromediteranski borovi gozdovi  
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Priloga 2: Seznam zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst (Priloga 

II Direktive o habitatih): 

 
Če je vrsta navedena v tej prilogi, ni pa navedena v Prilogi IV ali Prilogi V (živalske in rastlinske vrste 

v interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja), imenu vrste 

sledi znak (o); če je vrsta navedena v tej prilogi in v Prilogi V, ni pa navedena v Prilogi IV, imenu vrste sledi znak 

(V). 

 

 

(a) ŽIVALI 

VRETENČARJI

SESALCI 

 

INSECTIVORA 

 

Talpidae 

Galemys pyrenaicus 

 

CHIROPTERA 

 

Rhinolophidae 

Rhinolophus blasii 

Rhinolophus euryale 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus mehelyi 

 

Vespertilionidae 

Barbastella barbastellus 

Miniopterus schreibersii 

Myotis bechsteinii 

Myotis blythii 

Myotis capaccinii 

Myotis dasycneme 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

 

Pteropodidae 

Rousettus aegyptiacus 

 

RODENTIA 

 

Gliridae 

Myomimus roachi 

 

Sciuridae 

* Marmota marmota latirostris 

* Pteromys volans (Sciuropterus 

russicus) 

Spermophilus citellus (Citellus 

citellus) 

* Spermophilus suslicus (Citellus 

suslicus) 

 

Castoridae 

Castor fiber (razen estonskih, 

latvijskih, litovskih, finskih in 

švedskih populacij) 

 

Cricetidae 

Mesocricetus newtoni 

 

Microtidae 

Dinaromys bogdanovi 

Microtus cabrerae 

* Microtus oeconomus arenicola 

* Microtus oeconomus mehelyi 

Microtus tatricus 

 

Zapodidae 

Sicista subtilis 

 

CARNIVORA 

 

Canidae 

* Alopex lagopus 

* Canis lupus (razen estonske 

populacije; grške populacije: le tiste 

južno od 39. vzporednika; španske 

populacije: le tiste južno od Duera; 

latvijskih, litovskih in finskih 

populacij) 

 

Ursidae 

* Ursus arctos (razen estonskih, 

finskih in švedskih populacij) 

 

Mustelidae 

* Gulo gulo 

Lutra lutra 

Mustela eversmanii 

* Mustela lutreola 
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Vormela peregusna 

 

Felidae 

Lynx lynx (razen estonskih, latvijskih 

in finskih populacij) 

* Lynx pardinus 

 

Phocidae 

Halichoerus grypus (V) 

* Monachus monachus 

Phoca hispida bottnica (V) 

* Phoca hispida saimensis 

Phoca vitulina (V) 

 

ARTIODACTYLA 

 

Cervidae 

* Cervus elaphus corsicanus 

Rangifer tarandus fennicus (o) 

 

Bovidae 

* Bison bonasus 

Capra aegagrus (naravne populacije) 

* Capra pyrenaica pyrenaica 

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon 

musimon) (naravne populacije – 

Korzika in Sardinija) 

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini 

ophion) 

* Rupicapra pyrenaica 

ornata (Rupicapra rupicapra ornata) 

Rupicapra rupicapra balcanica 

* Rupicapra rupicapra tatrica 

 

CETACEA 

Phocoena phocoena 

Tursiops truncatus 

 

PLAZILCI 

 

CHELONIA (TESTUDINES) 

 

Testudinidae 

Testudo graeca 

Testudo hermanni 

Testudo marginata 

 

Cheloniidae 

* Caretta caretta 

* Chelonia mydas 

 

Emydidae 

Emys orbicularis 

Mauremys caspica 

Mauremys leprosa 

 

SAURIA 

 

Lacertidae 

Dinarolacerta mosorensis 

Lacerta bonnali (Lacerta monticola) 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Gallotia galloti insulanagae 

* Gallotia simonyi 

Podarcis lilfordi 

Podarcis pityusensis 

 

Scincidae 

Chalcides simonyi (Chalcides 

occidentalis) 

 

Gekkonidae 

Phyllodactylus europaeus 

 

OPHIDIA (SERPENTES) 

 

Colubridae 

* Coluber cypriensis 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe situla 

* Natrix natrix cypriaca 

 

Viperidae 

* Macrovipera schweizeri (Vipera 

lebetina schweizeri) 

Vipera ursinii (razen Vipera ursinii 

rakosiensis in Vipera ursinii macrops) 

* Vipera ursinii macrops 

* Vipera ursinii rakosiensis 

 

DVOŽIVKE 

 

CAUDATA 

 

Salamandridae 

Chioglossa lusitanica 

Mertensiella luschani (Salamandra 

luschani) 

* Salamandra aurorae (Salamandra 

atra aurorae) 

Salamandrina terdigitata 

Triturus carnifex (Triturus cristatus 

carnifex) 

Triturus cristatus (Triturus cristatus 

cristatus) 

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus 

dobrogicus) 

Triturus karelinii (Triturus cristatus 

karelinii) 
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Triturus montandoni 

Triturus vulgaris ampelensis 

 

Proteidae 

* Proteus anguinus 

 

Plethodontidae 

Hydromantes (Speleomantes) 

ambrosii 

Hydromantes (Speleomantes) flavus 

Hydromantes (Speleomantes) genei 

Hydromantes (Speleomantes) 

imperialis 

Hydromantes (Speleomantes) strinatii 

Hydromantes (Speleomantes) 

supramontis 

 

ANURA 

 

Discoglossidae 

* Alytes muletensis 

Bombina bombina 

Bombina variegata 

Discoglossus 

galganoi (vključno Discoglossus 

„jeanneae“) 

Discoglossus montalentii 

Discoglossus sardus 

 

Ranidae 

Rana latastei 

 

Pelobatidae 

* Pelobates fuscus insubricus 

 

RIBE 

 

PETROMYZONIFORMES 

 

Petromyzonidae 

Eudontomyzon spp. (o) 

Lampetra fluviatilis (V) (razen 

estonskih, finskih in švedskih 

populacij) 

Lampetra planeri (o) (razen estonskih, 

finskih in švedskih populacij) 

Lethenteron zanandreai (V) 

Petromyzon marinus (o) (razen 

švedskih populacij) 

 

ACIPENSERIFORMES 

 

Acipenseridae 

* Acipenser naccarii 

* Acipenser sturio 

 

