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O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Tla so z vidika varovanja okolja izjemnega pomena, saj so kot sestavni del okolja ključna v procesih 

čiščenja voda, vezave atmosferskega ogljika, kroženja organske snovi, so osnova biotske pestrosti ter 

osnovni naravni vir, ki omogoča pridelavo hrane in biomase. Še posebej je varovanje in trajnostno 

upravljanje s tlemi pomembno ob naraščajočih potrebah prebivalstva, klimatskih spremembah in 

vedno obširnejših degradacijah tal. Glavni degradacijski procesi, prepoznani na evropskem nivoju, ki 

ogrožajo tla, so: erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh, zasoljevanje, zbijanje tal, 

zmanjšanje biološke raznovrstnosti tal, poplave, tesnjenje tal z različnimi nepropustnimi materiali in 

onesnaževanje.  

 

Osnutek uredbe je pripravljen na podlagi prvega in 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, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), kjer je med 

drugim določeno, da Vlada določi standarde kakovosti okolja ter merila obremenjenosti okolja, na 

podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje.  

 

Uredba ureja stanje tal z vidika obremenjenosti, pri čemer gre za posledice človekovih posegov v 

okolje, ki povzročajo ali so povzročili onesnaževanje tal in s tem povezano tveganje za zdravje ljudi in 

okolja. S tem v zvezi uredba določa parametre za ugotavljanje stanja tal in okoljske standarde 

kakovosti za te parametre. Uredba daje podlago za monitoring stanja tal ter merila za razvrščanje tal v 

stopnje obremenjenosti. Ostali, prej omenjeni degradacijski procesi, ki ogrožajo tla, so bodisi že 

urejeni z drugimi predpisi (prostor, kmetijstvo, vode) ali pa v slovenskih razmerah niso prisotni oziroma 

so zaznani v manjšem obsegu.  

 
Uredba se uporablja za ugotavljanje stanja tal v okviru monitoringa stanja okolja, ki ga zagotavlja 
država in obratovalnega monitoringa stanja tal, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in 
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotavlja povzročitelj 
obremenitve. Uporablja se tudi za ugotavljanje stanja tal v okviru vzorčenja tal in meritev ter analiz 
vzorcev tal (namenska raziskava tal), ki jih zagotovi država ali lastnik, upravljavec ali drug posestnik 
zemljišča.  
 
Uredba se ne uporablja za ugotavljanje  radioaktivnega onesnaženja tal ali stanja tal na obstoječih 
območjih, namenjenih izključno obrambnim potrebam.  

 

Izhodišče za pripravo uredbe je bil pregled vsebin, ki se nanašajo na parametre tal in standarde 

kakovosti za parametre tal v državah članicah EU, pri čemer so bile bolj podrobno proučene  rešitve v 

Avstriji, Nemčiji, Slovaški in Švedski. Ključni poudarki tega pregleda so na kratko podani v 

nadaljevanju: 

 

Standardi kakovosti tal se med članicami EU razlikujejo, tako v izboru parametrov kot njihovih 

referenčnih vrednostih, razlikujejo se v upoštevanju vrste rabe, poti vnosa, biodostopnosti 

potencialno nevarnih snovi in pedoloških parametrov. V večini držav vrednosti standardov 

kakovosti tal temeljijo na izračunu izpostavljenosti in toksikološkem modeliranju, pri čemer so nove 

države članice večinoma privzele dobre prakse starejših držav članic. Toksikološke ocene 

upoštevajo dovoljeni dnevni vnos potencialno nevarne snovi, vezavo snovi v tleh, transport in poti 

njihovega vnosa v organizem. Ocena izpostavljenosti je v največji meri odvisna od vrste in lastnosti 

tal ter rabe tal. 

 

Države članice upoštevajo različne vidike tveganja. Najpogostejši vidik tveganja je zdravje ljudi, 

sledi vpliv na kopenske ekosisteme, podzemne in površinske vode. Večina držav članic pri 

scenarijih tveganja upošteva rabo tal in ima zato vrednosti standardov kakovosti tal prilagojene rabi 

tal.  

 

Vrednosti standardov kakovosti tal se razlikujejo po načinu in intenzivnosti prenosa potencialno 

nevarnih snovi iz tal v človeka. Najpogosteje so zastopane tri kategorije: standardi kakovosti tal za 

rabo, kjer je možen direktni vnos snovi iz tal v organizem  (otroška igrišča, stanovanjska naselja), 

za rabo, kjer je gre za sprejem snovi v rastline (kmetijstvo, vrtički) in industrijska območja.  



   

3 

 

 

Vrednosti standardov kakovosti tal se v državah članicah razlikujejo in praviloma temeljijo na 

izračunu stopnje tveganja z različnimi modeli. Prav tako se med državami članicami nekoliko 

razlikuje tudi nabor parametrov, za katere so opredeljene vrednosti standardov kakovosti tal, 

vendar so razlike med državami članicami, ki so bile podrobneje proučene, manjše. Kar se tiče 

potencialno nevarnih snovi (kovin in metaloidov) so razlike manjše, večje razlike so v organskih 

potencialno nevarnih snoveh, pri čemer nekatere razlike izhajajo iz različnega podajanja snovi 

(nekateri opredeljujejo posamezne spojine kemijskih skupin snovi, drugi pa le njihovo vsoto).  

 

Na podlagi zgledov iz tujine je bila na Ministrstvu za okolje in prostor sprejeta odločitev, da se za 

ugotavljanje stanja tal v uredbi upošteva različne vrste rabe tal, in sicer se glede na rabo tal območja 

delijo na otroška igrišča, saj so z vidika izpostavljenosti morebitnim onesnaževalom v tleh najbolj 

ogrožena skupina ravno otroci, kmetijska, stanovanjska in industrijska območja. Določena so tudi 

druga območja, kamor se uvršča rekreacijske površine v naravnem okolju in druge površine, ki niso 

razvrščene v prej imenovana območja, sem se uvrščajo tudi gozdna zemljišča.  

 

Otroška igrišča so tista raba tal, kjer je stik tal z organizmom najbolj intenziven in kjer je v ospredju 

direkten vnos nevarnih snovi iz tal z zaužitjem tal in vdihovanjem prahu. Otroški organizem je tudi 

fiziološko najbolj občutljiv na vnos onesnaževal. Zaradi velike obremenitve tal na otroških igriščih je 

travna ruša pogosto erodirana, kar povzroča prašenje tal v suhem vremenu in blatenje v mokrem 

vremenu. Otroci se pogosto igrajo s tlemi kot materialom, zato morajo biti standardi za tla na otroških 

igriščih najstrožja. Enako velja tako za otroška igrišča ob šolah in vrtcih, kot za vsa ostala javna 

otroška igrišča, kjer so postavljena igrala. (standard kakovosti tal za parametre tal na otroških igriščih 

je v avstrijskem predpisu izračunan na osnovi tveganja za direkten (oralni) vnos v otroški organizem, 

pri čemer so upoštevali 7,9 kg težkega otroka, ki zaužije 0,5 g suhih tal/dan, 90 dni/leto. Nemški 

predpis pa temelji na izračunu tveganja za zdravje zaradi direktnega (oralnega) vnosa in inhalacije, pri 

čemer so upoštevali 10 kg težkega otroka, ki poje 0,5 g suhih tal/dan, 240 dni/leto. Upoštevali so tudi 

inhalacijo; 0,625 m
3
/h z izpostavljenostjo 2 h/dan). 

