OBRAZLOŽITEV:
I.
Pravna podlaga za sprejem predlagane uredbe je četrti odstavek 31. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB1, 61/06 - ZDru-1 in 32/08 – odl. US)
in za izvajanje 3. člena v povezavi s 110.b členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I40/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08). Na podlagi 31. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03) je Vlada Republike Slovenije sprejela
Uredbo o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03), ki se s predlagano uredbo
dopolnjuje.
Z Uredbo o habitatnih tipih so se določili habitatni tipi, ki so se prednostno, glede na
druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v
ugodnem stanju, ter ureja usmeritve za njihovo ohranjanje.
Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju so določeni in razvrščeni po
skupinah v prilogi 1 k Uredbi. V Prilogi 2 Uredbe so določene specifične strukture
habitatnega tipa in naravni procesi oziroma ustrezna raba.
Z uveljavitvijo zadnje novele Zakona o varstvu okolja (Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu okolja - Uradni list RS, št. 70/08; v nadaljevanju: novela
ZVO), ki je začela veljati 26. julija 2008, je bila v slovenski pravni red prenešena tudi
Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski
odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (v nadaljevanju:
Direktiva o okoljski odgovornosti). Zaradi tega prenosa ureja novela ZVO odgovornost
za okoljsko škodo, pri čemer je okoljska škoda opredeljena kot večja škoda, ki je
povzročena posebnim delom okolja. Med posebne dele okolja pa so uvrščene tudi
posebej določene mednarodno varovane in zavarovane prosto živeče rastlinske in
živalske vrste, njihovi habitati in habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju (3. člen ZVO). Prenos Direktive o okoljski odgovornosti v slovenski pravni red pa
s tem še ni v celoti zaključen.
Direktiva o okoljski odgovornosti natančno določa, katere rastlinske in živalske vrste,
njihovi habitati in habitatni tipi iz Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o
ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 103 z dne 2. 4. 1979, str.1), in Direktive Sveta
92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str.7) so predmet okoljske
odgovornosti. Država članica pa lahko obveznost okoljske odgovornosti uvede tudi za
druge zavarovane rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate in habitatne tipe.
Skladno z novelo ZVO, ki prepušča naravovarstvenim predpisom, da natančno določijo
predmet okoljske odgovornosti, je pripravljena predlagana dopolnitev Uredbe.

II.
Predlagana dopolnitev uredbe določa, da so habitatni tipi, ki so predmet odgovornosti
za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja,
habitatni tipi »Natura« iz tretjega stolpca obstoječe priloge 1, sedaj veljavne Uredbe. V
tem stolpcu so navedeni tisti habitatni tipi na ozemlju Republike Slovenije »katerih
ohranjanje v ugodnem stanju je v interesu Evropske unij.«.
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Preostali habitatni tipi, navedeni v prilogi II Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL
L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str.7) se ne pojavljajo na ozemlju Republike Slovenije, in
tudi ni pričakovati, da bi se pojavili v predvidljivi prihodnosti.
V kolikor bi se zaradi korenitih podnebnih sprememb ali novih znanstvenih spoznanj
kljub temu pojavili habitatni tipi, ki jih sedaj ni na območju Republike Slovenije, je
primerneje takrat spremeniti prilogo uredbe kot pa navajati celotno prilogo II Habitatne
direktive v slovenski zakonodaji.
S predlagano uredbo se zaradi članstva Republike Slovenije k Evropski uniji ustrezno
dopolni 1. člen Uredbe o habitatnih tipih, z navedbo člena direktive, ki se prenaša v
slovenski pravni red.
Nadalje se s predlagano uredbo zaradi prenosa Direktive o okoljski odgovornosti v
slovenski pravni red dopolni besedilo uredbe, pri čemer je v 2. členu navedeno kateri
habitatni tipi so predmet odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske
škode v skladu s predpisi o varstvu okolja s sklicevanjem na tretji stolpec priloge 1, ki je
sestavni del uredbe.
III.
Predlagana uredba nima neposrednih finančnih posledic za državni proračun niti ne
uvaja novih administrativnih postopkov.
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