CLUPEIFORMES 

 

Clupeidae 

Alosa spp. (V) 

 

SALMONIFORMES 

 

Salmonidae 

Hucho hucho – sulec (naravne 

populacije) (V) 

Salmo macrostigma (o) 

Salmo marmoratus (o) 

Salmo salar (le v sladkih vodah) (V) 

(razen finskih populacij) 

Salmothymus obtusirostris (o) 

 

Coregonidae 

* Coregonus oxyrhynchus (anadromne 

populacije v nekaterih predelih 

Severnega morja) 

 

Umbridae 

Umbra krameri (o) 

 

CYPRINIFORMES 

 

Cyprinidae 

Alburnus albidus (o) (Alburnus 

vulturius) 

Aulopyge huegelii (o) 

Anaecypris hispanica 

Aspius aspius (V) (razen finskih 

populacij) 

Barbus comiza (V) 

Barbus meridionalis (V) 

Barbus plebejus (V) 

Chalcalburnus chalcoides (o) 

Chondrostoma genei (o) 

Chondrostoma knerii (o) 

Chondrostoma lusitanicum (o) 

Chondrostoma phoxinus (o) 

Chondrostoma polylepis (o) 

(vključno C. willkommi) 

Chondrostoma soetta (o) 

Chondrostoma toxostoma (o) 

Gobio albipinnatus (o) 

Gobio kessleri (o) 

Gobio uranoscopus (o) 

Iberocypris palaciosi (o) 

* Ladigesocypris ghigii (o) 

Leuciscus lucumonis (o) 

Leuciscus souffia (o) 

Pelecus cultratus (V) 

Phoxinellus spp. (o) 
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* Phoxinus percnurus 

Rhodeus sericeus amarus (o) 

Rutilus pigus (V) 

Rutilus rubilio (o) 

Rutilus arcasii (o) 

Rutilus macrolepidotus (o) 

Rutilus lemmingii (o) 

Rutilus frisii meidingeri (V) 

Rutilus alburnoides (o) 

Scardinius graecus (o) 

Squalius microlepis (o) 

Squalius svallize (o) 

 

Cobitidae 

Cobitis elongata (o) 

Cobitis taenia (o) (razen finskih 

populacij) 

Cobitis trichonica (o) 

Misgurnus fossilis (o) 

Sabanejewia aurata (o) 

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis 

larvata in Cobitis conspersa) 

 

SILURIFORMES 

 

Siluridae 

Silurus aristotelis (V) 

 

ATHERINIFORMES 

 

Cyprinodontidae 

 

Aphanius iberus (o) 

Aphanius fasciatus (o) 

* Valencia hispanica 

* Valencia letourneuxi (Valencia 

hispanica) 

 

PERCIFORMES 

 

Percidae 

Gymnocephalus baloni 

Gymnocephalus schraetzer (V) 

* Romanichthys valsanicola 

Zingel spp. ((o) razen Zingel 

asper in Zingel zingel (V)) 

 

Gobiidae 

Knipowitschia croatica (o) 

Knipowitschia (Padogobius) 

panizzae (o) 

Padogobius nigricans (o) 

Pomatoschistus canestrini (o) 

 

SCORPAENIFORMES 

 

Cottidae 

Cottus gobio (o) (razen finskih 

populacij) 

Cottus petiti (o)

 

NEVRETENČARJI 

ČLENONOŽCI 

 

CRUSTACEA 

 

Decapoda 

Austropotamobius pallipes (V) 

* Austropotamobius torrentium (V) 

 

Isopoda 

* Armadillidium ghardalamensis 

 

INSECTA 

 

Coleoptera 

Agathidium pulchellum (o) 

Bolbelasmus unicornis 

Boros schneideri (o) 

Buprestis splendens 

Carabus hampei 

Carabus hungaricus 

* Carabus menetriesi pacholei 

* Carabus olympiae 

Carabus variolosus 

Carabus zawadszkii 

Cerambyx cerdo 

Corticaria planula (o) 

Cucujus cinnaberinus 

Dorcadion fulvum cervae 

Duvalius gebhardti 

Duvalius hungaricus 

Dytiscus latissimus 

Graphoderus bilineatus 

Leptodirus hochenwarti 

Limoniscus violaceus (o) 

Lucanus cervus (o) 

Macroplea pubipennis (o) 

Mesosa myops (o) 

Morimus funereus (o) 

* Osmoderma eremita 

Oxyporus mannerheimii (o) 

Pilemia tigrina 

* Phryganophilus ruficollis 

Probaticus subrugosus 

Propomacrus cypriacus 

* Pseudogaurotina excellens 

Pseudoseriscius cameroni 
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Pytho kolwensis 

Rhysodes sulcatus (o) 

* Rosalia alpina 

Stephanopachys linearis (o) 

Stephanopachys substriatus (o) 

Xyletinus tremulicola (o) 

 

Hemiptera 

Aradus angularis (o) 

 

Lepidoptera 

Agriades glandon aquilo (o) 

Arytrura musculus 

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) 

quadripunctaria (o) 

Catopta thrips 

Chondrosoma fiduciarium 

Clossiana improba (o) 

Coenonympha oedippus 

Colias myrmidone 

Cucullia mixta 

Dioszeghyana schmidtii 

Erannis ankeraria 

Erebia calcaria 

Erebia christi 

Erebia medusa polaris (o) 

Eriogaster catax 

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) 

aurinia (o) 

Glyphipterix loricatella 

Gortyna borelii lunata 

Graellsia isabellae (V) 

Hesperia comma catena (o) 

Hypodryas maturna 

Leptidea morsei 

Lignyoptera fumidaria 

Lycaena dispar 

Lycaena helle 

Maculinea nausithous 

Maculinea teleius 

Melanargia arge 

* Nymphalis vaualbum 

Papilio hospiton 

Phyllometra culminaria 

Plebicula golgus 

Polymixis rufocincta isolata 

Polyommatus eroides 

Proterebia afra dalmata 

Pseudophilotes bavius 

Xestia borealis (o) 

Xestia brunneopicta (o) 

* Xylomoia strix 

 

Mantodea 

Apteromantis aptera 

 

Odonata 

Coenagrion hylas (o) 

Coenagrion mercuriale (o) 

Coenagrion ornatum (o) 

