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Mnenje o Predlogu zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju 

Celjske kotline

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Janja Sluga) je v Državni zbor Republike

Slovenije vložila Predlog Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju 

Celjske kotline. Po navedbah predlagateljev je temeljni namen predloženega zakona po skoraj 

30 letih zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjšanje posledic okoljske škode, predvsem kot 

posledice dolgoletne metalurške dejavnosti in izboljšati kakovost naravnega in grajenega okolja 

ter zdravstvenega stanja prebivalstva na območju Celjske kotline.

Vlada Republike Slovenije je preučila predlog zakona in daje naslednje mnenje.

Vlada Republike Slovenije se zaveda problematike sanacije degradiranega okolja, pri čemer 

meni, da je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na 

območju Celjske kotline, pristopiti sistematično, z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in 

postopki. Vlada Republike Slovenije  podpira zahtevo po sanaciji degradiranih območij, obenem 

pa nasprotuje sprejemu predlaganega zakona za posamičen primer. Takšen pristop namreč ruši 

veljavno sistemsko ureditev na področju sanacije degradiranega okolja in jo v pomembnih 

vidikih poslabšuje, pri čemer pa ne vsebuje nobenih novih rešitev in seveda tudi ne sistemskih 

rešitev za bodoče primere reševanja problematike sanacije v preteklosti onesnaženih območij. 

Zakon je v vrsti predlaganih rešitev tudi neizvršljiv ali pa je izvršljivost povezana z dodatnimi 

predpisi in ukrepi, ki pa jih zakon ne predvideva. V nadaljevanju navajamo pripombe na 

sistemski ravni in po posameznih členih.

I. Sistemske pripombe

1. 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 in 61/17 – GZ: v nadaljevanju ZVO-1) v 24., 25. in 26. 

členu ureja problematiko sanacije degradiranega okolja. Po določbi prvega odstavka 24. člena 

lahko Vlada RS del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, 

če je na podlagi meril iz drugega odstavka 23. člena ZVO-1 razvrščeno v razred ali stopnjo 

največje obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali 

več alarmnih vrednosti, predpisanih na podlagi prvega odstavka 23. člena, in v sodelovanju z 

občino, na območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju.

Na zgoraj navedeni podlagi je Vlada RS že leta 2007 sprejela Odlok o območjih največje 

obremenjenosti okolja in program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški 

dolini, leta 2017 pa sedem odlokov o načrtih za kakovost zraka na območjih Mestne občine 



Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Kranj, Mestne občine Murska Sobota, Mestne 

občine Novo mesto, na območju Zasavja pa tudi na območju Mestne občine Celje.

Določbe 25. člena v povezavi z 11. členom ZVO-1 urejajo subsidiarno ukrepanje države in 

občine, kadar posledic čezmerne obremenitve okolja ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim 

povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju ali posledic ni mogoče 

drugače odpraviti.

Prav tako je treba omeniti 26. člen ZVO-1, ki ureja sodelovanje javnosti v postopku priprave 

programa ukrepov za sanacijo posledic čezmernega obremenjevanja okolja, kadar sta za 

njihovo pripravo subsidiarno odgovorna država ali občina.

2. Predlagani zakon ruši opisano sistemsko ureditev, določeno v 23., 24., 25. in 26. členu ZVO-

1. Tako predlagatelji v uvodu tudi sami navajajo, da je predlog zakona pripravljen na osnovi 

zgoraj navedenega odloka o izboljšanju kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. V primeru, da 

bo zakon sprejet, bosta v Republiki Sloveniji za enake primere uveljavljeni dve različni pravni 

ureditvi: sanacijo degradiranega okolja v nekaterih primerih določa predpis vlade, izdan na 

podlagi ZVO-1, v drugih primerih pa zakon. Pri tem ostaja popolnoma odprto, ali bo zaradi 

sprejema predlaganega zakona v bodoče tudi za vse druge primere sanacije onesnaženega 

okolja treba sprejemati posebne zakone.

