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SMO SE ŽE SREČALI Z ZAVAROVANJEM 

PROTI EKOLOŠKIM ŠKODAM? 

• Seveda smo se, saj to ni nič novega.  
 

• Gre za razširitev splošne civilne odgovornosti 

s posebno klavzulo za ekološke škode 
 

• V svojem portfelju imamo že kar nekaj strank, 

ki imajo sklenjeno zavarovanje proti 

ekološkim škodam 
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NEKAJ PRIMEROV POLIC ALI ZAHTEV 
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NEKAJ PRIMEROV POLIC ALI ZAHTEV? 
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PODROČJE ODGOVORNOSTI 

 

 

CIVILNO 

 

JAVNO/ 
UPRAVNO 

 

KAZENSKO 

 

Kazenski 

zakonik 

….. 

NAMEN:  

Zaščita okolja, torej 

preprečevanje in 

sanacija škode 

NAMEN: 

Kompenzacija in sanacija 

- poškodovanje oseb 

- poškodovanje stvari 

- finančne izgube 

OZ 

Zakon o 

kolektivnih 

tožbah 

... 

ELD 

ZVO-1 

….. 

NAMEN: 

Kaznovalen in 

preprečevanje 

Javno dobro 

in zastopa jih 

država, … 

Zasebna lastnina ter 

pravne in fizične 

osebe 

Preganja 

država 
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VZROKI ZA UVEDBO ELD  

(okoljske nesreče) 

April, 1998 - V nacionalnem parku Doñana 
je počil jez v rudniku Los Frailes. Čiščenje 
je trajalo 3 leta. Sanacija je znašala 240 

mio EUR. 



7 

VZROKI ZA UVEDBO ELD  

(okoljske nesreče) 

Januar, 2000 - Obrat zlata Aurul Gold 
(Baia Mare) onesnaži s cianidom reko 

Tiso, ta Donavo. 2,5 mio ljudi ima 
probleme s pitno vodo, pogine 1,240 ton 

rib, leta 2009 še vedno težke kovine v reki 
in prehranjevalni verigi. 
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VZROKI ZA UVEDBO ELD  

(okoljske nesreče) 

Avgust 2009 - Počenje naftovoda SPSE 
naftovod 4.000 m3 nafte onesnaži              

območja Coussouls de Crau      
(Camargue) - Natura 2000  
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VZROKI ZA UVEDBO ELD  

(okoljske nesreče) 

Oktober 2010 -  V tovarni aluminija 
Ajkai Tomfoldgyar v Ajki se v okolje 
razlije do 700.000 m3 rdečega blata. 
Najhujša ekološka nesreča v Evropi. 
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VZROKI ZA UVEDBO ELD  

(okoljska odgovornostna direktiva) 

• Veliko število nevarnih kemikalij in nevarnih 

dejavnosti za okolje 

• Vedno večji pritisk na biotsko raznolikost in divje 

živali ter naravne habitate 

• Civilna odgovornost ne zagotavlja hitre intervencije 

in takojšnje sanacije, težko dokazovanje in dolgi 

sodni postopki 

• Denarna vrednost živalskih in rastlinskih zaščitenih 

vrst in naravnih virov je težko določljiva 

• Na koncu smo škode plačali davkoplačevalci in ne 

povzročitelji 
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GLAVNE ZNAČILNOSTI ELD  

(okoljska odgovornostna direktiva) 

Direktiva temelji na: 

• preprečevanju in  

• sanaciji okoljske škode  

• vpeljavi načela odgovornosti povzročitelja 

• vpeljava odgovornosti ne glede na krivdo 

(velja za samo določene dejavnosti) 

• vpeljava solidarne odgovornosti v primeru 

večjega števila povzročiteljev 
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KAJ JE OKOLJSKA ŠKODA 

(okoljska odgovornostna direktiva) 

Večja merljiva negativna sprememba okolja.  
 