Cordulegaster heros 

Cordulegaster trinacriae 

Gomphus graslinii 

Leucorrhinia pectoralis 

Lindenia tetraphylla 

Macromia splendens 

Ophiogomphus cecilia 

Oxygastra curtisii 

 

Orthoptera 

Baetica ustulata 

Brachytrupes megacephalus 

Isophya costata 

Isophya harzi 

Isophya stysi 

Myrmecophilus baronii 

Odontopodisma rubripes 

Paracaloptenus caloptenoides 

Pholidoptera transsylvanica 

Stenobothrus (Stenobothrodes) 

eurasius 

 

ARACHNIDA 

Pseudoscorpiones 

Anthrenochernes stellae (o) 

 

MEHKUŽCI 

 

GASTROPODA 

Anisus vorticulus 

Caseolus calculus 

Caseolus commixta 

Caseolus sphaerula 

Chilostoma banaticum 

Discula leacockiana 

Discula tabellata 

Discus guerinianus 

Elona quimperiana 

Geomalacus maculosus 

Geomitra moniziana 

Gibbula nivosa 

* Helicopsis striata austriaca (o) 

Hygromia kovacsi 

Idiomela (Helix) subplicata 

Lampedusa imitatrix 

* Lampedusa melitensis 

Leiostyla abbreviata 

Leiostyla cassida 

Leiostyla corneocostata 

Leiostyla gibba 
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Leiostyla lamellosa 

* Paladilhia hungarica 

Sadleriana pannonica 

Theodoxus transversalis 

Vertigo angustior (o) 

Vertigo genesii (o) 

Vertigo geyeri (o) 

Vertigo moulinsiana (o) 

 

BIVALVIA 

 

Unionoida 

Margaritifera durrovensis 

(Margaritifera margaritifera) (V) 

Margaritifera margaritifera (V) 

Unio crassus 

 

Dreissenidae 

Congeria kusceri 

 

(b)    RASTLINE 

PTERIDOPHYTA 

 

ASPLENIACEAE 

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy 

Asplenium adulterinum Milde 

 

BLECHNACEAE 

Woodwardia radicans (L.) Sm. 

 

DICKSONIACEAE 

Culcita macrocarpa C. Presl 

 

DRYOPTERIDACEAE 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex 

Kunze) Kurata 

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. 

Dryopteris fragans (L.) Schott 

 

HYMENOPHYLLACEAE 

Trichomanes speciosum Willd. 

 

ISOETACEAE 

Isoetes boryana Durieu 

Isoetes malinverniana Ces. & De Not. 

 

MARSILEACEAE 

Marsilea batardae Launert 

Marsilea quadrifolia L. 

Marsilea strigosa Willd. 

 

OPHIOGLOSSACEAE 

Botrychium simplex Hitchc. 

Ophioglossum polyphyllum A. Braun 

 

GYMNOSPERMAE 

 

PINACEAE 

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei 

 

ANGIOSPERMAE 

 

ALISMATACEAE 

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) 

Juz. 

Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 

Luronium natans (L.) Raf. 

 

AMARYLLIDACEAE 

Leucojum nicaeense Ard. 

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

Narcissus calcicola Mendonça 

Narcissus cyclamineus DC. 

Narcissus fernandesii G. Pedro 

Narcissus humilis (Cav.) Traub 

* Narcissus nevadensis Pugsley 

Narcissus pseudonarcissus L. 

subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes 

Narcissus scaberulus Henriq. 

Narcissus triandrus L. 

subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. 

Narcissus viridiflorus Schousboe 

 

ASCLEPIADACEAE 

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) 

Holub 

 

BORAGINACEAE 

* Anchusa crispa Viv. 

Echium russicum J. F. Gemlin 

* Lithodora nitida (H. Ern) R. 

Fernandes 

Myosotis lusitanica Schuster 

Myosotis rehsteineri Wartm. 

Myosotis retusifolia R. Afonso 

Omphalodes kuzinskyanae Willk. 

* Omphalodes littoralis Lehm. 

* Onosma tornensis Javorka 

Solenanthus albanicus (Degen & al.) 

Degen & Baldacci 

* Symphytum cycladense Pawl. 

 

CAMPANULACEAE 

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. 

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. 
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* Campanula bohemica Hruby 

* Campanula gelida Kovanda 

Campanula romanica Săvul. 

* Campanula sabatia De Not. 

* Campanula serrata (Kit.) Hendrych 

Campanula zoysii Wulfen 

Jasione crispa (Pourret) Samp. 

subsp. serpentinica Pinto da Silva 

Jasione lusitanica A. DC. 

 

CARYOPHYLLACEAE 

Arenaria ciliata L. 

subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. 

Dahl 

Arenaria humifusa Wahlenberg 

* Arenaria nevadensis Boiss. & 

Reuter 

Arenaria provincialis Chater & 

Halliday 

* Cerastium 

alsinifolium Tausch Cerastium 

dinaricum G. Beck & Szysz. 

Dianthus arenarius L. 

subsp. arenarius 

* Dianthus 

arenarius subsp. bohemicus (Novak) 

O. Schwarz 

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter 

subsp. cintranus Boiss. & Reuter 

* Dianthus diutinus Kit. 

* Dianthus lumnitzeri Wiesb. 

Dianthus marizii (Samp.) Samp. 

* Dianthus moravicus Kovanda 

* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. 

Dianthus plumarius subsp. regis-

stephani (Rapcs.) Baksay 

Dianthus rupicola Biv. 

* Gypsophila papillosa P. Porta 

Herniaria algarvica Chaudhri 

* Herniaria latifolia Lapeyr. 

subsp. litardierei Gamis 

Herniaria lusitanica (Chaudhri) 

subsp. berlengiana Chaudhri 

Herniaria maritima Link 

* Minuartia smejkalii Dvorakova 

Moehringia jankae Griseb. ex Janka 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. 

Moehringia tommasinii Marches. 

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl 

Petrocoptis grandiflora Rothm. 

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & 

Rivas Mart. 

Petrocoptis pseudoviscosa Fernández 

Casas 

Silene furcata Rafin. 

subsp. angustiflora (Rupr.) Walters 

* Silene hicesiae Brullo & Signorello 

Silene hifacensis Rouy ex Willk. 

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. 

Silene longicilia (Brot.) Otth. 

Silene mariana Pau 

* Silene orphanidis Boiss 

* Silene rothmaleri Pinto da Silva 

* Silene velutina Pourret ex Loisel. 