 

Na kmetijskih območjih je vnos nevarnih snovi v človeka v največji meri posreden, preko vnosa v živila 

rastlinskega in živalskega izvora, obstaja pa tudi prenos onesnaževal zaradi prašenja tal, če obdelava 

tal poteka v suhem vremenu oziroma so površine gole.  

 

V stanovanjskih območjih je stik človeka s tlemi manj intenziven, predvsem z inhalacijo onesnaževal 

zaradi prašenja tal, površine pa so pogosto zatravljene oziroma prekrite z nepropustnimi materiali 

(npr. tlakovane, asfaltirane) zato so standardi kakovosti tal manj strogi (standard kakovosti tal  za 

parametre tal v stanovanjskih območjih je v avstrijskem predpisu izračunan na osnovi tveganja zaradi 

inhalacije in vnosa preko kože za 55 kg težkega človeka). 

 

Na industrijskih območjih je vpliv onesnaževal na človeka najmanjši. Pogosto so tla znotraj 

industrijskih območij utrjena z nepropustnimi materiali (asfalt), zelene površine pa so urejene kot 

zelenice. Na industrijskih območjih so zato standardi kakovosti tal najmanj strogi.  
 
Območja, ki so predmet preiskav tal (preiskovana območja), se glede na rabo tal in ob upoštevanju 
tveganja za zdravje ljudi ter okolje uvrstijo v eno ali več vrst območij na podlagi:  
– evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, če gre za območja kmetijskih zemljišč; 
– dejanskega stanja v naravi ali z interpretacijo ortofoto posnetka, če gre za območja otroških igrišč, 
sadne ali zelenjavne vrtove ali površine za vrtičkarstvo; 
– podatkov o namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih aktov, če gre za stanovanjska ali 
industrijska območja, pri čemer je v uredbi posebej opredeljeno, katera območja se glede na 
opredelitev v prostorskem predpisu, 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, 
uvrščajo med stanovanjska in katera med industrijska območja. 
 
Pri pripravi uredbe se je pri izboru parametrov za standarde kakovosti tal in pri določitvi vrednosti 
standardov kakovosti tal za te parametre (določeni so v prilogi 1) izhajalo iz avstrijske in nemške 
zakonodaje, ki prav tako obravnavata izbrane rabe tal, upoštevane pa so bile tudi domače izkušnje, 
predvsem rezultati raziskav v okviru naloge Raziskave onesnaženosti tal v Sloveniji, ki jo vodi 
Agencija RS za okolje. V avstrijskem in v nemškem predpisu niso določeni standardi kakovosti za tla 
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za krom, medtem ko so standardi kakovosti za tla za kobalt, molibden, flor in cink določeni samo v 
avstrijskem predpisu in še to samo za kmetijsko rabo. Glede na to, da je cink esencialni element, v 
prilogo 1 ni bil uvrščen. Ne glede na to, pa je v uredbi dana možnost, da se kot parameter tal lahko 
določi tudi katerikoli drug parameter, torej tudi cink, če gre za ugotavljanje stanja tal v okviru 
namenske raziskave tal, monitoringa stanja tal na območjih z visoko stopnjo obremenjenosti ali 
obratovalnega monitoringa stanja tal. V tem primeru se kot standard kakovosti tal upošteva trikratna 
vrednost naravnega ozadja za ta parameter, vrednosti naravnih ozadij za anorganske parametre pa 
so določene v prilogi 2 uredbe. 
 
Za parametre, ki niso navedeni v prilogi 1 uredbe, se kot merilo za dobro stanje tal upošteva vrednost 
naravnega ozadja za anorganske parametre (priloga 2) ter meje določljivosti za organske parametre in 
sicer je stanje tal dobro, če na vzorčnem mestu nobena od izmerjenih vrednosti teh anorganskih 
parametrov tal ne presega trikratnika vrednosti naravnega ozadja, oziroma 1,3 kratnika meje 
določljivosti, če gre za organske parametre. Dopuščena je tudi izjema na območjih, kjer so znana 
rudišča, rudni pojavi ali večje vsebnosti posameznega elementa v kamnini. Tla na flišu vsebujejo večje 
vsebnosti niklja, tla na apnencu večje vsebnosti arzena, tla na serpentinitu zelo visoke vrednosti 
kroma, niklja in barija. V tem primeru se pri ugotavljanju stanja tal namesto vrednosti naravnega 
ozadja iz priloge 2 uredbe lahko upošteva višja vrednost naravnega ozadja anorganskega parametra 
tal, ki se določi v programu monitoringa stanja tal, na podlagi strokovnega predloga izvajalca 
monitoringa stanja tal, če višja vrednost ne pomeni povečanja tveganja za zdravje ljudi in okolja. 
Izjema mora biti podprta z mnenjem ministrstva, pristojnega za rudarstvo, priloženem k predlogu 
programa monitoringa stanja tal. Iz mnenja mora biti razvidno, da se s predlagano višjo vrednostjo 
naravnega ozadja ministrstvo, pristojno za rudarstvo, strinja, pojasnjen mora biti izvor posameznega 
anorganskega parametra tal ter določeno območje, kjer je zaradi naravnih dejavnikov vsebnost tega 
anorganskega parametra tal višja od vrednosti naravnega ozadja iz priloge 2 uredbe. 
 

Pri opredelitvi vrednosti naravnega ozadja za Slovenijo je bila uporabljena analiza podatkov 

Raziskave onesnaženosti tal v Sloveniji ROTS v obdobju 1989-2015 – razkroj vzorca z zlatotopko. Za 

parametre, kjer teh podatkov ni bilo na voljo, so bili upoštevani podatki geoloških geokemičnih 

raziskav (Andjelov, 1993 in Andjelov, 2012), čeprav so podatki za štirikislinski razkroj. Kjer za  

posamezen parameter ni bilo na voljo slovenskih referenčnih vrednosti, so bili privzeti podatki 

evropskega geokemičnega atlasa. V vseh primerih so privzete vrednosti median.  

 
Stanje tal na posameznem vzorčnem mestu se določa ob upoštevanju uvrstitve v posamezno vrsto 
območja glede na rabo tal in sicer je stanje tal na vzorčnem mestu oziroma na preiskovanem območju 
dobro, če nobena od izmerjenih vrednosti parametrov tal ne presega standardov kakovosti tal, ki so za 
obravnavano vrsto območja določeni v prilogi 1 uredbe. Pri tem je treba poudariti, da je preiskovano 
območje lahko različno veliko, celotna Slovenija, če gre za ugotavljanje stanja tal v okviru monitoringa 
stanja tal, ki ga zagotavlja država, ali pa samo ena parcela ali del parcele, odvisno od obsega 
onesnaženosti. 
 