Problematičnost te dvojne ureditve je še posebej očitna prav v primeru Celja: izboljšanje 

kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje je namreč predmet zgoraj omenjenega 

vladnega odloka, sanacijo tal pa naj bi urejal predlagani zakon. Navedeni odlok vsebuje tudi 

vrsto ukrepov, ki se nanašajo na tla, in sicer v povezavi s kakovostjo zraka (npr. ukrepi za 

zmanjševanje emisij prahu: gradbišča, pometanje cest itd.). 

3. Predlagatelj zakona očitno izhaja iz domneve, da so za sanacijo onesnaženega območja v 

celoti  subsidiarno odgovorne država, Mestna občina Celje in Občina Štore, ne da bi to kakorkoli 

skušali dokazati oziroma utemeljiti. Predlagatelji se tako v celoti ognejo upoštevanju 

mednarodno in evropsko uveljavljenega temeljnega načela »povzročitelj plača«, oziroma kot 

edinega povzročitelja (kot je pojasnjeno v nadaljevanju neustrezno) opredelijo Cinkarno, 

Metalurško-kemična industrija Celje d.d. (drugi odstavek 5. člena predloga zakona).

4. Predlagani zakon se v izvedbenem delu opira na veljavno ureditev področja standardov 

kakovosti tal, to je na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih 

snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96 in 41/04-ZVO-1). Ta uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o 

varstvu okolja iz leta 1993 in iz vrste strokovnih razlogov  ni primerna podlaga za reševanje 

problematike sanacije onesnaženih tal. Čeprav se predlagatelji v prvem odstavku 1. člena 

predloga zakona sklicujejo na razred največje obremenjenosti, Vlada Republike Slovenije 

opozarja, da navedena uredba kriterijev za razvrstitev v razrede ali stopnje obremenjenosti ne 

vsebuje. Ta območja so sicer opredeljena v 2. členu zakona, vendar, kot bo podrobneje 

pojasnjeno v nadaljevanju, ni jasna utemeljitev in kriteriji za njihovo razvrstitev.

5. Predlagani zakon tudi poslabšuje veljavno ureditev sanacije degradiranih delov okolja. ZVO-1 

v 26. členu ureja sodelovanje javnosti v postopku priprave programa ukrepov, kadar sta za 

odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja subsidiarno odgovorna država ali občina. 

Takšne ureditve predlagani zakona ne vsebuje, čeprav je očitno, da predlagatelji menijo, da gre 

v primeru sanacije območja Celjske kotline za subsidiarno odgovornost države oziroma občine, 

ne da bi to v resnici izkazali. Hkrati pa zakon z neustrezno ureditvijo vključevanja zakonsko 

odgovornih občin nedopustno posega tudi v ustavno zagotovljeno lokalno samoupravo 

(podrobneje v nadaljevanju).



5. Vlada Republike Slovenije se zaveda nekaterih pomanjkljivosti veljavne ureditve sanacije 

degradiranih delov okolja, zlasti v primeru, ko gre za območja, ki so bila onesnažena v 

preteklosti. Odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, do katere je prišlo po letu 

2007, je namreč urejena posebej v členih od 110.a do 110. I člena ZVO-1 in v skladu z 

zahtevami Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske 

škode. Zaradi tega je ministrstvo za okolje in prostor že pripravilo osnutek prenovljenega 

Zakona o varstvu okolja, ki vsebuje posebno poglavje o sanaciji v preteklosti onesnaženih 

območij. Novi zakon bo sistemsko podrobneje uredil ta vprašanja, zlasti odgovornost za 

onesnaženje, postopek določitve onesnaženega območja, prioritetni vrstni red sanacije in njeno 

izvedbo ter sistemske finančne vire. Osnutek prenovljenega Zakona o varstvu okolja med v 

preteklosti onesnažena območja šteje, poleg opuščenih industrijskih območij, tudi opuščena 

odlagališča odpadkov in onesnažene podzemne jame.