 

CHENOPODIACEAE 

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. 

J. Scott 

* Cremnophyton lanfrancoi Brullo et 

Pavone 

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi 

 

CISTACEAE 

Cistus palhinhae Ingram 

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen 

Helianthemum alypoides Losa & 

Rivas Goday 

Helianthemum caput-felis Boiss. 

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da 

Silva & Rozeira 

 

COMPOSITAE 

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) 

Greuter 

Artemisia campestris L. 

subsp. bottnica A. N. Lundström ex 

Kindb. 

* Artemisia granatensis Boiss. 

* Artemisia laciniata Willd. 

Artemisia oelandica (Besser) Komaror 

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn. 

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC 

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. 

Carlina onopordifolia Besser 

* Carduus myriacanthus Salzm. ex 

DC. 

* Centaurea alba L. 

subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal 

* Centaurea alba L. 

subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) 

Gugler 

* Centaurea akamantis T. Georgiadis 

& G. Chatzikyriakou 

* Centaurea attica Nyman 

subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) 

Dostal 

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez 

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & 

Rivas Goday 
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* Centaurea citricolor Font Quer 

Centaurea corymbosa Pourret 

Centaurea gadorensis G. Blanca 

* Centaurea horrida Badaro 

Centaurea immanuelis-loewii Degen 

Centaurea jankae Brandza 

* Centaurea kalambakensis Freyn & 

Sint. 

Centaurea kartschiana Scop. 

* Centaurea lactiflora Halacsy 

Centaurea micrantha Hoffmanns. & 

Link subsp. herminii (Rouy) Dostál 

* Centaurea niederi Heldr. 

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & 

Orph. 

* Centaurea pinnata Pau 

Centaurea pontica Prodan & E. I. 

Nyárády 

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. 

Blanca 

Centaurea rothmalerana (Arènes) 

Dostál 

Centaurea vicentina Mariz 

Cirsium brachycephalum Juratzka 

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. 

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca 

& M. Cueto 

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller 

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. 

* Helichrysum melitense (Pignatti) 

Brullo et al 

Hymenostemma 

pseudanthemis (Kunze) Willd. 

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone 

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. 

* Jurinea fontqueri Cuatrec. 

* Lamyropsis microcephala (Moris) 

Dittrich & Greuter 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex 

DC.) Boiss. 

Leontodon boryi Boiss. 

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & 

Sell 

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link 

Ligularia sibirica (L.) Cass. 

* Palaeocyanus 

crassifolius (Bertoloni) Dostal 

Santolina impressa Hoffmanns. & 

Link 

Santolina semidentata Hoffmanns. & 

Link 

Saussurea 

alpina subsp. esthonica (Baer ex 

Rupr) Kupffer 

* Senecio elodes Boiss. ex DC. 

Senecio jacobea L. 

subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter 

* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern 

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb 

et Schenk subsp. moravica 

 

CONVOLVULACEAE 

* Convolvulus argyrothamnus Greuter 

* Convolvulus fernandesii Pinto da 

Silva & Teles 

 

CRUCIFERAE 

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. 

* Arabis kennedyae Meikle 

Arabis sadina (Samp.) P. Cout. 

Arabis scopoliana Boiss 

* Biscutella neustriaca Bonnet 

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. 

Boleum asperum (Pers.) Desvaux 

Brassica glabrescens Poldini 

Brassica hilarionis Post 

Brassica insularis Moris 

* Brassica macrocarpa Guss. 

Braya linearis Rouy 

* Cochlearia polonica E. Fröhlich 

* Cochlearia tatrae Borbas 

* Coincya rupestris Rouy 

* Coronopus navasii Pau 

Crambe tataria Sebeok 

* Degenia velebitica (Degen) Hayek 

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gómez-

Campo 

* Diplotaxis siettiana Maire 

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. 

Draba cacuminum Elis Ekman 

Draba cinerea Adams 

Draba dorneri Heuffel. 

Erucastrum palustre (Pirona) Vis. 

* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. 

* Iberis arbuscula Runemark 

Iberis procumbens Lange 

subsp. microcarpa Franco & Pinto da 

Silva 

* Jonopsidium acaule (Desf.) 

Reichenb. 

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball 

ex Arcang. 

Rhynchosinapis erucastrum (L.) 

Dandy ex Clapham 

subsp. cintrana (Coutinho) Franco & 

P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) 

Pinto da Silva) 
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Sisymbrium cavanillesianum Valdés & 

Castroviejo 

Sisymbrium supinum L. 

Thlaspi jankae A. Kern. 

 

CYPERACEAE 

Carex holostoma Drejer 

* Carex panormitana Guss. 

Eleocharis carniolica Koch 

 

DIOSCOREACEAE 

* Borderea chouardii (Gaussen) 

Heslot 

 

DROSERACEAE 

Aldrovanda vesiculosa L. 

 

ELATINACEAE 

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et 

al 

 

ERICACEAE 

Rhododendron luteum Sweet 

 

EUPHORBIACEAE 

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & 

Lewejohann 

Euphorbia transtagana Boiss. 

 

GENTIANACEAE 

* Centaurium rigualii Esteve 

* Centaurium somedanum Lainz 

Gentiana ligustica R. de Vilm. & 

Chopinet 

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. 

Warburg 

* Gentianella bohemica Skalicky 

 

GERANIACEAE 

* Erodium astragaloides Boiss. & 

Reuter 

Erodium paularense Fernández-

González & Izco 

* Erodium rupicola Boiss. 

 

GLOBULARIACEAE 

* Globularia stygia Orph. ex Boiss. 

 

GRAMINEAE 

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. 

Arctophila fulva (Trin.) N. J. 

Anderson 

Avenula hackelii (Henriq.) Holub 

Bromus grossus Desf. ex DC. 

Calamagrostis chalybaea (Laest.) 

Fries 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. 

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl 

Festuca brigantina (Markgr.-

Dannenb.) Markgr.-Dannenb. 

Festuca duriotagana Franco & R. 

Afonso 

Festuca elegans Boiss. 

Festuca henriquesii Hack. 

Festuca summilusitana Franco & R. 

Afonso 

Gaudinia hispanica Stace & Tutin 

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter 

subsp. duriensis Pinto da Silva 

Micropyropsis tuberosa Romero - 

Zarco & Cabezudo 

Poa granitica Br.-Bl. 

subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. 

