»OKOLJE POTREBUJE NAŠO ODGOVORNOST«
SPOROČILO ZA JAVNOST

V odnosu do okolja se začnimo obnašati kot Evropejci
Ljubljana, 22. maja 2018 – Prva Mednarodna konferenca o okoljski odgovornosti v Sloveniji
izpostavlja predvsem pomen sodelovanja vseh deležnikov in uporabnikov okolja. Sodelujoči so
poudarili vlogo ozaveščanja o okoljskih problematikah, nujnost sanacije okoljske škode, ko ta
nastane, z jasnimi ukrepi, vnaprej opredeljena okoljska tveganja in zakonodajo, ki mora biti jasna
ter transparentna. »Tako bomo kmalu dosegli dobre prakse okoljske odgovornosti podjetji tudi v
Sloveniji in jih lahko predstavili na drugi mednarodni konferenci o okoljski odgovornosti naslednje
leto,« je ob zaključku dogodka izpostavila Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in vodja projekta
EcoLex Life.
V sklepnem delu Mednarodne konference o okoljski odgovornosti so se udeleženci seznanili s
projektom Ecolex Life, ki si prizadeva za ozaveščanje o okoljski odgovornosti, vzpostavitev dialoga
med ključnimi deležniki na tem področju in s tem zmanjševanjem tveganj za nastanek okoljske škode.
Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in vodja projekta EcoLex Life, je izpostavila, da so v okviru
projekta že vzpostavili spletno stran z ažurno okoljsko zakonodajo in obrazložitvijo ključnih predpisov,
v tem tednu pa so začeli pripravljati tudi okoljske novice EcoClipping: »V okviru projekta razvijamo še
okoljski vodič in orodje za oceno tveganja okoljske škode, za katerega si prizadevamo, da bi
vključevalo 150 slovenskih vzorčnih primerov.«
Nosilci projekta EcoLex Life so predstavili tudi Pobudo za krepitev povezovanja in sodelovanja vseh
deležnikov na področju okoljske odgovornosti v Sloveniji, ki jo lahko vsi zainteresirani deležniki
podpišejo na portalu ecolexlife.si. S svojim podpisom in pristopom k pobudi lahko vsak doprinese k
sodelovanju in povezovanju različnih deležnikov pri vzpostavitvi okvira vseh zakonodajnih vidikov in
ostalih ukrepov na področju okoljske odgovornosti za zmanjševanje tveganj in preprečevanje okoljske
škode.
»Okoljski problemi se ne končajo na državi meji, ključno je, da države skupaj iščejo rešitve in delujejo
čezmejno oz. brezmejno,« je na zaključni okrogli mizi »Skupaj za preboj! Potenciali regije izpostavila
Karin Huber Heim, direktorica avstrijskega znanstvenega programa Trajnost in odgovorno
upravljanje, Univerza uporabnih znanosti BFI Dunaj. Predstavniki Slovenije in vseh štirih sosednjih
držav so pregledali kako države bilateralno sodelujejo že danes in kako lahko še izboljšajo
sodelovanje na področju ohranjanja okolja. Danilo Margaroli, iz italijanskega Generalnega
direktorata pri Ministrstvu za okolje, prostor in morje je izpostavil, da imajo lahko države skupaj večjo

moč pri ozaveščanju javnosti o okoljski problematiki. Karin Huber Heim je k temu dodala: »Kot člani
EU imamo edinstveno priložnost delovati skupaj in učinkovito reševati okoljske težave, zato moramo
na področju okoljskih težav odmisliti nacionalni ponos in se obnašati bolj kot Evropejci.«
Projekt EcoLex Life se v letošnjem letu nadaljuje z delavnicami po celi Sloveniji, nadgradnjo
zakonodajnega portala in dokončanjem orodja za oceno tveganj okoljske škode, ki bo podjetjem na
voljo brezplačno.
________________________________________________________________________________
Projekt EcoLex Life sta v program Life prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilec in Pristop Media
d.o.o. kot partner za komunikacijsko podporo, podporniki kampanje pa so poleg Ministrstva za okolje
in prostor RS tudi številni drugi partnerji, ki so projekt že podprli s podpisi pisem podpore
(Zavarovalnica Triglav, Zavarovalniško združenje, PIC), nosilci pričakujejo v prihodnjih 2,5 letih
priključevanje novih partnerjev.
Več na: ecolexlife.si
__________________________________________________________________________________
Dodatne informacije in vaše želje za morebitna snemanja izjave/pogovori/ fotografiranja javite v
press kotičku konference: alenka.jakomin@pristop.si, GSM 030 300 623 ali Vodja projekta Zlata
Tavčar, direktorica podjetja Tax-Fin-Lex d.o.o. T: 01 432 42 43 E: Zlata.Tavcar@tax-fin-lex.si,
Kaja.Hudnik@tax-fin-lex.si
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1. Skupinska fotografija podpornikov Pobudo za krepitev povezovanja in sodelovanja vseh
deležnikov na področju okoljske odgovornosti v Sloveniji
2. Udeleženci okrogle mize »Skupajza preboj! Potenciali regije« (iz leve proti desni):
• Daniela Beroš, višja strokovna svetovalka, Ministrstvo za zaščito okolja in energetiko, Hrvaška
• Danilo Margaroli, vladni uslužbenec, Generalni direktorat, Ministrstvo za okolje, prostor in
morje, Italija
• Karin Huber Heim, direktorica znanstvenega programa Trajnost in odgovorno upravljanje,
Univerza uporabnih znanosti BFI Dunaj, Avstrija
• dr. Pavel Gantar, upokojeni profesor sociologije prostora in okoljske sociologije, nekdanji
minister za okolje
• dr. Sándor Fülöp, predsednik, okoljska nevladna organizacija EMLA, Madžarska