Pri pripravi prenovljenega Zakona o varstvu okolja je bila upoštevana tudi primerjalno pravna 

ureditev v nekaterih državah članicah (ZRN, Avstrija in Poljska). Tudi v teh državah je 

uveljavljena sistemska ureditev sanacije v preteklosti onesnaženih območij, česar se očitno 

zavedajo tudi predlagatelji sami, ko v prikazu ureditve v drugih pravnih sistemih, sicer 

pomanjkljivo, navajajo ureditev v Belgiji, Nemčiji Avstriji in Švici. Predlagani zakon seveda ne 

vsebuje nobene sistemske ureditve, ki bi jo bi bilo mogoče uporabiti v ostalih primerih sanacije 

degradiranega okolja. Ostaja kot lex specialis in sicer za ureditev enega samega konkretnega 

primera (del območja Celjske kotline), pri čemer ureja sanacijo samo enega dela okolja (tal na 

tem območju).

6. Ena od pomanjkljivosti veljavne ureditve je prav določitev prioritetnega vrstnega reda sanacije 

v preteklosti onesnaženih območij. Ta je potreben zaradi zagotavljanja enake obravnave pred 

zakonom in enakopravne porabe, sicer omejenih, javnih sredstev. Sanacija določenega 

območja naj ne bi postala predmet nesistemskega pristopa oz. pritiska različnih formalnih ali 

neformalnih skupin. S tem v zvezi Vlada RS opozarja na Resolucijo o Nacionalnem programu 

varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06), ki vsebuje tudi poglavje o sanaciji degradiranih območij, med 

katere primeroma našteva, poleg Mežiške doline, tudi urbano območje Celja, Šaleško dolino,  

Zasavje, območje Idrije, Anhovega in še nekatera druga manjša, okoljsko problematična 

območja. Tudi iz drugih dostopnih podatkov in dokumentov je razvidno, da so v Republiki 

Sloveniji tudi druga v preteklosti onesnažena območja, tako da je nujna  sistemska ureditev 

obravnavanega področja, saj bi sledeč logiki predlagateljev za vsak nadaljnji primer sanacije 

posamičnega v preteklosti onesnaženega območja morali sprejemati posebne zakone.

Vlada RS med drugim pojasnjuje, da je bila problematika čezmerno obremenjenih območij ena 

izmed prioritetnih nalog Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez 5. Ministrske 

konference o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije, ki je delovala 

do junija 2017. Ta skupina je sprejela več sklepov, povezanih s problematiko čezmerno 

obremenjenih območij. Sprejet je bil tudi sklep, da se identificira vsa takšna območja v Sloveniji, 

med katerimi je tudi Celjska kotlina. Prav tako je bil sprejet sklep, da pristojne institucije 

pripravijo predlog prioritetnega vrstnega reda sanacije teh območij na podlagi že obstoječega 

nabora in sistema klasifikacije, saj bodo na ta način zagotovljene strokovne podlage za sprejetje 

in izvedbo ukrepov za sanacijo teh območij.

7. Predlog zakona nejasno opredeljuje posamezne ukrepe, ki so predvideni, saj obravnava zgolj 

sanacijo tal ne pa tudi drugih prekomerno onesnaženih sestavin okolja, ki prav tako negativno 

vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Najpomembnejši del predloga zakona, izvedba programa 

ukrepov, je nedorečena, saj poseben protokol, ki bo opredelil postopek izbire najprimernejše 

tehnologije in načina izvajanja programa ukrepov glede na izvedljivost, učinkovitost, ceno ter 

trajnostni vidik varovanja okolja, še ni narejen. Takšen protokol bi moral biti pripravljen ob 

sprejemu zakona, da se zagotovi transparentnost sprejema zakona. Okoljske in zdravstvene 



ukrepe je treba predhodno uskladiti in natančno opredeliti konkretne naloge pristojnih 

ministrstev

8. Prav tako je nesistemska neposredna določitev izvajalca monitoringa (peti odstavek 4. člena), 

saj zakon za izvajalca neposredno določa Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota 

Celje. Takšna določba je v popolnem nasprotju s svobodno gospodarsko pobudo in prostim 

pretokom storitev na notranjem trgu Evropske unije.