Nyárády 

* Poa riphaea (Ascher et Graebner) 

Fritsch 

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. 

Holub 

Puccinellia phryganodes (Trin.) 

Scribner + Merr. 

Puccinellia pungens (Pau) Paunero 

* Stipa austroitalica Martinovsky 

* Stipa bavarica Martinovsky & H. 

Scholz 

Stipa danubialis Dihoru & Roman 

* Stipa styriaca Martinovsky 

* Stipa veneta Moraldo 

* Stipa zalesskii Wilensky 

Trisetum subalpestre (Hartman) 

Neuman 

 

GROSSULARIACEAE 

* Ribes sardoum Martelli 

 

HIPPURIDACEAE 

Hippuris tetraphylla L. Fil. 

 

HYPERICACEAE 

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. 

B. Robson 

 

IRIDACEAE 

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy 

Crocus hartmannianus Holmboe 

Gladiolus palustris Gaud. 

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi 

Iris humilis Georgi 

subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et 

D. Löve 
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JUNCACEAE 

Juncus valvatus Link 

Luzula arctica Blytt 

 

LABIATAE 

Dracocephalum austriacum L. 

* Micromeria taygetea P. H. Davis 

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex 

Halacsy 

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis 

Origanum dictamnus L. 

Phlomis brevibracteata Turril 

Phlomis cypria Post 

Salvia veneris Hedge 

Sideritis cypria Post 

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) 

Malagarriga 

Sideritis javalambrensis Pau 

Sideritis serrata Cav. ex Lag. 

Teucrium lepicephalum Pau 

Teucrium turredanum Losa & Rivas 

Goday 

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & 

Link 

Thymus carnosus Boiss. 

* Thymus lotocephalus G. López & R. 

Morales (Thymus cephalotos L.) 

 

LEGUMINOSAE 

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. 

& E. Sierra 

* Astragalus algarbiensis Coss. ex 

Bunge 

* Astragalus aquilanus Anzalone 

Astragalus centralpinus Braun-

Blanquet 

* Astragalus macrocarpus DC. 

subsp. lefkarensis 

* Astragalus maritimus Moris 

Astragalus peterfii Jáv. 

Astragalus tremolsianus Pau 

* Astragalus verrucosus Moris 

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. 

Genista dorycnifolia Font Quer 

Genista holopetala (Fleischm. ex 

Koch) Baldacci 

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. 

subsp. fallax Franco 

* Ononis hackelii Lange 

Trifolium saxatile All. 

* Vicia bifoliolata J. D. Rodríguez 

 

LENTIBULARIACEAE 

* Pinguicula crystallina Sm. 

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper 

 

LILIACEAE 

Allium grosii Font Quer 

* Androcymbium rechingeri Greuter 

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva 

* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew 

Bull. 

Colchicum arenarium Waldst. et Kit. 

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & 

Link) Rothm. 

* Muscari gussonei (Parl.) Tod. 

Scilla litardierei Breist. 

* Scilla morrisii Meikle 

Tulipa cypria Stapf 

Tulipa hungarica Borbas 

 

LINACEAE 

* Linum dolomiticum Borbas 

* Linum muelleri Moris (Linum 

maritimum muelleri) 

 

LYTHRACEAE 

* Lythrum flexuosum Lag. 

 

MALVACEAE 

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. 

 

NAJADACEAE 

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. 

Schmidt 

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus 

 

OLEACEAE 

Syringa josikaea Jacq. Fil. ex 

Reichenb. 

 

ORCHIDACEAE 

Anacamptis urvilleana Sommier et 

Caruana Gatto 

Calypso bulbosa L. 

* Cephalanthera cucullata Boiss. & 

Heldr. 

Cypripedium calceolus L. 

Dactylorhiza kalopissii E. Nelson 

Gymnigritella runei Teppner & Klein 

Himantoglossum adriaticum Baumann 

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V. 

Koch 

Liparis loeselii (L.) Rich. 

* Ophrys kotschyi H. Fleischm. et Soo 

* Ophrys lunulata Parl. 

Ophrys melitensis (Salkowski) J. et P. 

Devillers-Terschuren 
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Platanthera obtusata (Pursh) 

subsp. oligantha (Turez.) Hulten 

 

OROBANCHACEAE 

Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. 

 

PAEONIACEAE 

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. 

Paeonia clusii F. C. Stern 

subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis 

Paeonia officinalis L. 

subsp. banatica (Rachel) Soo 

Paeonia parnassica Tzanoudakis 

 

PALMAE 

Phoenix theophrasti Greuter 

 

PAPAVERACEAE 

Corydalis gotlandica Lidén 

Papaver laestadianum (Nordh.) 

Nordh. 

Papaver radicatum Rottb. 

subsp. hyperboreum Nordh. 

 

PLANTAGINACEAE 

Plantago algarbiensis Sampaio 

(Plantago bracteosa (Willk.) G. 

Sampaio) 

Plantago almogravensis Franco 

 

PLUMBAGINACEAE 

Armeria berlengensis Daveau 

* Armeria helodes Martini & Pold 

Armeria neglecta Girard 

Armeria pseudarmeria (Murray) 

Mansfeld 

* Armeria rouyana Daveau 

Armeria soleirolii (Duby) Godron 

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & 

Reuter 

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze 

subsp. lusitanicum (Daveau) Franco 

* Limonium insulare (Beg. & Landi) 

Arrig. & Diana 

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & 

Link) Franco 

Limonium multiflorum Erben 

* Limonium pseudolaetum Arrig. & 

Diana 

* Limonium strictissimum (Salzmann) 

Arrig. 

 

POLYGONACEAE 

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. 

Polygonum praelongum Coode & 

Cullen 

Rumex rupestris Le Gall 

 

PRIMULACEAE 

Androsace mathildae Levier 

Androsace pyrenaica Lam. 

* Cyclamen fatrense Halda et Sojak 

* Primula apennina Widmer 

Primula carniolica Jacq. 

Primula nutans Georgi 

Primula palinuri Petagna 

Primula scandinavica Bruun 

Soldanella villosa Darracq. 

 

RANUNCULACEAE 

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum 

napellus subsp. corsicum) 

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr 

subsp. moravicum Skalicky 

Adonis distorta Ten. 

