
Ozaveščanje o Direktivi  
o okoljski odgovornosti v Sloveniji 

 



O projektu ECOLEX Life 

• ECOLEX Life projekt je osnovan na 
direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 
Evropske unije, in sicer na okoljski 
odgovornosti v povezavi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske 
škode iz l. 2004 (direktiva 2004/35/EC). 

 

• Izvajalci projekta: 

• TAX-FIN-LEX d.o.o. 

• Pristop Media d.o.o. 

• Trajanje projekta:  

• začetek: 15/07/17 - konec: 
31/12/19 

• Podatki o proračunu: 

• Skupni znesek: 1.303.848 € 

• % Sofinanciranje EK: 59,97% 



Direktiva okoljske odgovornosti 
(angleška kratica ELD) 

• ELD služi krepitvi zakonodaje EU, namenjene ohranjanju naravnih virov in storitev, ki jih 
omogočajo. S pomočjo povezave Direktive o habitatih in Direktive o ohranjanju prosto 
živečih ptic režim odgovornosti zagotavlja preprečevanje in odpravo škode na področju 
biotske raznovrstnosti po vsej Evropi. Režim dosega višek s svojim omrežjem Natura 2000, 
ki vsebuje 22.000 strani. 

• Direktiva pristojne organe postavlja v položaj varuhov okolja. Njihova dolžnost je 
identificirati odgovorne onesnaževalce in omogočiti, da operaterji, ki so povzročili 
neposredno grožnjo ali dejansko okoljsko škodo, prevzamejo ali financirajo potrebno 
preventivo ali sanacijski ukrep. 



Cilji projekta ECOLEX Life 

• Ozaveščanje o ELD v Sloveniji; 

• Povečati upravne zmogljivosti in okrepiti 
podporo instrumentov za izvajanje 
okoljske odgovornosti, s ciljem 
zmanjševanja onesnaženosti okolja. 

• Izboljšati strokovno znanje in znanje 
zainteresiranih akterjev o varstvu okolja; 

 

 

• Spodbujanje razvoja podatkovnih zbirk; 

• Zagotovljanje sredstev za ocenjevanje 
preiskav in razvoj posebnih orodij; 

• Zagotoviti tehnična navodila za podporo 
lokalnih organov; 

• Primere, kako razviti zavarovalno polico 
za operaterje. 



Dejavnosti projekta ECOLEX Life 

• Vzpostaviti spletne platforme - sistem 
ECOLEX s prečiščenimi različicami 
okoljske zakonodaje (EU in 
mednarodno); 

• Izobraziti ciljne skupine o njihovih 
pravicah in obveznostih po ELD; 

• Pripraviti smernice ELD; 

 

• Razviti specifično zavarovalno polico 
ELD; 

• Pripraviti orodje za ELD s predlogom 
orodja za oceno tveganja za okolje; 

• Predstaviti praktične implikacije okvira 
ELD in zagotoviti orodja, ki izboljšujejo 
izvajanje ELD in vplivajo na njihovo 
vedenje (preprečevanje, sanacija). 



Pričakovani vplivi/učinki 

• Povečanje ozaveščanosti o ELD za 25%; 

• 200 registriranih uporabnikov na 
spletne platforme ECOLEX/mesec; 

• 20 000 neregistriranih uporabnikov 
ECOLEX/mesec; 

• 120 000 mesečnih ogledov spletne 
strani; 

• 1000 sprejetje orodja za oceno 
tveganja; 

• 250 profilov za oceno tveganja; 

• 500 notranjih operativnih sprememb s 
strani subjektov; 

• 5 prijavljenih primerov ELD / 10 do leta 
2024; 

• 35 vključenih nevladnih organizacij / 40 
do leta 2024; 

• Povečanje angažiranosti MSP; 

 



Zaključek 

• Projekt ECOLEX Life "Ozaveščanje o Direktivi za okoljsko odgovornosti v Sloveniji" bo 
izvajal številne ukrepe na področju izobraževanja in ozaveščanja o preprečevanju in 
odpravljanju okoljske škode ter izboljšanju izvajanja direktive o okoljski odgovornosti. 

• Po izvedbi načrtovanih ukrepov se bo projekt osredotočil na program »AfterLife« in 
strategijo MRS, z namenom nadaljevanja pretoka informacij in znanja znotraj ciljnih 
skupin ECOLEX Life in tudi drugih možnih akterjev. 



 

 

 

Projekt ECOLEX Life je omogočen s finančno podporo programa 
LIFE, finančnega mehanizma Evropske unije. 

 


