»OKOLJE POTREBUJE NAŠO ODGOVORNOST«

SPOROČILO ZA JAVNOST
Portal EcoLex Life v enem letu postal pomembno orodje za razumevanje okoljske
odgovornosti

Več kot 200 udeležencev delavnic in mednarodne konference, 2.400
obiskovalcev portala
•
•
•

Projekt kot dobra praksa predstavljen v tujini
Opozorila na pomanjkljivo zakonodajo, zaradi katere podjetja ne vedo v katerih
primerih se od njih zahteva izvajanje preventivnih oziroma sanacijskih ukrepov
V SLO slaba razmejitev pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor,
Agencijo RS za okolje in Uradom RS za zaščito in reševanje

Ljubljana, 30. november 2018 – Pred dobrim letom je v Sloveniji štartala kampanja EcoLex Life,
katere namen je z večjim vključevanjem in opolnomočenjem deležnikov na področju preventive in
zaznavanja okoljskih groženj dvigniti ozaveščenost o okoljski odgovornosti. Poleg lokalnih delavnic
in mednarodne konference o okoljski odgovornosti, je bila ob izvajanju ozaveščevalne kampanje v
prvem letu programa vzpostavljena tudi inovativna spletna platforma EcoLex Life, nosilci projekta
pa razvijajo tudi orodje za oceno tveganj za nastanek okoljske škode.
Glavni cilj aktivnosti projekta EcoLex Life je dvig ozaveščenosti gospodarskih subjektov in organizacij
glede zahtev EU Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje in
sanacijo okoljske škode v Sloveniji (Direktiva 2004/35/ES, »ELD direktiva«). Še posebej načela
»onesnaževalec plača«, ki vse gospodarske subjekte zavezuje h kritju stroškov preventivnih in
sanacijskih ukrepov v primeru povzročitve okoljske škode. Skozi ozaveščevalno kampanjo sta
partnerja programa v enem letu dosegla skoraj 5 % splošne populacije v Sloveniji in 25 % ciljnih
skupin, medijske objave na temo projekta pa so imele doseg več kot 2.300.000.
Platforma že deluje
Osrednji del sistema EcoLex Life in njegov glavni produkt je platforma EcoLex Life, ki je sestavljena iz
podatkovne zbirke predpisov, predstavitve Direktive o okoljski odgovornosti, povezav na druge
uporabne dokumente, zbirke vprašanj in odgovorov ter storitve EcoClipping. Zlata Tavčar, vodja
projekta Ecolex Life v Sloveniji, ob tem izpostavlja: »Takšnega celovitega sistema, ki vsebuje
sistematično in pregledno zbirko celotne zakonodaje s področja varstva okolja, prav tako pa tudi
dodatna pojasnila in orodja, ki uporabnikom pomagajo omejiti rizike za nastanek okoljske škode, ni
mogoče najti drugje, saj je povsem originalen produkt naših lastnih prizadevanj.« Po enem letu
izvajanja projekta ima tako portal že več kot 2.000 predpisov, v povprečju mesečno 2.400
uporabnikov in 3.700 ogledov, vsebuje tudi že več kot 50 različnih vprašanj o ELD direktivi. Mesečno
pa v povprečju beležijo okoli 40 novih registracij za EcoClipping.
Z uporabo orodij EcoLex Life bodo uporabniki prihranili čas in stroške sanacijskih ukrepov. Projekt
tako pomaga gospodarskim subjektom, posledično pa tudi državi pri implementaciji instituta okoljske
odgovornosti. Ker je ta institut med gospodarskimi subjekti v Sloveniji še precej nepoznan,

predstavlja sistem EcoLex Life pomemben korak pri prepoznavanju in obvladovanju okoljskih tveganj
ter razumevanju vseh možnih razsežnosti posledic neodgovornega ravnanja.
Podpora okoljskega ministra
Doprinos projekta EcoLex Life je prepoznal tudi Jure Leben, minister za okolje in prostor: »Projekti
kot so Ecolex Life pomembno prispevajo k ozaveščanju o pomenu ohranjanja okolja v Sloveniji.
Premalo podjetji se namreč zaveda, kakšna je njihova okoljska odgovornost, zato prihaja do številnih
nesoglasji ob okoljskih nesrečah. Prav je, da prepoznajo tveganja, ki jih njihovo delovanje predstavlja
okolju.«
V okviru projekta Ecolex Life pozivajo vse deležnike k izmenjavi izkušenj in podajanju mnenj. V prvem
letu so v svoje delo uspeli vključiti 28 nevladnih organizacij in z njimi izvedli posebno interaktivno
delavnico, 10 delavnic in tri webinarje pa so izvedli za potencialne onesnaževalce okolja. Udeležencev
lokalnih delavnic po Sloveniji je bilo več kot 260, v maju pa je potekala tudi Mednarodna konferenca
o okoljski odgovornosti, z udeležbo več kot 150 udeležencev iz Slovenij in tujine.
Projekt kot primer dobre prakse v tujini
V začetku letošnjega novembra je bil projekt eden izmed finalistov za Okoljsko nagrado v kategoriji
»okolju prijazen izdelek, postopek ali storitev«. To nosilcem omogoča prijavo na razpis evropskih
okoljskih nagrad European Busienss Awards for the Environment leta 2020. Projekt EcoLex Life
postaja primer dobre prakse tudi v tujini, nosilci so ga predstavili v Grčiji na »International
Perspectives on Preventing Wild Life Crime«, ki je v okviru LIFE projekta Life Natura Themis potekala
od 23. do 25. novembra v Atenah, in prav te dni v Bruslju (29. in 30. 11. 2018) na mednarodnem
dogodku The Environmental Liability directive (ELD) in Practice (ELD v praksi), v organizaciji Academy
of European Law (Akademija za evropsko pravo).
»V okviru projekta smo ugotovili kar nekaj pomanjkljivosti, med drugim, da »večji škodljivi vpliv«, ki je
podlaga za okoljsko odgovornost, v slovenski zakonodaji ni definiran, prav tako ga še ni pojasnila
sodna praksa. V javnosti ni jasno predstavljena razmejitev pristojnosti med Inšpektoratom RS za
okolje in prostor, Agencijo RS za okolje in Uradom RS za zaščito in reševanje. V primeru okoljskih
nesreč se tako večkrat postavlja vprašanje, kateri organ je pristojen za ukrepanje,« še ugotavlja vodja
projekta Zlata Tavčar.
V drugem letu izvajanja projekta je v načrtu razvoj novih storitev na portalu EcoLex Life, in sicer vodič
po okoljski zakonodaji in orodja za oceno tveganj za nastanek okoljske škode. Še naprej se bodo
izvajale delavnice po vsej Sloveniji, ozaveščanje bo potekalo tudi preko webinarjev. Konec leta 2019
bo v Sloveniji potekala druga mednarodna konferenca, na kateri bo poudarek na predstavitvi
ugotovitev in rezultatov dveinpolletnega projekta.
________________________________________________________________________________________
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 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 pa pričakujejo tudi priključevanje novih partnerjev.
http://ecolexlife.si/
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