9. V zvezi s finančnimi vidiki predlaganega zakona Vlada Republike Slovenije opozarja na 

spoštovanje določil Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 

do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17 in 65/17), s katerim je določen ciljni saldo sektorja država in 

najvišji obseg izdatkov sektorja država za posamezna proračunska leta od 2018 do 2020 po 

metodologiji ESA skladno z 2. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15). Če  

bodo sprejete predlagane določbe, bo treba zagotoviti zadostne pravice porabe za nove 

zakonske obveznosti, skladno z veljavno proračunsko prakso in že ob pripravi proračunov v 

prihodnjih letih, v okviru pristojnega finančnega načrta. Uravnoteženje javnih financ na srednji 

rok in izvajanje fiskalnega pravila, h kateremu zavezujeta tako Ustava Republike Slovenije kot 

zakon, zahtevata skrbno obvladovanje višine javnofinančnih odhodkov ob istočasnem 

doseganju določene stopnje strukturnega napora. Za dosego navedenega pa je potrebno 

kontrolirano prilagajati oziroma načrtovati vse javnofinančne odhodke. Vlada Republike 

Slovenije dodatno opozarja, da se pri dodeljevanju javnih sredstev v okviru nekaterih ukrepov iz 

3. člena predloga zakona (kot na primer pri ukrepih iz šeste in sedme alineje drugega odstavka 

ter iz prve in tretje alineje tretjega odstavka) lahko pojavijo elementi državnih pomoči. Zato bi 

bilo treba program ukrepov v navedenem delu pred sprejemom priglasiti Ministrstvu za finance 

v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04). 

Predlagani zakon prav tako ne vsebuje podrobnejše opredelitve finančnih virov za sanacijo, 

njihove višine in razmerja med državo in obema občinama. Predlagani zakon Ministrstvu za 

okolje in prostor, Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Območna 

enota Celje nalaga nove naloge, za izvajanje katerih bi bilo treba zagotoviti dodatne kadre in s 

tem povezana finančna sredstva.

10. Predlog zakona ni pripravljen v skladu s pravili in standardi nomotehnike, kar po eni strani 

otežuje razumevanje zakona, po drugi strani pa bo povzročala dvoumnost pri njegovi morebitni 

uporabi. Predlagani zakon tako npr. sploh ne vsebuje opredelitev temeljnih pojmov, ki jih 

uporablja. Vlada Republike Slovenije opozarja tudi, da k predlaganemu zakonu niso predloženi 

podzakonski predpisi in akti, ki bi omogočali njegovo izvršljivost. Še več: čeprav bi bili za 

izvedbo zakona nekateri izvršilni predpisi potrebni, ti mestoma niti niso predvideni.

II. Pripombe k posameznim členom

K 1. členu

V prvem odstavku je navedeno, da zakon določa način nujne sanacije posameznih delov okolja 

v Celjski kotlini, vendar se zakon osredotoča le na tla. Tudi sicer je določba prvega odstavka 

nerazumljiva. Vlada RS opozarja, da je predpis, ki določa mejne, opozorilne in kritične imisijske 

vrednosti nevarnih snovi v tleh in na katerega se sklicujejo predlagatelji, samo eden, to je 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list 

RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1), ta pa meril ali kriterijev za razvrščanje v razrede onesnaženosti 

sploh ne vsebuje. 

K 2. členu



V prvem odstavku tega člena je določeno območje v Celjski kotlini, na katerem se izvaja 

program ukrepov, in sicer je območje določeno v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona.