Aquilegia bertolonii Schott 

Aquilegia kitaibelii Schott 

* Aquilegia pyrenaica D. C. 

subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano 

* Consolida samia P. H. Davis 

* Delphinium caseyi B. L.Burtt 

Pulsatilla grandis Wenderoth 

Pulsatilla patens (L.) Miller 

* Pulsatilla pratensis (L.) Miller 

subsp. hungarica Soo 

* Pulsatilla slavica G. Reuss. 

* Pulsatilla subslavica Futak ex 

Goliasova 

Pulsatilla vulgaris Hill. 

subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis 

& Paegle 

Ranunculus kykkoensis Meikle 

Ranunculus lapponicus L. 

* Ranunculus weyleri Mares 

 

RESEDACEAE 

Reseda decursiva Forssk. 

 

ROSACEAE 

Agrimonia pilosa Ledebour 

Potentilla delphinensis Gren. & 

Godron 

Potentilla emilii-popii Nyárády 

* Pyrus magyarica Terpo 

Sorbus teodorii Liljefors 

 

RUBIACEAE 

Galium cracoviense Ehrend. 

* Galium litorale Guss. 
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Galium moldavicum (Dobrescu) 

Franco 

* Galium sudeticum Tausch 

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter 

 

SALICACEAE 

Salix salvifolia Brot. 

subsp. australis Franco 

 

SANTALACEAE 

Thesium ebracteatum Hayne 

 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. 

Webb 

Saxifraga florulenta Moretti 

Saxifraga hirculus L. 

Saxifraga osloënsis Knaben 

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex 

Engl. 

 

SCROPHULARIACEAE 

Antirrhinum charidemi Lange 

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) 

Lange subsp. lusitanicum R. 

Fernandes 

* Euphrasia genargentea (Feoli) 

Diana 

Euphrasia marchesettii Wettst. ex 

Marches. 

Linaria algarviana Chav. 

Linaria coutinhoi Valdés 

Linaria loeselii Schweigger 

* Linaria ficalhoana Rouy 

Linaria flava (Poiret) Desf. 

* Linaria hellenica Turrill 

Linaria pseudolaxiflora Lojacono 

* Linaria ricardoi Cout. 

Linaria tonzigii Lona 

* Linaria tursica B. Valdés & 

Cabezudo 

Odontites granatensis Boiss. 

* Pedicularis sudetica Willd. 

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & 

Saarsoo) Vassilcz 

Tozzia carpathica Wol. 

Verbascum litigiosum Samp. 

Veronica micrantha Hoffmanns. & 

Link 

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson 

 

SOLANACEAE 

*Atropa baetica Willk. 

 

THYMELAEACEAE 

* Daphne arbuscula Celak 

Daphne petraea Leybold 

* Daphne rodriguezii Texidor 

 

ULMACEAE 

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. 

 

UMBELLIFERAE 

* Angelica heterocarpa Lloyd 

Angelica palustris (Besser) Hoffm. 

* Apium bermejoi Llorens 

Apium repens (Jacq.) Lag. 

Athamanta cortiana Ferrarini 

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. 

* Bupleurum kakiskalae Greuter 

Eryngium alpinum L. 

* Eryngium viviparum Gay 

* Ferula sadleriana Lebed. 

Hladnikia pastinacifolia Reichenb. 

* Laserpitium longiradium Boiss. 

* Naufraga balearica Constans & 

Cannon 

* Oenanthe conioides Lange 

Petagnia saniculifolia Guss. 

Rouya polygama (Desf.) Coincy 

* Seseli intricatum Boiss. 

Seseli leucospermum Waldst. et Kit 

Thorella verticillatinundata (Thore) 

Briq. 

 

VALERIANACEAE 

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot 

 

VIOLACEAE 

Viola delphinantha Boiss. 

* Viola hispida Lam. 

Viola jaubertiana Mares & Vigineix 

Viola rupestris F. W. Schmidt 

subsp. relicta Jalas

 

 

NIŽJE RASTLINE 

BRYOPHYTA 

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) 

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) 

Grout (o) 

* Bryoerythrophyllum 

campylocarpum (C. Müll.) Crum. 

(Bryoerythrophyllum 

machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o) 
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Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & 

Nestl. (o) 

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o) 

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. 

Jens.) I. Hag. (o) 

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. 

(o) 

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) 

Lindb. (o) 

Distichophyllum carinatum Dix. & 

Nich. (o) 

Drepanocladus (Hamatocaulis) 

vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) 

Encalypta mutica (I. Hagen) (o) 

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) 

Hedenäs (o) 

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. 

(o) 

Hygrohypnum montanum (Lindb.) 

Broth. (o) 

Jungermannia handelii (Schiffn.) 

Amak. (o) 

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) 

* Marsupella profunda Lindb. (o) 

Meesia longiseta Hedw. (o) 

Nothothylas orbicularis (Schwein.) 

Sull. (o) 

Ochyraea tatrensis Vana (o) 

Orthothecium lapponicum (Schimp.) 

C. Hartm. (o) 

Orthotrichum rogeri Brid. (o) 

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & 

Gott. (o) 

Plagiomnium drummondii (Bruch & 

Schimp.) T. Kop. (o) 

Riccia breidleri Jur. (o) 

Riella helicophylla (Bory & Mont.) 

Mont. (o) 

Scapania massolongi (K. Müll.) K. 

Müll. (o) 

Sphagnum pylaisii Brid. (o) 

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. 

(o) 

Tortella rigens (N. Alberts) (o) 

 

 

VRSTE ZA MAKARONEZIJO 

PTERIDOPHYTA 

 

HYMENOPHYLLACEAE 

Hymenophyllum maderensis Gibby & 

Lovis 

 

DRYOPTERIDACEAE 

* Polystichum drepanum (Sw.) C. 

Presl. 

 

ISOETACEAE 

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex 

Milde 

 

MARSILEACEAE 

* Marsilea azorica Launert & Paiva 

 

ANGIOSPERMAE 

 

ASCLEPIADACEAE 

Caralluma burchardii N. E. Brown 

* Ceropegia chrysantha Svent. 

 

BORAGINACEAE 

Echium candicans L. fil. 

* Echium gentianoides Webb & 

Coincy 

Myosotis azorica H. C. Watson 

Myosotis maritima Hochst. in Seub. 

 

CAMPANULACEAE 

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer 

Musschia aurea (L. f.) DC. 