Stanje tal na vzorčnem mestu je slabo in zato obstaja tveganje za zdravje ljudi in okolja, če tla na 
vzorčnem mestu ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal. Če tla na preiskovanem območju ne 
izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal na enem ali več vzorčnih mest na preiskovanem območju, je 
treba preveriti obseg slabega stanja tal. Ta se preveri tako, da se zagotovi vzorčenje tal na dodatnih 
vzorčnih mestih znotraj preiskovanega območja ter opravi meritve in analize vzorcev tal za parametre 
tal, ki ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal. Zaradi podrobnejšega ugotavljanja obsega slabega 
stanja se preiskovano območje smiselno razdeli na dele in vzorčenje tal izvede na dodatnih vzorčnih 
mestih znotraj vsakega posameznega dela preiskovanega območja in opravi meritve ter analize 
vzorcev tal za parametre tal, ki ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal. Če tla na posameznem 
delu preiskovanega območja na vseh dodatnih vzorčnih mestih izpolnjujejo pogoje za dobro stanje tal 
za vsakega od ponovno preiskovanih parametrov tal, je stanje tal na tem delu preiskovanega območja 
dobro. Če tla na posameznem delu preiskovanega območja ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal 
za najmanj enega od dodatno preiskovanih parametrov tal na enem od vseh dodatnih vzorčnih mest, 
je stanje tal dela preiskovanega območja na tem vzorčnem mestu slabo. Če tla na posameznem delu 
preiskovanega območja ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal za najmanj enega od dodatno 
preiskovanih parametrov tal na dveh in več dodatnih vzorčnih mestih, je stanje tal dela preiskovanega 
območja slabo. 
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Preiskovana območja se glede na obseg slabega stanja tal uvrstijo v območja z nizko ali visoko 
stopnjo obremenjenosti tal. Uvrstitev v območja z visoko stopnjo obremenjenosti tal določi minister, 
pristojen za okolje. Območje z visoko stopnjo obremenjenosti je preiskovano območje, ki obsega eno 
ali več sosednjih katastrskih občin ali delov katastrskih občin, znotraj katerih so tri ali več območij z 
različnimi rabami tal in je na podlagi rezultatov monitoringa stanja tal, obratovanega monitoringa 
stanja tal ali namenske raziskave tal ugotovljeno, da je na vsakem od teh območij stanje tal slabo in 
obstaja tvegaje za zdravje ljudi in okolje preko več različnih rab tal. V območja z visoko stopnjo 
obremenjenosti se uvrščajo tudi opuščena industrijska območja ali opuščena odlagališča odpadkov, 
če se z namensko raziskavo tal ugotovi, da izmerjene vrednosti kateregakoli parametra tal iz priloge 1 
uredbe na najmanj 75 odstotkih od vzorčnih mest presegajo standard kakovosti tal, ki določen za 
preiskovano območje, in je na podlagi rezultatov monitoringa stanja podzemnih voda v skladu s 
predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda, ali rezultatov monitoringa stanja površinskih voda v skladu 
s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ugotovljeno, da je stanje podzemne oziroma površinske 
vode glede na katerikoli parameter tal iz priloge 1 te uredbe, slabo.  
 
Opuščeno industrijsko območje iz prejšnjega odstavka je območje, za katero na podlagi strokovnih 
poročil, arhivskih gradiv, evidenc o nenadzorovanih izpustih v tla oziroma evidenc o morebitnih 
sanacijskih ukrepih ali drugih javnih evidenc obstaja domneva, da so se onesnaževala uporabljala ali 
nastajala v velikih količinah in je na podlagi proizvodnih procesov v preteklosti prihajalo do velikih 
vnosov onesnaževal na ali v tla. Opuščeno odlagališče odpadkov iz tretjega odstavka tega člena je 
območje, ki je bilo zgrajeno ali je obratovalo pred uveljavitvijo Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni 
list RS, št. 5/00, 41/04, in 43/04), to je do 5. februarja 2000, ali odlagališče, ki se ne uporablja več, je 
pa bilo zanj pred uveljavitvijo pravilnika iz tega odstavka izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Pri tem je treba posebej poudariti, da med opuščena odlagališča odpadkov ne sodijo nelegalna 
oziroma t.i. črna odlagališča odpadkov. 
 
Vsa ostala območja so območja z nizko stopnjo obremenjenosti. Uvrstitev preiskovanih območij v 
območja z visoko stopnjo obremenjenosti tal določi minister, pristojen za okolje. Uvrstitev se vsakih 
pet let preveri in se na podlagi rezultatov monitoringa stanja tal, obratovalnega monitoringa stanja tal 
ali namenske raziskave tal lahko spremeni, torej izloči, če se ugotovi, da se je stanje tal izboljšalo in 
pogoji za uvrstitev posameznega preiskovanega območja v območje z visoko stopnjo obremenjenosti 
niso več izpolnjeni, ali doda novo preiskovano območje v območje z visoko stopnjo obremenjenosti, če 
so za to izpolnjeni pogoji. 
 
Kjer je ugotovljeno dobro stanje tal, je treba izvajati aktivnosti za preprečevanje poslabšanja stanja tal. 
 
Če je na posameznem vzorčnem mestu oziroma na preiskovanem območju ali njegovem delu 
ugotovljeno slabo stanje tal, kar pomeni, da obstaja tveganje za zdravje ljudi in okolja, je treba izvajati 
aktivnosti za izboljšanje stanja tal oziroma za preprečevanje vnosa onesnaževal iz tal v ljudi ali okolje, 
ki so lahko: zatravitve ogolelih površin, prekrivanje tal z nepropustnimi materiali, preprečevanje 
prašenja, preprečevanje vnosa onesnaženih tal v stavbe, prenehanje pridelave določenih vrst rastlin, 
pri katerih obstaja nevarnost prehoda posameznega onesnaževala iz tal v rastline oziroma v 
prehransko verigo, odstranitev čezmerno onesnaženih delov tal, ipd.. Posebej je pomembno, da se 
prednostno izbere tiste aktivnosti oziroma rešitve, s katerimi se zagotovi, da onesnažena tla ostanejo 
na preiskovanem območju ali njegovem delu. Pri tem pa je treba izhajati iz ocene tveganja, iz katere 
mora biti jasno razvidno, da taka rešitev ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in okolja. 
 
V uredbi je tudi določeno, da je treba upoštevati predpis, ki ureja odpadke, če se zaradi izboljšanja 
stanja tal izvede odstranjevanje dela tal in predpis, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem 
odpadkov, če se zaradi izboljšanja stanja tal del tal nadomesti z zemeljskim izkopom ali umetno 
pripravljeno zemljino. 
 
