SPOROČILO ZA JAVNOST
V Celje na ozaveščevalno delavnico o okoljski odgovornosti
Celje, 12. september 2018 – Delavnice so pomembno orodje v projektu ozaveščanja o okoljski
odgovornosti. Po šestih izvedenih delavnicah EcoLex Life v različnih mestih po Sloveniji je jasno, da
se deležniki želijo naučiti čim več o okoljski problematiki. Zlata Tavčar, vodja projekta EcoLex Life v
Sloveniji, pojasnjuje, da pri večini podjetji manjka strokovnega znanja in kadra: »Dosedanji
udeleženci delavnic so izpostavili nujnost dodatnih izobraževanj o okoljskih tveganjih in
vzpostavitev orodji, ki bi jim pomagala pri razumevanju zapletene okoljske zakonodaje. Prav tako
so mnenja, da bi bilo dobro imeti na voljo ustrezen produkt okoljevarstvenega zavarovanja.«
Predstavniki nevladnih organizacij pa so mnenja, da obstaja veliko število predpisov in zakonov, ki
niso poenoteni, opaziti je tudi nesodelovanje med nevladnimi organizacijami in državnimi
institucijami.
Sedma ozaveščevalna delavnica v okviru projekta EcoLex Life bo potekala v četrtek, 13. septembra
2018, s pričetkom ob 12. uri v hotelu Celeia (Mariborska cesta 3) v Celju.
Delavnice se odvijajo pod krovnim sloganom projekta EcoLex Life “Okolje potrebuje našo
odgovornost”. Na tokratni delavnici bodo udeleženci pridobili informacije o slovenski in evropski
okoljski zakonodaji, spoznali primere okoljske odgovornosti iz prakse ter delili svoje poglede in
mnenja o okoljski odgovornosti. Brezplačna delavnica je namenjena podjetjem, panožnim in
podjetniškim združenjem, vladnim organizacijam, nevladnim organizacijam (NVO), odvetnikom in
zavarovalnicam.
Nosilci projekta EcoLex Life v letu 2018 organizirajo 11 brezplačnih ozaveščevalnih delavnic, ki bodo
potekale po celi Sloveniji. Na sedmi delavnici v Celju bo udeležencem vodja projekta EcoLex Life v
Sloveniji Zlata Tavčar predstavila sam projekt in pomembnost vidika urejenosti poslovanja,
okoljskega inženiringa, spremljanja zakonodaje in predhodnih presoj vplivov na okolje. Senka Šifkovič
Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij bo predstavila temeljna načela
okoljskega prava in EU Direktive o okoljski odgovornosti. Spregovorila bo tudi o položaju NVO v
postopkih ugotavljanja odgovornosti za okoljsko škodo, njeno preprečevanje in sanacijo ter o
možnostih uveljavljanja odgovornosti po kolektivnih tožbah. Miha Skubic bo udeležencem predstavil
krivdno in objektivno odgovornosti ter pristojnosti v postopkih sanacije okoljske škode in posebni
vlogi, ki jo ima pri tem povzročitelj.
Na delavnico v Celju se lahko prijavite na naslednji povezavi:
https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/EcoLexLife-delavnica-CE
Ugotovitvam iz delavnic pritrjuje tudi anketa, ki so jo med podjetji opravili izvajalci projekta. Ta je
namreč pokazala, da dve tretjini malih in srednje velikih podjetij ne pozna zakonskih podlag o
odgovornosti za okoljsko škodo – pritrdilno so odgovorila le velika podjetja. Tretjina malih
gospodarskih družb je prepričanih celo, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji
okoljske škode. Pokazalo se je tudi, da polovica podjetij odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo
nima zavarovane. Od teh skoraj tretjina ne vidi potrebe po tovrstnem zavarovanju, druga tretjina pa
ni našla ustreznega zavarovanja, saj zavarovalnice nimajo ustreznih rešitev na področju produktov za
zavarovanje okoljske odgovornosti, ki bi temeljili na evropski direktivi.
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Osredotočenost na ozaveščanje o preventivnih ukrepih, da do nesreč ne pride, identifikacija rizičnih
podjetij, ki se tega še ne zavedajo, razvoj on-line platforme okoljevarstvene zakonodaje, ki bo s
komentarji ključnih predpisov uporabnikom približala zakonodajo in predpise z okoljskega področja
ter na ta način omogočila izboljšanje implementacije in izvrševanja EU Direktive o okoljski
odgovornosti v Sloveniji, so vsebine, na katere bodo osredotočeni tudi ostali dogodki v okviru
projekta v letu 2018. Koledar dogodkov je objavljen tudi na spletni strani projekta
http://ecolexlife.si/.
________________________________________________________________________________________
Projekt 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 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 pa v prihodnjih 2,5 letih pričakujejo priključevanje novih partnerjev.
Dodatne informacije: 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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