* Musschia wollastonii Lowe 

 

CAPRIFOLIACEAE 

* Sambucus palmensis Link 

 

CARYOPHYLLACEAE 

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel 

 

CELASTRACEAE 

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. 

 

CHENOPODIACEAE 

Beta patula Ait. 

 

CISTACEAE 

Cistus chinamadensis Banares & 

Romero 

* Helianthemum 

bystropogophyllum Svent. 

 

COMPOSITAE 

Andryala crithmifolia Ait. 

* Argyranthemum lidii Humphries 

Argyranthemum 

thalassophylum (Svent.) Hump. 

Argyranthemum winterii (Svent.) 

Humphries 
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* Atractylis arbuscula Svent. & 

Michaelis 

Atractylis preauxiana Schultz. 

Calendula maderensis DC. 

Cheirolophus duranii (Burchard) 

Holub 

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) 

Holub 

Cheirolophus junonianus (Svent.) 

Holub 

Cheirolophus massonianus (Lowe) 

Hansen & Sund. 

Cirsium latifolium Lowe 

Helichrysum gossypinum Webb 

Helichrysum monogynum Burtt & 

Sund. 

Hypochoeris oligocephala (Svent. & 

Bramw.) Lack 

* Lactuca watsoniana Trel. 

* Onopordum nogalesii Svent. 

* Onorpordum carduelinum Bolle 

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. 

Nord. 

Phagnalon benettii Lowe 

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. 

in Buch) Ditt 

Sventenia bupleuroides Font Quer 

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & 

Berth 

 

CONVOLVULACEAE 

* Convolvulus caput-medusae Lowe 

* Convolvulus lopez-socasii Svent. 

* Convolvulus massonii A. Dietr. 

 

CRASSULACEAE 

Aeonium gomeraense Praeger 

Aeonium saundersii Bolle 

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. 

Monanthes wildpretii Banares & 

Scholz 

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet 

 

CRUCIFERAE 

* Crambe arborea Webb ex Christ 

Crambe laevigata DC. ex Christ 

* Crambe sventenii R. Petters ex 

Bramwell & Sund. 

* Parolinia schizogynoides Svent. 

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe 

 

CYPERACEAE 

Carex malato-belizii Raymond 

 

DIPSACACEAE 

Scabiosa nitens Roemer & J. A. 

Schultes 

 

ERICACEAE 

Erica scoparia L. 

subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb 

 

EUPHORBIACEAE 

* Euphorbia handiensis Burchard 

Euphorbia lambii Svent. 

Euphorbia stygiana H. C. Watson 

 

GERANIACEAE 

* Geranium maderense P. F. Yeo 

 

GRAMINEAE 

Deschampsia maderensis (Haeck. & 

Born.) Buschm. 

Phalaris maderensis (Menezes) 

Menezes 

 

GLOBULARIACEAE 

* Globularia ascanii D. Bramwell & 

Kunkel 

* Globularia sarcophylla Svent. 

 

LABIATAE 

* Sideritis cystosiphon Svent. 

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) 

Bolle 

Sideritis infernalis Bolle 

Sideritis marmorea Bolle 

Teucrium abutiloides L'Hér. 

Teucrium betonicum L'Hér. 

 

LEGUMINOSAE 

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd. 

Anthyllis lemanniana Lowe 

* Dorycnium spectabile Webb & 

Berthel 

* Lotus azoricus P. W. Ball 

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. 

H. Davis 

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. 

Bramwell & al. 

* Teline rosmarinifolia Webb & 

Berthel. 

* Teline salsoloides Arco & Acebes. 

Vicia dennesiana H. C. Watson 

 

LILIACEAE 

* Androcymbium 

psammophilum Svent. 

Scilla maderensis Menezes 

Semele maderensis Costa 
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LORANTHACEAE 

Arceuthobium azoricum Wiens & 

Hawksw. 

 

MYRICACEAE 

* Myrica rivas-martinezii Santos. 

 

OLEACEAE 

Jasminum azoricum L. 

Picconia azorica (Tutin) Knobl. 

 

ORCHIDACEAE 

Goodyera macrophylla Lowe 

 

PITTOSPORACEAE 

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. 

Ait. 

 

PLANTAGINACEAE 

Plantago malato-belizii Lawalree 

 

PLUMBAGINACEAE 

* Limonium arborescens (Brouss.) 

Kuntze 

Limonium dendroides Svent. 

* Limonium spectabile (Svent.) 

Kunkel & Sunding 

* Limonium sventenii Santos & 

Fernández Galván 

POLYGONACEAE 

Rumex azoricus Rech. fil. 

 

RHAMNACEAE 

Frangula azorica Tutin 

 

ROSACEAE 

* Bencomia brachystachya Svent. 

Bencomia sphaerocarpa Svent. 

* Chamaemeles coriacea Lindl. 

Dendriopoterium pulidoi Svent. 

Marcetella maderensis (Born.) Svent. 

Prunus lusitanica L. 

subsp. azorica (Mouillef.) Franco 

Sorbus maderensis (Lowe) Dode 

 

SANTALACEAE 

Kunkeliella subsucculenta Kammer 

 

SCROPHULARIACEAE 

* Euphrasia azorica H. C. Watson 

Euphrasia grandiflora Hochst. in 

Seub. 

* Isoplexis chalcantha Svent. & 

O'Shanahan 

Isoplexis isabelliana (Webb & 

Berthel.) Masferrer 

Odontites holliana (Lowe) Benth. 

Sibthorpia peregrina L. 

 

SOLANACEAE 

* Solanum lidii Sunding 

 

UMBELLIFERAE 

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) 

Trelease 

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel 

Chaerophyllum azoricum Trelease 

Ferula latipinna Santos 

Melanoselinum decipiens (Schrader & 

Wendl.) Hoffm. 

Monizia edulis Lowe 

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. 

Sanicula azorica Guthnick ex Seub. 

 

VIOLACEAE 

Viola paradoxa Lowe

 

 

NIŽJE RASTLINE 

BRYOPHYTA 

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. 