Namensko raziskavo tal, ki obsega vzorčenje, meritve in analize tal zagotovi ministrstvo zaradi 
določitve vzorčnih mest za spremljanje stanja tal v okviru državnega monitoringa tal oziroma za 
ugotavljanje stanja tal na območjih z visoko stopnjo obremenjenosti. Namensko raziskavo tal lahko 
zagotovi tudi lastnik, upravljavec ali drug posestnik zemljišča, če želi ugotoviti morebitno 
onesnaženost tal ali če želi določiti površine, na katerih je treba začeti izvajati ukrepe za 
preprečevanje poslabšanja stanja tal oziroma ukrepe za izboljšanje stanja tal. V uredbi je določeno, da 
se namensko raziskavo tal izvede v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal in da jo izdela 
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oseba, ki izpolnjuje pogoje za monitoring stanja tal, v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. S tem je 
zagotovljena primerljivost podatkov s podatki državnega monitoringa stanja tal. 
 
V prehodnih določbah uredbe je določeno, kdaj mora ministrstvo pripraviti prvo poročilo o stanju tal in 
kdaj mora biti pripravljena prva razvrstitev preiskovanih območij v območja z visoko stopnjo 
obremenjenosti. 
 

Uredba o stanju tal (v nadaljnjem besedilu: uredba) bo nadomestila doslej veljaven predpis iz leta 

1996 in sicer Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 

(Uradni list RS, št. 68/96).  
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Na podlagi prvega in 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, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 
 
 

UREDBO O STANJU TAL 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
(1) Ta uredba ureja:  
– stanje tal z vidika obremenjenosti tal (v nadaljnjem besedilu: stanje tal),  
– monitoring stanja tal in 
– ukrepe upravljanja stanja tal. 
 
(2) Ta uredba v zvezi s stanjem tal določa: 
– parametre za ugotavljanje stanja tal (v nadaljnjem besedilu: parameter tal), 
– okoljske standarde kakovosti za parametre tal (v nadaljnjem besedilu: standard kakovosti 
tal) in 
– merila za ugotavljanje stanja tal.  
 
(3) Ta uredba v zvezi z upravljanjem stanja tal določa: 
– merila za razvrščanje tal v stopnje obremenjenosti tal in 
– ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja tal in za izboljšanje stanja tal. 
 

2. člen 
(uporaba) 

 
(1) Ta uredba se uporablja za ugotavljanje stanja tal v okviru: 
– monitoringa stanja okolja, ki ga zagotavlja država (v nadaljnjem besedilu: monitoring stanja 
tal), in 
– obratovalnega monitoringa stanja tal, ki ga v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti 
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotavlja povzročitelj 
obremenitve (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring stanja tal).  
 
(2) Ta uredba se uporablja tudi za ugotavljanje stanja tal v okviru vzorčenja tal in meritev ter 
analiz vzorcev tal (v nadaljnjem besedilu: namenska raziskava tal), ki jih zagotovi: 
– država ali 
– lastnik, upravljavec ali drug posestnik zemljišča. 
 
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se ta uredba ne uporablja za ugotavljanje:  
– radioaktivnega onesnaženja tal ali 
– stanja tal na obstoječih območjih, namenjenih izključno obrambnim potrebam.  
 

3. člen 
(izrazi) 

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 
1. biodostopnost parametra tal je lastnost parametra, da se glede na trenutne pogoje v 

tleh lahko sprosti in iz tal preide v organizem; 
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2. dejanska raba kmetijskih zemljišč je raba kmetijskih zemljišč, določena v skladu s 
predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč; 

3. enota vzorca tal je del tal, ki se ga pri vzorčenju odvzame z opremo za jemanje vzorcev 
in je namenjen pripravi vzorca tal; 

4. izpostavljenost je možnost vnosa onesnaževala iz tal v človeški organizem z 
neposrednim zaužitjem tal, z vnosom s hrano ali pitno vodo, preko kože ali z 
vdihavanjem prašnih delcev, pri čemer se poleg koncentracije onesnaževala upošteva 
tudi trajanje in pogostost izpostavljenosti onesnaževalu; 

5. matična podlaga je material mineralnega ali organskega izvora, iz katerega se v 
tlotvornih procesih razvijajo tla; 

6. meja določljivosti je opredeljeni mnogokratnik meje zaznavnosti pri koncentraciji 
parametra, ki ga je mogoče določiti s sprejemljivo ravnijo natančnosti. Meja zaznavnosti 
je vrednost koncentracije, nad katero je mogoče z opredeljeno ravnijo zaupanja potrditi, 
da se vzorec razlikuje od slepega vzorca, ki ne vsebuje zadevnega parametra; 

7. mobilnost parametra je sposobnost prehajanja parametra v druge dele okolja oziroma iz 
tal v organizem in je odvisna od lastnosti parametra;  

8. namenska raba prostora je raba prostora v skladu s predpisom, ki ureja prostorsko 
načrtovanje;  

9. obremenjenost tal je posledica človekovih posegov v okolje, ki povzročajo ali so 
povzročili onesnaževanje tal in s tem povezano tveganje za zdravje ljudi in okolja; 

10. odvzemno mesto je mesto znotraj vzorčnega mesta za odvzem posameznih enot 
vzorca tal  na različnih globinah tal; je eno izmed mest znotraj vzorčnega mesta na 
katerem se odvzamejo posamezne enote vzorca tal posebej na eni ali več globinah tal; 

11. onesnaževalo je katera koli snov, ki je prisotna v tleh in za katero je verjetno, da ima pri 
določeni koncentraciji škodljive učinke na zdravje ljudi oziroma na okolje; 

12. organska snov v tleh je živa in neživa organska snov tal. Živa organska snov tal so talni 
organizmi. Neživa organska snov tal je odmrla rastlinska in živalska biomasa in je lahko 
razgradljiva ali stabilna organska snov; 

13. peskovnik je otroški igri namenjeno igralo, napolnjeno s peskom različne granulacije; 
14. preiskovano območje je območje, na katerem se izvaja monitoring stanja tal ali 

namenska raziskava tal zaradi ugotavljanja stanja tal. Preiskovano območje je celotno 
območje Slovenije, če gre za ugotavljanje stanja tal z monitoringom stanja tal oziroma 
manjše območje, če gre za ugotavljanje stanja tal z namensko raziskavo tal (npr. otroško 
igrišče, njiva, stanovanjska soseska, industrijska cona, ipd.) Preiskovano območje je tudi 
območje znotraj območja naprave, določenega v skladu s predpisom, ki ureja vrste 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, na 
katerem se izvaja obratovalni monitoring stanja tal; 

15. sadni ali zelenjavni vrt je zemljišče, na katerem lastnik rabi ali dopusti rabo tega 
zemljišča drugim uporabnikom za pridelavo hrane za lastne potrebe; 

16. standard kakovosti tal je koncentracija posameznega onesnaževala ali skupine 
onesnaževal v tleh, ki zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja ne sme biti presežena, 
izražena v gramih na kilogram suhe snovi tal (v nadaljnjem besedilu: g/kg s.s.) ali 
miligramih na kilogram suhe snovi tal (v nadaljnjem besedilu: mg/kg s.s.);  

