SPOROČILO ZA JAVNOST
Slovenija pridobila sredstva iz EU projekta LIFE na področju ozaveščanja o
okoljski odgovornosti
Ljubljana, 14. november 2017 – V Sloveniji je stekla dvo in pol letna kampanja ECOLEX Life, katere glavni
namen je z večjim vključevanjem in opolnomočenjem deležnikov na področju preventive in zaznavanja
okoljskih groženj dvigniti ozaveščenost o okoljski odgovornosti. Projekt je v višini 59,97% sofinanciran s
strani Evropske Unije, del sredstev v višini 10% pa prispeva tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
»Razlogov za izvedbo kampanje je več. Glavni med njimi je zagotovo nizka stopnja ozaveščenosti deležnikov o
okoljski odgovornosti. V Sloveniji okoljske nesreče, onesnaženje (zraka, vode, prsti) in podobni dogodki niso
obravnavani in sanirani v skladu z zahtevami EU Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi z odgovornostjo za
preprečevanje in sanacijo okoljske škode v Sloveniji (Direktiva 2004/35/ES),« je pojasnila vodja projekta Ecolex
Life v Sloveniji in direktorica podjetja Tax-Fin-Lex d.o.o. Zlata Tavčar in dodala, da so že pred samim
prijavljanjem projekta z raziskavo ugotovili, da imajo mala in srednje velika podjetja in nevladne organizacije v
Sloveniji nizko stopnjo ozaveščenosti na področju izvrševanja odgovornosti za preprečevanje in odpravo
okoljske škode ter nejasnosti in zmedenost v odnosu do tega, kaj predstavlja okoljska odgovornost.
»Primaren namen projekta je ozaveščanje deležnikov na področju preventive in zaznavanja okoljskih groženj s
potencialno škodo za biotsko raznovrstnost, zemljo, vodne vire. Osrednji del opolnomočenja v kampanji sloni na
razvoju on-line platforme okoljevarstvene zakonodaje, ki bo s komentarji ključnih predpisov uporabnikom
približala zakonodajo in predpise z okoljskega področja in na ta način omogočila izboljšanje implementacije in
izvrševanja EU Direktive o okoljski odgovornosti v Sloveniji. Z namenom lažje komunikacije je bila za potrebe
projekta vzpostavljena tudi spletna stran projekta,« je še izpostavila Tavčarjeva.
»Pridobitev sredstev za ta projekt predstavlja velik uspeh, saj v Bruslju vlada na področju Life projektov velika
konkurenca prijavljenih projektov. Projekt je bil namreč izbran med 800 prijavljenimi iz vseh držav članic EU,« je
povedala koordinatorka projektov Life v Sloveniji Tatjana Orhini Valjavec z Ministrstva za okolje in prostor in
dodala, da bodo v okviru dvoletnega projekta izvedene številne aktivnosti, od dogodkov namenjenih
gospodarskim družbam, pa vse do mednarodnih konferenc in delavnic za nevladne organizacije.
Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor in sicer v višini 10% EUR. Tatjana Orhini
Valjevec je pojasnila, da so na MOP v zadnjih letih vložili veliko naporov v opolnomočenje deležnikov na
področju varovanja okolja, vendar še vedno obstaja prostor za izboljšave, zaradi česar so kot partner tudi
pristopili k projektu ECOLEX Life.
Projekt sta v program Life prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilec in PristopMedia 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,
Umanotera), nosilci pa pričakujejo v dveh letih priključevanje novih partnerjev.
Prve delavnice z deležniki, pomembnimi za izboljšanje izvajanja okoljevarstvene zakonodaje s področja
odgovornosti za povzročitev okoljske škode (podjetja, združenja ter vladne in nevladne organizacije), nosilci
projekta načrtujejo že letos decembra in januarja prihodnje leto.
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