
 

                                                         

 

 

Zapisnik delavnica EcoLex Life Ljubljana, 13.12.2018 

Okolje potrebuje našo odgovornost! 

           17. 12. 2018 

Okoljska odgovornost v Sloveniji 

 

Zadnja letošnja EcoLex Life delavnica o ozaveščanju o okoljski odgovornosti je potekala 13. 12. 2018 v 

Hiši Evropske unije v Ljubljani. Udeležili so se je predstavniki gospodarstva, Ministrstva za okolje in 

prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kulturo, Inšpektorata za okolje in prostor, 

društev ter odvetništva. 

 

Na kratko smo predstavili projekt EcoLex Life in brezplačne storitve, ki so na voljo na portalu 

ecolexlife.si, poleg tega pa tudi ključne poudarke same Direktive o okoljski odgovornosti. Osrednja 

tema delavnice so tokrat bile pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v zvezi z implementacijo Direktive o 

okoljski odgovornosti v Sloveniji. Med pomanjkljivostmi, ki smo jih zaznali, smo izpostavili osem 

najbolj vidnih, ki si jih lahko preberete na portalu ecolexlife.si. Gre predvsem za težave povezane z 

definiranjem referenčnega stanja in pojma »večji škodljivi vpliv«, ki se predpostavlja za utemeljitev 

okoljske odgovornosti. Opozorili smo tudi na pomanjkljivosti v zvezi z razmejitvijo pristojnosti med 

Inšpektoratom za okolje in prostor, Agencijo za okolje in Ministrstvom za okolje in prostor ter 

njihovim medsebojnim sodelovanjem. Med drugim smo omenili tudi dejstvo, da potencialni 

onesnaževalci (predvsem mali in srednje veliki gospodarski subjekti) še vedno niso dovolj ozaveščeni 

o okoljski odgovornosti in posledicah, ki lahko nastanejo v povezavi s povzročitvijo okoljske škode. 

Prav tako pa tudi dejstvo, da državljani in nevladne organizacije večkrat ne vedo kje oziroma komu 

lahko prijavijo okoljsko škodo ter kakšno vlogo lahko sami igrajo pri obvladovanju okoljskih rizikov.  

 

Posebna gostja delavnice je tokrat bila sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je predstavila 

prizadevanja in cilje ministrstva na področju izboljšanja implementacije Direktive o okoljski 

odgovornosti. Na delavnici smo predstavili tudi praktični prikaz uporabe okoljskega portala EcoLex 

Life. 

 

Delavnico smo strnili z mislijo, da imamo na področju okoljske odgovornosti še kar nekaj odprtih 

vprašanj, za katere upamo, da jih bo tudi ministrstvo čim prej sistemsko rešilo. 

 