17. suha snov tal so tla po sušenju pri 105°C do konstantne mase (v nadaljnjem besedilu: 
s.s.);  

18. tla so površinski del zemeljske skorje do globine dveh metrov oziroma do matične 
podlage, ki ga sestavljajo mineralne in organske snovi, voda, zrak in živi organizmi. Za 
določitev vrste tal se uporablja Slovenska klasifikacija tal, ki je objavljena na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo); 

19. vnos onesnaževal v ali na tla je neposredno ali posredno, točkovno ali razpršeno 
vnašanje onesnaževal v ali na tla preko zraka, vode ali z neposrednim odlaganjem kot 
posledica človekove dejavnosti ali naravnih pojavov;  

20. vrednost naravnega ozadja je koncentracija parametra tal oziroma drugih snovi v tleh, 
izražena kot mediana posameznega parametra tal oziroma druge snovi v tleh, ki ustreza 
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naravnim razmeram ali razmeram z zelo majhnim človekovim vplivom in je določena v 
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;  

21. vzorčno mesto je prostorsko določeno območje tal, kjer se odvzame vzorec tal;  
22. vzorec tal je homogenizirana mešanica enot vzorcev tal, odvzetih na več odvzemnih 

mestih znotraj istega vzorčnega mesta na isti globini tako, da odraža stanje tal celotnega 
vzorčnega mesta v tej globini.  

 
 
II. STANJE TAL 
 

4. člen 
(ugotavljanje stanja tal) 

 
(1) Stanje tal se ugotavlja na podlagi rezultatov meritev in analiz vzorcev tal, ki se pridobijo z: 
– monitoringom stanja tal, 
– obratovalnim monitoringom stanja tal ali 
– namensko raziskavo tal. 
 
(2) Parametri tal so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. 
 
(3) Standardi kakovosti tal so določeni v prilogi 1 te uredbe, ločeno za naslednje vrste 
območij glede na rabo tal: 
– območja otroških igrišč, 
– območja kmetijskih zemljišč,  
– stanovanjska območja, 
– industrijska območja in 
– druga območja. 

 
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se kot parameter tal lahko določi tudi katerikoli 
drug parameter, če gre za ugotavljanje stanja tal v okviru namenske raziskave tal, 
monitoringa stanja tal na območjih z visoko stopnjo obremenjenosti iz 9. člena te uredbe ali 
obratovalnega monitoringa stanja tal. 
 
(5) Stanje tal iz prve alineje prvega odstavka tega člena se prikaže v poročilu o stanju tal, ki 
ga pripravi ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal. 
 
(6) Stanje tal iz druge alineje prvega odstavka tega člena se prikaže v poročilu o 
obratovalnem monitoringu stanja tal, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa stanja 
tal v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal. 
 
(7) Stanje tal iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se prikaže v poročilu o opravljeni 
namenski raziskavi tal, ki ga izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja tal. 
 

5. člen 
(vrste območij glede na rabo tal) 

 
(1) Preiskovano območje se zaradi ugotavljanja stanja tal na tem območju glede na rabo tal 
in ob upoštevanju tveganja za zdravje ljudi ter okolje uvrsti v eno ali več vrst območij iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena na podlagi:  
– evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, če gre za območja kmetijskih 
zemljišč; 
– dejanskega stanja v naravi ali z interpretacijo ortofoto posnetka, če gre za območja 
otroških igrišč, sadne ali zelenjavne vrtove ali površine za vrtičkarstvo; 
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– podatkov o namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih aktov, če gre za stanovanjska 
ali industrijska območja.   
 
(2) Med območja otroških igrišč iz prve alineje tretjega odstavka prejšnjega člena (v 
nadaljnjem besedilu: otroška igrišča) se uvrstijo območja igrišč na prostem, ki so namensko 
opremljeni prostori z igrali oziroma površinami, namenjenimi igri otrok, razen peskovnikov, in 
so lahko ob vrtcu ali šoli, v parku, znotraj stanovanjskih in industrijskih območij oziroma na 
območjih, namenjenih rekreaciji in športu na prostem. 
 
(3) Med območja kmetijskih zemljišč iz druge alineje tretjega odstavka prejšnjega člena (v 
nadaljnjem besedilu: območja kmetijskih zemljišč) se uvrstijo območja, ki so v občinskih 
prostorskih aktih v namenski rabi prostora določena kot območja kmetijskih zemljišč v skladu 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih in na katerih so strnjene površine kmetijskih zemljišč 
enake ali večje od 0,1 hektara, sadni ali zelenjavni vrtovi ne glede na namensko ali dejansko 
rabo prostora in ne glede na njihovo velikost ter površine za vrtičkarstvo. 
 
(4) Med stanovanjska območja iz tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena (v 
nadaljnjem besedilu: stanovanjska območja) se uvrstijo: 
1. območja, določena v prostorskih aktih 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, kot območja stanovanj, ki so 
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim;  
2. območja, določena v prostorskih aktih 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, kot: 

– območja zelenih površin, ki so območja, namenjena preživljanju prostega časa, 
predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja, razen otroških 
igrišč iz drugega odstavka tega člena in površin za vrtičkarstvo iz tretjega odstavka tega 
člena, 
– osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, 
storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in 
podobne dejavnosti ter bivanje in ne gre za območja iz petega odstavka tega člena,  
– posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem 
in športni centri, razen druga posebna območja iz petega odstavka tega člena,  ter 
– območja prometne infrastrukture znotraj stanovanjskih območij, ki so namenjena za 
izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa. 

 
(5) Med industrijska območja iz četrte alineje tretjega odstavka prejšnjega člena (v 
nadaljnjem besedilu: industrijska območja) se uvrstijo: 
1. območja proizvodnih dejavnosti, določena v prostorskih aktih 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, kot 
območja proizvodnih dejavnosti, pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in 
spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim brez stanovanj; 
2. območja, določena v prostorskih aktih 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, kot:  

– območja drugih centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen 
območij iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka, 

– druga posebna območja, ki so namenjena zlasti večjim nakupovalnim centrom, 
sejmiščem, zabaviščnim parkom ter drugim podobnim dejavnostim in 

– območja varovalnih pasov, določena v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varovalni 
pragovni pasovi, določeni v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v železniškem 
prometu. 
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(6) Med druga območja iz pete alineje tretjega odstavka prejšnjega člena se uvrstijo 
preiskovana območja, ki so: 
– v občinskih prostorskih aktih v namenski rabi prostora določena kot območja gozdnih 
zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih  
– območja zelenih površin, ki so območja, namenjena preživljanju prostega časa, predvsem 
rekreaciji in športu na prostem izven območij iz četrtega odstavka tega člena, določena v 
prostorskih aktih 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, in  
– druga območja, ki se ne uvrščajo v nobeno od območij iz drugega do petega odstavka tega 
člena. 
 