(o) 

 

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o).
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Priloga 3: Seznam varovanih ptičjih vrst (Priloga I Direktive o 

pticah) 

 

GAVIIFORMES 

Gaviidae 

Gavia stellata 

Gavia arctica 

Gavia immer 

 

PODICIPEDIFORMES 

Podicipedidae 

Podiceps auritus 

 

PROCELLARIIFORMES 

Procellariidae 

Pterodroma madeira 

Pterodroma feae 

Bulweria bulwerii 

Calonectris diomedea 

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) 

Puffinus yelkouan 

Puffinus assimilis 

Hydrobatidae 

Pelagodroma marina 

Hydrobates pelagicus 

Oceanodroma leucorhoa 

Oceanodroma castro 

 

PELECANIFORMES 

Pelecanidae 

Pelecanus onocrotalus 

Pelecanus crispus 

Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

Phalacrocorax pygmeus 

 

CICONIIFORMES 

Ardeidae 

Botaurus stellaris 

Ixobrychus minutus 

Nycticorax nycticorax 

Ardeola ralloides 

Egretta garzetta 

Egretta alba (Ardea alba) 

Ardea purpurea 

Ciconiidae 

Ciconia nigra 

Ciconia ciconia 

Threskiornithidae 

Plegadis falcinellus 

Platalea leucorodia 
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PHOENICOPTERIFORMES 

Phoenicopteridae 

Phoenicopterus ruber 

 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) 

Cygnus cygnus 

Anser albifrons flavirostris 

Anser erythropus 

Branta leucopsis 

Branta ruficollis 

Tadorna ferruginea 

Marmaronetta angustirostris 

Aythya nyroca 

Polysticta stelleri 

Mergus albellus (Mergellus albellus) 

Oxyura leucocephala 

 

FALCONIFORMES 

Pandionidae 

Pandion haliaetus 

Accipitridae 

Pernis apivorus 

Elanus caeruleus 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Haliaeetus albicilla 

Gypaetus barbatus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aegypius monachus 

Circaetus gallicus 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus macrourus 

Circus pygargus 

Accipiter gentilis arrigonii 

Accipiter nisus granti 

Accipiter brevipes 

Buteo rufinus 

Aquila pomarina 

Aquila clanga 

Aquila heliaca 

Aquila adalberti 

Aquila chrysaetos 

Hieraaetus pennatus 

Hieraaetus fasciatus 

Falconidae 

Falco naumanni 

Falco vespertinus 

Falco columbarius 

Falco eleonorae 

Falco biarmicus 

Falco cherrug 
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Falco rusticolus 

Falco peregrinus 

 

GALLIFORMES 

Tetraonidae 

Bonasa bonasia 

Lagopus mutus pyrenaicus 

Lagopus mutus helveticus 

Tetrao tetrix tetrix 

Tetrao urogallus 

Phasianidae 

Alectoris graeca 

Alectoris barbara 

Perdix perdix italica 

Perdix perdix hispaniensis 

 

GRUIFORMES 

Turnicidae 

Turnix sylvatica 

Gruidae 

Grus grus 

Rallidae 

Porzana porzana 

Porzana parva 

Porzana pusilla 

Crex crex 

Porphyrio porphyrio 

Fulica cristata 

Otididae 

Tetrax tetrax 

Chlamydotis undulata 

Otis tarda 

 

CHARADRIIFORMES 

Recurvirostridae 

Himantopus himantopus 

Recurvirostra avosetta 

Burhinidae 

Burhinus oedicnemus 

Glareolidae 

Cursorius cursor 

Glareola pratincola 

Charadriidae 

Charadrius alexandrinus 

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) 

Pluvialis apricaria 

Hoplopterus spinosus 

Scolopacidae 

Calidris alpina schinzii 

Philomachus pugnax 

Gallinago media 

Limosa lapponica 

Numenius tenuirostris 

Tringa glareola 

Xenus cinereus (Tringa cinerea) 
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Phalaropus lobatus 

Laridae 

Larus melanocephalus 

Larus genei 

Larus audouinii 

Larus minutus 

Sternidae 

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) 

Sterna caspia 

Sterna sandvicensis 

Sterna dougallii 

Sterna hirundo 

Sterna paradisaea 

Sterna albifrons 

Chlidonias hybridus 

Chlidonias niger 

Alcidae 

Uria aalge ibericus 

 

PTEROCLIFORMES 

Pteroclididae 

Pterocles orientalis 

Pterocles alchata 

 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Columba palumbus azorica 

Columba trocaz 

Columba bollii 

Columba junoniae 

 

STRIGIFORMES 

Strigidae 

Bubo bubo 

Nyctea scandiaca 

Surnia ulula 

Glaucidium passerinum 

Strix nebulosa 

Strix uralensis 

Asio flammeus 

Aegolius funereus 

 

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 

Caprimulgus europaeus 

 

APODIFORMES 

Apodidae 

Apus caffer 

 

CORACIIFORMES 

Alcedinidae 

Alcedo atthis 

Coraciidae 

Coracias garrulus 
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PICIFORMES 

Picidae 

Picus canus 

Dryocopus martius 

Dendrocopos major canariensis 

Dendrocopos major thanneri 

Dendrocopos syriacus 

Dendrocopos medius 

Dendrocopos leucotos 

Picoides tridactylus 

 

PASSERIFORMES 

Alaudidae 

Chersophilus duponti 

Melanocorypha calandra 

Calandrella brachydactyla 

Galerida theklae 

Lullula arborea 

Motacillidae 

Anthus campestris 

Troglodytidae 

Troglodytes troglodytes fridariensis 

Muscicapidae (Turdinae) 

Luscinia svecica 

Saxicola dacotiae 

Oenanthe leucura 

Oenanthe cypriaca 

Oenanthe pleschanka 

Muscicapidae (Sylviinae) 

Acrocephalus melanopogon 

Acrocephalus paludicola 

Hippolais olivetorum 

Sylvia sarda 

Sylvia undata 

Sylvia melanothorax 

Sylvia rueppelli 

Sylvia nisoria 

Muscicapidae (Muscicapinae) 

Ficedula parva 

Ficedula semitorquata 

Ficedula albicollis 

Paridae 

Parus ater cypriotes 

Sittidae 

Sitta krueperi 

Sitta whiteheadi 

Certhiidae 

Certhia brachydactyla dorotheae 

Laniidae 

Lanius collurio 

Lanius minor 

Lanius nubicus 

Corvidae 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
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Fringillidae (Fringillinae) 

Fringilla coelebs ombriosa 

Fringilla teydea 

Fringillidae (Carduelinae) 

Loxia scotica 

Bucanetes githagineus 

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) 

Emberizidae (Emberizinae) 

Emberiza cineracea 

Emberiza hortulana 

Emberiza caesia 

 

 