Čeprav je iz legende v Prilogi 1 razvidno, da gre za območje onesnaženosti v Celjski kotlini, 

določeno na podlagi meritev kadmija, je v drugem odstavku tega člena navedeno, da se glede 

na raven onesnaženosti, območje razvršča v podobmočja I., II. in III. stopnje onesnaženosti s 

kadmijem, cinkom in svincem, in ta podobmočja so določena v prilogi 2 tega zakona. Iz 

navedbe obeh odstavkov ni razvidno, ali gre v Prilogi 1 zgolj za podobmočja I., II. in III. stopnje 

onesnaženosti s kadmijem, kot to izhaja iz legende v Prilogi 1, ali za podobmočja I., II. in III. 

stopnje onesnaženosti s kadmijem, cinkom in svincem, kot izhaja iz besedila in Priloge 2..

V tretjem odstavku sta preseganja opozorilnih in kritičnih vrednosti določena kumulativno, ker ni 

logično in pomeni, da preseganje zgolj opozorilnih vrednosti ne zadošča. Nadalje je v tretjem 

odstavku določeno, da se pred izvajanjem ukrepov opravi zgolj hitra meritev onesnaženosti tal, 

pri čemer ni nikjer pojasnjeno, katere parametre ta hitra meritev onesnaženosti tal obsega, na 

kašen način se ta hitra meritev izvede (obseg in metodologija vzorčenja ter obseg in 

metodologija analiz vzorcev tal) in kaj sploh je njen cilj. 

Prav tako v istem odstavku ni navedeno ni pojasnjeno, kako oziroma na podlagi katerih 

podatkov se določijo otroška igrišča, vrtci in šole ter zelenjavni vrtovi. 

V tretjem odstavku je tudi določeno, da se ukrepi iz 3. člena tega zakona izvedejo na 

podobmočjih s III. stopnjo onesnaženosti, na katerem so presežene opozorilne in kritične 

vrednosti nevarnih kovin v tleh. Zgoraj že navedena Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih 

imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh v 2. členu določa, da je opozorilna imisijska vrednost 

gostota posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe verjetnost 

škodljivih učinkov in vplivov na zdravje človeka ali okolje. To pomeni, da samo preseganje 

opozorilne imisijske vrednosti pomeni šele neko verjetnost škodljivih učinkov in vplivov na 

zdravje človeka ali okolje. Kritična imisijska vrednost pa je gostota posamezne nevarne snovi v 

tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso 

primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževaje ali filtriranje 

vode. Obravnavani zakon ne določa kako se preveri verjetnost škodljivih učinkov in vplivov na

zdravje človeka in okolje glede na določene vrste rabe pri preseganju opozorilnih imisijskih 

vrednosti in tudi ne določa katere parametre se preverja ter kdaj dejansko gre za škodljive 

učinke in kdaj ne. Prav tako obravnavani zakon splošno naslavlja na ukrepe v 3. členu, tudi če 

gre za preseganje kritičnih imisijskih vrednostih, pri čemer iz definicije kritične imisijske 

vrednosti nedvoumno izhaja, da se preseganje teh vrednosti nanaša zgolj na neprimernost tal 

za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter  zadrževaje ali filtriranje vode.

Iz predloga zakona tudi ni jasno razvidno, za katera kmetijska zemljišča gre in na katerih 

kmetijskih zemljiščih naj bi se izvajali predvideni ukrepi. To je še posebej pomembno, ker so na 

območju Celjske kotline kmetijska zemljišče, ki so v lasti Republike Slovenije in s katerimi 

gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kot kmetijska zemljišča v 

zasebni lasti. Zato bi bilo treba že ob pripravi predloga zakona predvideti in predložiti seznam 

kmetijskih zemljišč, saj je le tako mogoče opredeli morebiten obseg kmetijskih zemljišč, na 

katerih bi se lahko izvajali ukrepi na področju kmetijstva in obveznosti lastnikov.