(7) Uvrstitev preiskovanega območja oziroma njegovih delov v eno ali več vrst območij iz 
drugega do šestega odstavka tega člena se prikaže na karti v državnem koordinatnem 
sistemu za raven merila 1: 5.000 oziroma v drugem ustreznem merilu v: 
– programu monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal, če gre 
za ugotavljanje stanja tal z monitoringom stanja tal,  
– programu obratovalnega monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni 
monitoring stanja tal, če gre za ugotavljanje stanja tal z obratovalnim monitoringom stanja tal, 
ali 
– programu namenske raziskave tal, izdelane v skladu s predpisom, ki ureja monitoring 
stanja tal. 
 

6. člen 
(merila za dobro stanje tal) 

 
(1) Stanje tal na vzorčnem mestu je glede na uvrstitev v posamezno vrsto območja iz tretjega 
odstavka 4. člena te uredbe dobro, če nobena od izmerjenih vrednosti parametrov tal ne 
presega standardov kakovosti tal iz priloge 1 te uredbe, določenih za to vrsto območja. 
 
(2) Stanje tal na celotnem preiskovanem območju je glede na njegovo uvrstitev ali uvrstitev 
njegovih delov v posamezno vrsto ali več vrst območij iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe 
dobro, če nobena od izmerjenih vrednosti parametrov tal na nobenem od vzorčnih mest ne 
presega standardov kakovosti tal iz priloge 1 te uredbe, določenih za vrsto območja, kjer je 
posamezno vzorčno mesto. 
 
(3) Za posamezen parameter tal, ki ni parameter tal iz priloge 1 te uredbe, je stanje tal na 
vzorčnem mestu dobro, če nobena od izmerjenih vrednosti parametrov tal ne presega: 
– trikratnika vrednosti naravnega ozadja posameznega parametra tal oziroma druge snovi iz 
priloge 2 te uredbe, če gre za anorganski parameter tal,  
– 1,3-kratnika meje določljivosti, če gre za organski parameter tal. 
 
(4) Za parametre tal, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z ustreznimi metaboliti, 
produkti razgradnje in reakcijskimi produkti, se pri ugotavljanju stanja tal vrednosti izmerjenih 
koncentracij posameznih snovi, ki ne dosegajo meje določljivosti za posamezno snov, 
opredeli kot nič.  
 
(5) Ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena se na preiskovanih območjih, kjer 
so znana rudišča, rudni pojavi ali večje vsebnosti posameznega elementa v kamnini, pri 
ugotavljanju stanja tal v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka tega člena namesto vrednosti 
naravnega ozadja iz priloge 2 te uredbe lahko upošteva višja vrednost naravnega ozadja 
anorganskega parametra tal, ki se določi v programu monitoringa stanja tal, na podlagi 
strokovnega predloga izvajalca monitoringa stanja tal, če višja vrednost ne pomeni 
povečanja tveganja za zdravje ljudi in okolja in je iz mnenja ministrstva, pristojnega za 
rudarstvo, priloženega k predlogu programa monitoringa stanja tal, razvidno, da se s 
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predlagano višjo vrednostjo naravnega ozadja strinja in je pojasnjen izvor posameznega 
anorganskega parametra tal ter določeno območje, kjer je zaradi naravnih dejavnikov 
vsebnost tega anorganskega parametra tal višja od vrednosti naravnega ozadja iz priloge 2 
te uredbe. 
 

7. člen 
(merila za slabo stanje tal) 

 
(1) Če tla na vzorčnem mestu ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, je stanje tal na tem vzorčnem mestu slabo.  
 
(2) Če tla na preiskovanem območju ne izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal iz drugega 
odstavka prejšnjega člena na enem ali več vzorčnih mest na preiskovanem območju, je treba 
preveriti obseg slabega stanja tal v skladu z 9. členom te uredbe. 
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se obseg slabega stanja tal na vzorčnih mestih za izvajanje 
monitoringa stanja tal ne preverja. 
 
 
III. MONITORING STANJA TAL  
 

8. člen 
(monitoring stanja tal) 

 
Država zagotavlja monitoring stanja tal zaradi ugotavljanja celovitega stanja tal v skladu s 
predpisom, ki ureja monitoring stanja tal. 
 
 
IV. UKREPI UPRAVLJANJA STANJA TAL  
 

9. člen  
(obseg slabega stanja tal) 

 
(1) Obseg slabega stanja tal na preiskovanem območju iz drugega odstavka 7. člena te 
uredbe se preveri tako, da se zagotovi vzorčenje tal na dodatnih vzorčnih mestih znotraj 
preiskovanega območja ter opravi meritve in analize vzorcev tal za parametre tal, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za dobro stanje tal iz 6. člena te uredbe. 
 
(2) Zaradi podrobnejšega ugotavljanja obsega slabega stanja tal iz drugega odstavka 7. 
člena te uredbe se preiskovano območje smiselno razdeli na dele in vzorčenje tal izvede na 
dodatnih vzorčnih mestih znotraj vsakega posameznega dela preiskovanega območja in 
opravi meritve ter analize vzorcev tal za parametre tal, ki ne izpolnjujejo pogojev za dobro 
stanje tal iz 6. člena te uredbe. 
 
(3) Če tla na posameznem delu preiskovanega območja na vseh dodatnih vzorčnih mestih iz 
prejšnjega odstavka izpolnjujejo pogoje za dobro stanje tal iz 6. člena te uredbe za vsakega 
od parametrov tal iz prvega odstavka tega člena, je stanje tal na tem delu preiskovanega 
območja dobro.  
 
(4) Če tla na posameznem delu preiskovanega območja ne izpolnjujejo pogojev za dobro 
stanje tal iz 6. člena te uredbe za najmanj enega od parametrov tal iz prvega odstavka tega 
člena na enem od vseh dodatnih vzorčnih mest iz prvega odstavka tega člena, je stanje tal 
dela preiskovanega območja slabo na tem vzorčnem mestu.  
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(5) Če tla na posameznem delu preiskovanega območja ne izpolnjujejo pogojev za dobro 
stanje tal iz 6. člena te uredbe za najmanj enega od parametrov tal iz prvega odstavka tega 
člena na dveh in več dodatnih vzorčnih mestih iz prvega odstavka tega člena, je stanje tal 
dela preiskovanega območja slabo. 
 

10. člen  
(stopnje obremenjenosti tal) 

 
(1) Preiskovana območja se glede na obseg slabega stanja tal uvrstijo v območja z nizko ali 
visoko stopnjo obremenjenosti tal. 
 
