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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi 
onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona 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 in 21/18 –
ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na… seji dne… sprejela naslednji

                                                   SKLEP: 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti 
okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Stojan Tramte 
GENERALNI SEKRETAR

Priloge sklepa:
� obrazložitev
� Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 

nevarnimi snovmi
Prejemniki sklepa:

� Ministrstvo za okolje in prostor
� Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
� Ministrstvo za zdravje 
� Ministrstvo za finance
� Služba Vlade RS za zakonodajo
� Agencija RS za okolje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Tanja Bolte – generalna direktorica Direktorata za okolje
Helena Matoz, Direktorat za okolje
mag. Bernarda Podlipnik, Direktorat za okolje

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



5. Kratek povzetek gradiva:
Podlaga za izdajo uredbe je drugi odstavek 23. člena Zakona 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 
in 21/18 – ZNOrg), ki določa, da Vlada RS določi merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti 
okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje.

Uredba določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 
nevarnimi snovmi na območju otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali 
opuščenih industrijskih območjih. Ta merila so podlaga, da se navedena območja lahko razvrstijo v 
posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. 
Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal 
z nevarnimi snovmi se lahko v skladu s 24. členom citiranega Zakona o varstvu okolja določi 
degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Uredba določa 
tudi, kateri podatki oziroma izsledki raziskav so podlaga za razvrščanje območij v posamezne 
razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva



II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 



sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 9.11.2018
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
 Agencija RS za okolje



Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom 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 
in 21/18 – ZNOrg) kar je navedeno v predlogu predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
              
            JURE LEBEN

                                                          MINSTER



PREDLOG
EVA: 2018-2550-0110

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona 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 
in 21/18 – ZNOrg) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO 
o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi 

snovmi

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal 
z nevarnimi snovmi, na podlagi katerih se posamezna območja uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo 
obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

2. člen
(izrazi)

Izraza, uporabljena v tej uredbi, pomenita:
 nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske 

vrednosti nevarnih snovi v tleh;
 opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne snovi v tleh, določena v predpisu, ki 

ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.

3. člen
(območja, ki se uvrščajo v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi 

snovmi)

(1) Območja, ki se uvrščajo v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti 
tal z nevarnimi snovmi, so naslednja:
 območje kmetijskih zemljišč, 
 otroško igrišče,
 stanovanjsko območje in
 opuščeno industrijsko območje.

(2) Območje kmetijskih zemljišč iz prve alineje prejšnjega odstavka je območje, na katerem so 
kmetijska zemljišča, določena v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, kjer se 
pridelujejo rastline za prehrano ljudi ali živali ali se zadržuje ali filtrira voda v podzemno vodo, ki 
se rabi ali je namenjena za oskrbo s pitno vodo. 

(3) Med območja kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka se za potrebe te uredbe uvrščajo 
tudi površine za vrtičkarstvo, namenjene pridelavi rastlin za prehrano ljudi, ali sadni ali 
zelenjavni vrt ne glede na namensko ali dejansko rabo prostora in ne glede na njegovo velikost. 

(4) Otroško igrišče iz druge alineje prvega odstavka tega člena je površina na prostem, 
namenjena igri otrok. 



(5) Stanovanjsko območje iz tretje alineje prvega odstavka tega člena obsega površine 
podrobnejše namenske rabe na območju stavbnih zemljišč, ki so: 

– območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, določena v 
skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega 
načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in
širitev naselij;
– območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim 
dejavnostim in bivanju, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, obliko in način 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, 
nakupovalna središča, športni centri, določena v skladu s predpisom, ki ureja vsebino, 
obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij; 
– območja površin, namenjena rekreaciji in športu na prostem ali preživljanju prostega časa 
na prostem, razen otroškega igrišča ali vrtička.

(6) Opuščeno industrijsko območje iz četrte alineje prvega odstavka tega člena je zemljišče, na 
katerem je v preteklosti okviru izvajanja industrijske dejavnosti potekalo ravnanje z nevarnimi 
snovmi ali odpadki, razen odlaganja, in se taka dejavnost na tem zemljišču ne izvaja več. 

(7) Območja iz prvega odstavka tega člena so določena v predpisu, ki ureja razvrščanje 
posameznih območij v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi 
snovmi.

4. člen
(merila za uvrstitev tal, onesnaženih z nevarnimi snovmi, v prvo ali drugo stopnjo 

obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi)

(1) Na podlagi izsledkov monitoringa stanja tal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, na 
podlagi izsledkov podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja tal, ki ga lahko zagotavlja
občina v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, oziroma na podlagi primerljivih sistematičnih 
raziskav kakovosti tal, ki jih lahko zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje, ali občina, se 
otroško igrišče, stanovanjsko območje, območje kmetijskih zemljišč ali opuščeno industrijsko 
območje lahko razvrsti v prvo ali drugo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 
nevarnimi snovmi.

(2) Prva stopnja obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi je stopnja 
največje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Območja iz 
prejšnjega odstavka se razvrstijo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal 
z nevarnimi snovmi, če so vrednosti najmanj ene nevarne snovi v tleh enake ali večje od 
opozorilne vrednosti za to nevarno snov.

(3) Območje druge stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi 
je območje, ki ni območje iz prejšnjega odstavka. 

5. člen
(prva razvrstitev)

Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena se otroško igrišče, stanovanjsko območje, območje 
kmetijskih zemljišč ali opuščeno industrijsko območje lahko prvič razvrsti v prvo stopnjo 
obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi na podlagi izsledkov 



Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, ki je dostopna na spletni strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje, oziroma na podlagi primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal, ki so 
dostopne na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

6. člen
 (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-590/2018
Ljubljana, 
EVA 2018-2550-0110

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



OBRAZLOŽITEV

Podlaga za izdajo uredbe je drugi odstavek 23. člena Zakona 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 in 21/18 – ZNOrg), ki določa, da Vlada RS določi merila občutljivosti, 
ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje.

Uredba določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 
nevarnimi snovmi na območju otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali 
opuščenih industrijskih območjih. Ta merila so podlaga, da se navedena območja lahko 
razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 
nevarnimi snovmi. Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja 
zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi se lahko v skladu s 24. členom citiranega Zakona 
o varstvu okolja določi degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh 
območjih. Uredba določa tudi, kateri podatki oziroma izsledki raziskav so podlaga za 
razvrščanje območij v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi 
onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
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