V četrtem odstavku je določeno, da se opravijo temeljite predhodne meritve onesnaženosti tal, 

pri čemer ni navedeno, katere parametre te meritve obsegajo in na kašen način se jih izvede 

(obseg in metodologija vzorčenja ter obseg in metodologija analiz vzorcev tal). 

Prav tako je v tem odstavku določeno, da se ukrepi iz 3. člena tega zakona izvedejo na 

podobmočjih z II. stopnjo onesnaženosti, na katerem so presežene opozorilne vrednosti 



nevarnih kovin v tleh. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih 

snovi v tleh v 2. členu določa, da je opozorilna imisijska vrednost gostota posamezne nevarne 

snovi v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah rabe verjetnost škodljivih učinkov in vplivov na 

zdravje človeka ali okolje. To pomeni, da samo preseganje opozorilne imisijske vrednosti 

pomeni šele neko verjetnost škodljivih učinkov in vplivov na zdravje človeka ali okolje. 

Obravnavani zakon ne določa kako se ta verjetnost škodljivih učinkov in vplivov na zdravje 

človeka in okolje glede na te določene vrste rabe preveri in potrdi, kdaj dejansko gre za 

škodljive učinke in kdaj ne, prav tako ne določa, katere parametre se preverja.

V petem odstavku glede temeljite predhodne meritve onesnaženosti tal veljajo pripombe kot so 

navedene zgoraj - manjka navedba parametrov, ki jih te meritve obsegajo in na kašen način se 

jih izvede (obseg in metodologija vzorčenja ter obseg in metodologija analiz vzorcev tal). Peti 

odstavek tudi ne vsebuje pojasnila, kdaj, pod katerimi pogoji posamezno območje sodi v I 

podobmočje stopnje onesnaženosti {podobno kot je za lil. in II. podobmočje to opredeljeno v 

tretjem in četrtem odstavku člena).

Predlagatelji zakona tudi ne pojasni, čemu so hitre in temeljite predhodne meritve 

onesnaženosti tal sploh potrebne.

K 3. členu:

a) K drugemu odstavku:

Prva alineja: ni nedvoumno jasno, kaj pomeni izraz »nadzorovana sanacija« in ni definirano, 

pod katerimi pogoji se smatra, da so javne zelenice v strnjenih naseljih sanirane.

Druga alineja: ni nedvoumno jasno, kaj pomeni navedba: »nadzorovana zamenjava 

onesnažene zemlje na otroških igriščih«. Kakšni so kriteriji za zamenjavo?

Tretja alineja: Javno objavljenih podatkov o stopnji onesnaženosti cestnega prahu na območju 

Celjske kotline ni. V okviru slovenske okoljske zakonodaje metode za vzorčenje in analize 

cestnega prahu ni. V zakonu ali ustreznem podzakonskem aktu bi bilo treba definirati metode 

vzorčenja in analiz cestnega prahu, določiti, kdo sme odvzeti vzorce (strokovno usposobljen) in 

po katerih metodah se analizira vzorce cestnega prahu. Določiti je treba tudi kriterije za 

vrednotenje stopnje onesnaženosti cestnega prahu. 

Četrta alineja: Ni razumljivo, kaj pomeni izraz »gole zelene javne površine«, ki jih je treba v 

primeru ugotovljenih preseženih vrednosti nevarnih kovin urediti z rastlinskimi prevlekami.

Peta alineja: V zakonu ali ustreznem podzakonskem aktu bi bilo  treba določiti prag obsega 

gradnje, nad katerim se začne izvajati zahteva za omejevanje emisij prašnih delcev v zrak s 

pokrivanjem zemeljskega izkopa in močenje tal.

Šesta alineja: V praksi določbe sedme alineje pomenijo, da bo pred začetkom izvajanja zakona 

na območju Celjske kotline z občinskimi prostorskimi načrti ali regijskim prostorskim načrtom 

treba umestiti in v praksi zgraditi odlagališče za odlaganje z nevarnimi kovinami onesnažene 

zemljine.