(2) Območje z visoko stopnjo obremenjenosti tal je preiskovano območje, ki zajema eno ali 
več sosednjih katastrskih občin ali njihovih delov, ki vključuje tri ali več območij različne rabe 
tal iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe in je na podlagi rezultatov monitoringa stanja tal, 
obratovanega monitoringa stanja tal ali namenske raziskave tal ugotovljeno, da je na vsakem 
od njih stanje tal slabo in na preiskovanem območju obstaja tvegaje za zdravje ljudi in okolje 
preko več različnih rab tal. 
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se med preiskovana območja z visoko stopnjo 
obremenjenosti uvrščajo tudi opuščena industrijska območja ali opuščena odlagališča 
odpadkov, če: 
– se z namensko raziskavo tal ugotovi, da izmerjene vrednosti kateregakoli parametra tal iz 
priloge 1 te uredbe na najmanj 75 odstotkih od vzorčnih mest presegajo standard kakovosti 
tal, ki je v prilogi 1 te uredbe določen za preiskovano območje, in  
– je na podlagi rezultatov monitoringa stanja podzemnih voda v skladu s predpisom, ki ureja 
stanje podzemnih voda, ali rezultatov monitoringa stanja površinskih voda v skladu s 
predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ugotovljeno, da je stanje podzemne oziroma 
površinske vode glede na katerikoli parameter tal iz priloge 1 te uredbe, slabo. 
 
(4) Opuščeno industrijsko območje iz prejšnjega odstavka je območje, za katero na podlagi 
strokovnih poročil, arhivskih gradiv, evidenc o nenadzorovanih izpustih v tla oziroma evidenc 
o morebitnih sanacijskih ukrepih ali drugih javnih evidenc obstaja domneva, da so se 
onesnaževala uporabljala ali nastajala v velikih količinah in je na podlagi proizvodnih 
procesov v preteklosti prihajalo do velikih vnosov onesnaževal na ali v tla.  
 
(5) Opuščeno odlagališče odpadkov iz tretjega odstavka tega člena je območje, ki je bilo 
zgrajeno ali je obratovalo pred uveljavitvijo Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, 
št. 5/00, 41/04, in 43/04), to je do 5. februarja 2000, ali odlagališče, ki se ne uporablja več, je 
pa bilo zanj pred uveljavitvijo pravilnika iz tega odstavka izdano pravnomočno gradbeno 
dovoljenje. 
 
(6) Območje z nizko stopnjo obremenjenosti tal je preiskovano območje, ki ni območje iz 
drugega ali tretjega odstavka tega člena. 
 

11. člen  
(razvrstitev območij glede na stopnjo obremenjenosti tal) 

 
(1) Uvrstitev preiskovanih območij iz prejšnjega odstavka v območja z visoko stopnjo 
obremenjenosti tal določi minister, pristojen za okolje, na podlagi: 
– poročila o stanju tal, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal, in  
– podatkov iz strokovnih poročil, arhivskih gradiv, evidenc o nenadzorovanih izpustih v tla 
oziroma evidenc o morebitnih sanacijskih ukrepih ali drugih javnih evidenc, ki se nanašajo na 
območja iz četrtega in petega odstavka prejšnjega člena. 
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(2) Uvrstitev območij iz prejšnjega odstavka se vsakih pet let preveri in se lahko spremeni, če 
se na podlagi rezultatov monitoringa stanja tal, obratovalnega monitoringa stanja tal ali 
namenske raziskave tal ugotovi, da: 
– se je stanje tal izboljšalo in pogoji za uvrstitev posameznega preiskovanega območja v 
območje z visoko stopnjo obremenjenosti iz prejšnjega člena niso več izpolnjeni, ali 
– so izpolnjeni pogoji iz drugega do petega odstavka prejšnjega člena za uvrstitev dodatnega 
preiskovanega območja v območje z visoko stopnjo obremenjenosti. 
 

12. člen 
(aktivnosti za zagotavljanje ustreznega stanja tal) 

 
(1) Na posameznem preiskovanem območju, kjer je ugotovljeno dobro stanje tal, je treba 
izvajati aktivnosti za preprečevanje poslabšanja stanja tal. 
 
(2) Na posameznem vzorčnem mestu oziroma preiskovanem območju ali njegovem delu, 
kjer je ugotovljeno slabo stanje tal, je treba izvajati aktivnosti za izboljšanje stanja tal ali 
preprečevanje vnosa onesnaževal iz tal v ljudi in okolje.  
 
(3) Če se zaradi izboljšanja stanja tal izvede odstranjevanje dela tal, mora biti za ta del tal 
zagotovljeno ravnanje na način, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, določen za 
odpadke.  
 
(4) Če se zaradi izboljšanja stanja tal izvede nadomestitev dela tal z zemeljskim izkopom ali 
umetno pripravljeno zemljino oziroma dodajanje zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene 
zemljine, mora biti zagotovljeno izpolnjevanje zahtev iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal 
z vnašanjem odpadkov.  
 
(3) Pri aktivnostih iz drugega odstavka tega člena imajo prednost tiste, s katerimi se 
zagotovi, da onesnažena tla ostanejo na preiskovanem območju ali njegovem delu, če je iz 
ocene tveganja jasno razvidno, da to ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi in okolja, pri 
čemer je treba upoštevati: 
1. vrednosti naravnih ozadij parametrov tal ali drugih snovi v tleh na preiskovanem območju 
ali njegovem delu, 
2. količino, kemijsko sestavo in vrste onesnaževal v tleh,  
3. oceno posameznega onesnaževala v tleh z vidika njegove toksičnosti, biodostopnosti in 
mobilnosti ter izpostavljenosti ljudi oziroma drugih organizmov posameznemu onesnaževalu 
v tleh, 
4. izpostavljenosti ljudi posameznemu onesnaževalu iz drugih delov okolja,  zlasti iz pitne 
vode, zaradi prehoda posameznega onesnaževala iz tal v podzemne ali površinske vode, ki 
se rabijo ali so namenjene za preskrbo s pitno vodo in 
5. oceno posameznega onesnaževala z vidika njegove toksičnosti, biodostopnosti, 
mobilnosti in izpostavljenosti ljudi zaradi prehoda posameznega onesnaževala iz tal v 
rastline oziroma v prehransko verigo. 

 
13. člen 

 (namenska raziskava tal) 
 

(1) Namensko raziskavo tal zagotovi ministrstvo za: 

– določitev vzorčnih mest za izvajanje monitoringa stanja tal iz 8. člena te uredbe in 
– ugotavljanje stanja tal na območjih iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe. 
 
(2) Namensko raziskavo tal lahko zagotovi tudi lastnik, upravljavec ali drug posestnik 
zemljišča, če želi: 
– ugotoviti morebitno onesnaženost tal na posameznem območju iz tretjega odstavka 4. 
člena te uredbe in  
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– določiti površine, na katerih je treba začeti izvajati ukrepe za preprečevanje poslabšanja 
stanja tal oziroma ukrepe za izboljšanje stanja tal. 
 
(3) Namensko raziskavo tal iz prvega in drugega odstavka tega člena se izvede v skladu s 
predpisom, ki ureja monitoring stanja tal. 
 
(4) Namensko raziskavo tal iz prvega ali drugega  odstavka tega člena izdela oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za monitoring stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal. 
 