Škoda na zavarovanih vrst in naravnih habitatov  

• večji škodljivi vplivi na doseganje ali vzdrževanje 

ugodnega stanja ohranjenosti  

 

Škoda na vodah 

• večji škodljivi vplivi na ekološko, kemični in ali količinski 
stanje in /ali ekološki potencial voda 

 

Škoda na tleh 

• onesnaženost s pomembnim tveganjem za zdravje ljudi 
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POTREBNA SANACIJA 

(okoljska odgovornostna direktiva) 

čas 

Stanje  
okolja 

Kompenzacijska 
sanacija 

Naravna obnova - potek 

Začasna izguba 

Dopolnilna 
sanacija 

Škodni dogodek 

Primarna  
sanacija  

Referenčno stanje 
okolja 

Začetek 
sanacije 

PS: obnova same 

škode (čiščenje in 

obnova prizadetih vrst) 

DS: ukrepi, kadar 

primarna sanacija 

škode ne povrne v 

celoti. 

KS: ukrepi za 

nadomestilo 

začasnih izgub 
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KRITJA PRI OKOLJSKI ŠKODI  

(okoljska odgovornostna direktiva) 
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       KRITJE GTPL Klavzula ELD 

C
iv

iln
a
 

telesne poškodbe/okvare zdravja DA NE NE 

poškodovanje stvari tudi izpad vključno 

škode na zemlji in vodah 
NE DA NE 

     

J
a
v
n

o
 /u

p
ra

v
n

a
 

zavarovane vrste / naravni habitati (primarna 

in dopolnilna ter kompenzacijska sanacija) 
NE NE DA 

vode (primarna in dopolnilna ter 

kompenzacijska sanacija) 
NE NE DA 

tla (odprava škodljiv vplivov z zdravje) NE NE DA 

lastna škoda (zavarovanih vrstah, naravnih 

habitatih, na vodah in tleh)  
NE NE DA 

preventivni ukrepi NE NE DA 

ugotavljanja, merjenja in vodenje upravnega 

postopka ter nadzora izvajanja ukrepov 
NE NE DA 

Kazni, dovoljenja, … NE NE NE 
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GLAVNE IZKLJUČITVE 

(okoljska odgovornostna direktiva) 

• škodo povzročil nekdo drugi (pod pogojem, da so 

se izvajali ustrezni varnostni ukrepi) 

• posegi v naravne vire na podlagi dovoljenja 

(okoljevarstveno dovoljenje) 

• izvršitev navodil javnih organov ali preteče se 

škode (obvezujoči ukaz)  

• čistilne naprave 

• odlagališča (nevarnih) odpadkov 

• podzemni vodi, podtalnici  

• prenos bolezni na zavarovane vrste 
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OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA 

(okoljska odgovornostna direktiva) 

• upošteva vse zadevne zakone, odredbe, uradne 

predpise in zahteve organov v zvezi z izvajanjem 

dejavnosti in varstvom okolja 

• da sprejme ustrezne varnostne ukrepe, ki 

preprečujejo, da bi tretji povzročili škodo  

• da strokovno in stalno vzdržuje opremo 

• nemudoma izvede vsa potrebna popravila  

• najmanj vsakih pet let – če zakonsko ali uradno ni 

predpisan krajši rok – izvede strokovni pregled 

opreme 
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PREPLET Z DRUGIMI ZAVAROVANJI 

(okoljska odgovornostna direktiva) 

Subsidiarnost do drugih kritij/polic: 

Zavarovalno kritje obstaja le do te mere, do koder 

stroški niso predmet razširitve zavarovalnega kritja 

za zavarovanje: 

- premoženjske škode zaradi onesnaženja okolja 

(6. člen SPZO) ali  

- proizvajalčeve odgovornosti za izdelke (2. člen, 

Poglavja A, DPZO).  
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DRUGI NASLOVI ZA ODŠKODNINO 

Indirektni naslovi: 

• inženirji in arhitekti objektov/inštalacij s 

potencialnim vplivom na okolje 

• proizvajalci te opreme 

• proizvajalci pesticidov in nevarnih snovi/kemikalij 

• regulatorji in agencije za nadzor 

• …… 
 

ZAHTEVKI NASLOVLJENI NA OSNOVI CIVILNE 

ODGOVORNOSTI 
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KAKO DO ZAVAROVANJA 

Vse o ELD na portalu ECOLEX 

Zavarovalnica potrebuje ustrezne podatke – izpolnite 

vprašalnik Ocena tveganja  http://ecolex.si/ 

 
 

http://ecolex.si/
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PRIMERNA VIŠINA KRITJA 

Vir: Insurance Europe 
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ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI 

Hvala za vašo pozornost. 