Osma alineja: V zakonu ali z ustreznim podzakonskim aktom bi bilo treba določiti, katere so 

energetske rastline. Ob predpostavki, da navedba »energetske rastline« pomeni, da se 

energetske rastline uporabljajo kot gorivo, bi bilo zanje treba zagotoviti, da bodo v ustreznih 

zakonskih predpisih razvrščene med goriva in določiti, v katerih kurilnih napravah se tovrstna 

goriva smejo uporabljati.



Deveta alineja: Z vidika varovanja zdravja ljudi je poleg tega, kateri so možni viri nevarnih kovin 

pomembno tudi to, v katerih primerih so prebivalci tem virom lahko izpostavljeni. Virov je lahko 

veliko, vendar ni nujno, da je prebivalstvo v vseh primerih tudi izpostavljeno. Potrebna bi bila  

ustrezna dopolnitev alineje.

Deseta in enajsta alineja v povezavi s petim odstavkom 4. člena: V omenjenih alinejah, kjer ima 

vlogo NIJZ, ni jasno definirano kaj je problem in kaj bodo na OE Celje merili. Manjkata tudi 

izhodišče in cilj sanacije, kot je to npr. določeno v odloku za Zgornjo Mežiško dolino, kjer se 

spremlja koncentracija svinca v krvi otrok in je cilj nižanje le-te. Tudi v sami razlagi problema je 

govora zgolj o onesnaženosti tal, ni pa podatkov o obremenjenosti ljudi (biomonitoring). Kakšna 

je izpostavljenost (obremenjenost) ljudi?

Enajsta alineja: Ni jasno, kdo in na kakšen način bo spremljal zdravje otrok.

Dvanajsta do vključno petnajsta alineja:. Načine izvajanja vseh v teh alinejah omenjenih 

monitoringov je treba podrobneje definirati v ustreznih podzakonskih aktih (kdo, kdaj, kako in na 

kakšen način). Še posebej to velja za humani biomonitoring in spremljanje zdravstvenega 

stanja otrok.

b) K  tretjemu odstavku:

Druga alineja: Ni nedvoumno jasno, kaj pomeni navedba: »varno ravnanje« z odpadnimi 

naplavinami, ki nastanejo zaradi upravljanja voda ali preprečevanja poplav na porečju Savinje.

K 4. členu

V prvem odstavku je določeno, da program ukrepov izvaja Republika Slovenija oziroma zanjo  

ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za zdravje, ministrstvo, pristojno za 

kmetijstvo, Mesta občina Celje in Občina Štore. Takšna določba je popolnoma napačna, saj 

ministrstvi in občini ne moreta izvajati programa ukrepov. V primeru uveljavitve zakona, bi 

posamezne ukrepe lahko izvajali praviloma le usposobljeni izvajalci na podlagi zakona, ki ureja 

javna naročila. Prav tako bi bilo treba pristojnosti posameznih akterjev natančno razmejiti.

Po določbi prvega odstavka, naj bi na industrijskem območju nove Cinkarne program ukrepov 

izvajala Cinkarna, Metalurško-kemična industrija Celje, d.d.  Če je imel predlagatelj s pojmom 

»industrijsko območje nove Cinkarne« v mislih območje naprave, ki je v upravljanju Cinkarne, 

Metalurško-kemična industrija Celje, d.d, Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da ima 

upravljavec naprave okoljevarstveno dovoljenje v skladu z ZVO-1 in je dolžan izvajati vse 

predpisane ukrepe za celovito varstvo okolja. Ta upravljavec je v skladu z ZVO-1 prav tako 

odgovoren za preprečevanju okoljske škode, v primeru njene povzročitve pa za njeno sanacijo.