(5) Če je bila namenska raziskava iz drugega odstavka tega člena delno ali v celoti 
financirana iz javnih sredstev, mora lastnik, upravljavec ali drug posestnik zemljišča vse 
podatke iz namenske raziskave tal predati Agenciji Republike Slovenije za okolje v obliki 
poročila, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja tal. 

 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
(prvo poročilo o stanju tal) 

  
Ministrstvo prvič pripravi poročilo o stanju tal na podlagi rezultatov Raziskav onesnaženosti 
tal Slovenije najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe. 
 
 15. člen 

(prva uvrstitev preiskovanih območij v območja z visoko stopnjo obremenjenosti tal) 
 
(1) Med območja z visoko stopnjo obremenjenosti se v prvi uvrstitvi vključijo deli 
preiskovanega območja, kjer iz rezultatov Raziskav onesnaženosti tal Slovenije izhaja, da tla 
na vzorčnih mestih na teh delih preiskovanih območij v skladu z merili te uredbe izkazujejo 
slabo stanje tal. 
 
(2) Minister prvič uvrsti dele preiskovanega območja iz prejšnjega odstavka v območja z 
visoko stopnjo obremenjenosti tal najpozneje v enem letu po uveljavitvi te uredbe.  
 

16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih 
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96). 
 

17. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 007-144/2015 
Ljubljana, dne ………………….. 
EVA 2015-2550-0058 
 
 

      Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar 
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Priloga 1: STANDARDI KAKOVOSTI TAL  
 

parameter enota otroška 
igrišča* 

kmetijska 
zemljišča** 

stanovanjska 
območja*** 
 

industrijska 
območja**** 

druga 
območja*** 

antimon (Sb) mg/kg 
s.s. 

5 - 60 500 60 

arzen (As) mg/kg 
s.s. 

25 50 50  140 50 

baker (Cu) mg/kg 
s.s. 

100 300 150 450 150 

kadmij (Cd) mg/kg 
s.s. 

2 2 2 60 2 

krom (Cr) mg/kg 
s.s. 

150 400 400 1.000 400 

nikelj (Ni) mg/kg 
s.s. 

70 140 140 900 140 

svinec (Pb) mg/kg 
s.s. 

150  800/3006) 300  2.000 300 

živo srebro (Hg) mg/kg 
s.s. 

2 5 5 80 5 

fluoridi (F; celotni) mg/kg 
s.s. 

450 450 450 825 450 

benzo(a)piren 
(BaP) 

mg/kg 
s.s. 

1 4 4 12 4 

cianid (skupni) mg/kg 
s.s. 

50 - 50 100 - 

DDT/DDD/DDE2) mg/kg 
s.s. 

2 4 4 - 4 

drini4) mg/kg 
s.s. 

2 4 4 - 4 

HCH spojine3) mg/kg 
s.s. 

2 10 10 400 10 

heksaklorobenzen mg/kg 
s.s. 

2 8 8 200 8 

ogljikovodiki C10 – 
C40 (mineralna 
olja) 

mg/kg 
s.s. 

50 - - - -  

poliklorirani 
bifenili1) (PCB) 

mg/kg 
s.s. 

0,4 0,8 0,8 40 0,8 

posamezen 
pesticid in njegov 
relevanten5) 
razgradni produkt 

mg/kg 
s.s. 

3 3 3 3 3 

 
1) PCB se prikaže kot seštevek PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 in 
PCB 180 
2) prikaže se kot seštevek DDT, DDD in DDE 
3) prikaže se kot seštevek α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH 
4) prikaže se kot seštevek aldrina, dieldrina in endrina 
5) vrednost parametra velja za koncentracijo aktivne snovi za vsak posamezen pesticid 
6) vrednost parametra 800 mg/kg s.s. velja na kmetijskih zemljiščih, vrednost parametra 300 
mg/kg s.s. pa na vrtovih in površinah za vrtičkarstvo, kjer se prideluje hrana 
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* pot onesnaževal je neposredno zaužitje onesnaženih tal, vdihavanje onesnaženih delcev 
tal in v manjši meri preko stika kože z onesnaženimi deli tal 
** prevladujoča pot onesnaževal je preko prehoda onesnaževala iz tal v rastlino in naprej v 
prehransko verigo 
*** prevladujoča pot onesnaževal je vdihavanje onesnaženih delcev tal in v manjši meri 
preko stika kože z onesnaženimi deli tal  
**** pot onesnaževal je preko vdihavanja onesnaženih delcev tal in v manjši meri preko stika 
kože z onesnaženimi deli tal, obstaja pa tudi večja nevarnost izpiranja ali pronicanja 
onesnaževal preko tal v podzemno vodo  
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Priloga 2: VREDNOSTI NARAVNEGA OZADJA SNOVI V TLEH V SLOVENIJI  
 

snov v tleh enota 
vrednost naravnega 
ozadja 

aluminij (Al) g/kg s.s. 69,00 

barij (Ba) mg/kg s.s. 360,00 

berilij (Be) mg/kg s.s. 2,00 

cerij (Ce) mg/kg s.s. 50,00 

cink (Zn) mg/kg s.s. 100,00 

cirkonij (Zr) mg/kg s.s. 50,00 

evropij (Eu) mg/kg s.s. 0,80 

fosfor (P) g/kg s.s. 1,00 

indij (In) mg/kg s.s. 0,05 

itrij (Y) mg/kg s.s. 15,00 

kalcij (Ca) g/kg s.s. 8,00 

kalij (K) g/kg s.s. 14,00 

kobalt (Co) mg/kg s.s. 14,00 

kositer (Sn) mg/kg s.s. 2,00 

lantan (La) mg/kg s.s. 30,00 

lutecij (Lu) mg/kg s.s. 0,30 

magnezij (Mg) g/kg s.s. 8,00 

mangan (Mn) mg/kg s.s. 850,00 

molibden (Mo) mg/kg s.s. 1,00 

natrij (Na) g/kg s.s. 5,00 

niobij (Nb) mg/kg s.s. 6,00 

rubidij (Rb) mg/kg s.s. 80,00 

selen (Se) mg/kg s.s. 0,50 

silicij (Si) mg/kg s.s. 68,00 

skandij (Sc) mg/kg s.s. 13,00 

srebro ( Ag) mg/kg s.s. 0,30 

stroncij (Sr) mg/kg s.s. 82,00 

talij (Tl) mg/kg s.s. 0,60 

tantal (Ta) mg/kg s.s. 0,68 

telurij (Te) mg/kg s.s. 0,03 

terbij (Tb) mg/kg s.s. 0,60 

titan (Ti) g/kg s.s. 4,00 

torij (Th) mg/kg s.s. 11,00 

tulij (Tm) mg/kg s.s. 0,30 

uran (U) mg/kg s.s. 3,40 

vanadij (V) mg/kg s.s. 100,00 

volfram (W) mg/kg s.s. 1,50 

železo (Fe) g/kg s.s. 35,00 

žveplo (S) g/kg s.s. 50,00 
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