V drugem odstavku je določeno, da program ukrepov za sanacijo celotnega območja sprejme 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za okolje. Takšna določba je 

sporna sama po sebi, saj bi po predlagani ureditvi vlada sama določila program ukrepov, ki bi 

ga morali izvajati tudi obe občini. Pri tem kaže opozoriti, da ZVO-1 v takšnih primerih ureja tudi 

sodelovanje občine pri sprejemanju programa sanacije. 

V petem odstavku obravnavanega člena so napačno in nepopolno navedene alineje. Spornost 

določbe, s katero se za izvajalca monitoringa določi konkretno osebo, je pojasnjena zgoraj.

K 5. členu:



Določbe obravnavanega člena, ki urejajo financiranje izvedbe programa ukrepov so 

pomanjkljive, v delu, ki se tiče obveznosti Cinkarne Metalurško-kemične industrije Celje, d.d. iz 

drugega odstavka pa napačne. Kolikor bi ta pravna oseba povzročila okoljsko škodo, jo je treba 

obravnavati v skladu z ustreznimi določbami ZVO-1, ki se nanašajo na odgovornost za 

preprečevanje in sanacijo okoljske škode.

K 6. členu:

Ni jasno, zakaj je izvajanje Programa ukrepov omejeno na 11 let brez možnosti podaljšanja ali 

možnosti sprejetja novega programa, katerega osnova so doseženi rezultati.

K prilogi 1:

Iz predloga zakona ni razvidna metodologija priprave priloge 1 in vira podatkov za -

pripravo karte. Brez jasne in nedvoumne obrazložitve in utemeljitve metodologije 

priprave Priloge 1 je slika nelogična. Primer: Iz slike je razvidno, da so na južnem delu 

Medloga in severno od Pečovnika presežene opozorilne oziroma kritične vrednosti 

kadmija (iz slike ni mogoče razbrati ali gre za prvo ali drugo) in bi se torej moralo to 

območje uvrščati v III. stopnjo onesnaženosti. Iz slike pa je razvidno, da se uvršča v II. 

stopnjo onesnaženosti.

V prvem odstavku 2. člen predlaganega zakona je navedeno, da se program ukrepov -

izvaja na območju Občine Celje in Občine Štore in da je to območje iz priloge 1. Vendar 

iz priloge 1 ni mogoče razbrati obsega Občine Celje in Občine Štore. Iz legende je 

razvidno, da so naselja v navedenih občinah prednostna območja sanacije, občini Celje 

in Štore pa sta enako označeni in jih torej ni mogoče razločiti.

V legendi karte so navedene le vsebnosti za kadmij in ne tudi za ostali kovini svinec in -

cink, ki ju obravnava zakon. 

Glede na to, da so na karti prikazani podatki o vsebnosti kadmija na posamezni lokaciji, -

je treba jasno in nedvoumno pojasniti ali so bili pri interpolaciji upoštevani le podatki o 

vsebnosti kadmija v tleh ali so se upoštevale tudi vsebnosti svinca in cinka v tleh.

Ker je območje razdeljeno v tri stopnje onesnaženosti, je treba jasno pojasniti in -

obrazložiti, kaj je namen in cilj sedmih različnih obarvanosti stopenj onesnaženosti.
V legendi je uporabljena angleška beseda »Value«.-

Lokacije, kjer je presežena opozorilna ali kritična vrednost sta podobno obarvani, zato -

jih na sliki ni mogoče ločiti.

K prilogi 2:

Priloga 2 je nepopolna (manjkajo oznake con, manjka besedilo v opisu stopnje -

onesnaženosti…) in nejasna.
Nejasno ali je preglednica na str. 15 nova priloga ali je še del priloge 2. Prav tako ni -

jasno, kaj je njen namen in na podlagi katerih virov podatkov so navedene vrednosti. 
V prilogi 2 je pojasnjena barva legende, ki pa se nanaša na prilogo 1.-

Zaključek

V skladu z zgoraj navedenim Vlada Republike Slovenije nasprotuje sprejemu Zakona o nujni 

sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.
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