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Kratice uporabljene v dokumentu 

ELD – Direktiva o okoljski odgovornosti 

MOP - Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor 

ARSO - Agencija Republike Slovenije za okolje 

GZS - Gospodarska zbornica Slovenije 

KGZS - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

OZS - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

NVO – Nevladna organizacija 

PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij 

GIZ – Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov 
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O PROJEKTU 

Glavni namen projekta EcoLex Life je ozaveščati o Direktivi o okoljski odgovornosti (2004/35/ES), ki ščiti zaščitene 
rastlinske in živalske vrste, njihove habitate, vodo in zemljišča. Direktiva temelji na načelu onesnaževalec plača, kar 
pomeni, da je onesnaževalec, ki povzroči okoljsko škodo ali neposredno nevarnost takšne škode, odgovoren za izvajanje 
potrebnih preventivnih in sanacijskih ukrepov in krije stroške teh ukrepov. 

Eden vidnejših rezultatov projekta je portal EcoLex. Glavna prednost portala EcoLex so interaktivne aplikacije, ki 
uporabnikom zagotavljajo informacije o okoljski zakonodaji in okoljski odgovornosti na enem mestu. Njihov namen je 
približati kompleksno okoljsko zakonodajo vsem deležnikom in jim olajšati spremljanje okoljskih novic in sprememb 
okoljske zakonodaje. Poleg tega pomagajo prepoznati in učinkovito obvladovati svoja okoljska tveganja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLOGI ZA PROJEKT 

Ključni razlog za izvedbo projekta EcoLex Life je bil spoznanje, da je sistem okoljske odgovornosti med izvajalci v 
Sloveniji še vedno nepoznan. Nizka ozaveščenost o zakonodaji o okoljski odgovornosti in neuveljavitev učinkovitih 
preventivnih ukrepov negativno vplivata na poslovanje takšnih izvajalcev, pa tudi na okolje in zdravje ljudi. 
Raziskava, ki smo jo izvedli v 9/2015, je pokazala, da je le 6% anketirancev okoljsko škodo pravilno prepoznalo, 40% pa 
je odgovorilo delno pravilno. Zavedanje o tveganju povzročitve okoljske škode je bilo razmeroma majhno - 30% jih je 
povedalo, da lahko povzročijo okoljsko škodo. Rezultati naše raziskave so tudi pokazali, da 2/3 MSP ni seznanjeno s 
pravno podlago okoljske odgovornosti, približno 1/3 MSP pa je menilo, da niso dolžni preprečevati in odpravljati okoljske 
škode in več kot polovica anketiranih družb niso imele zavarovanja za okoljsko odgovornost ali so menile, da je 
zavarovanje okoljske odgovornosti enako zavarovanju premoženja. 
Motivacija za projekt je torej izhajala iz spoznanja, da: 
- pomanjkanje ozaveščenosti povzroča škodo vodi, zemljišču in zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, 
- med ključnimi deležniki je slaba komunikacija, 
- okoljska zakonodaja v Sloveniji je zelo zapletena, 
- ozaveščenost o okoljski odgovornosti je nizka 
- izvajalci v Sloveniji ne izvajajo zadostnih preventivnih ukrepov za odpravo tveganj, ki bi povzročili okoljsko škodo. 
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CILJI PROJEKTA 

Projekt EcoLex Life je imel dva glavna cilja: ozavestiti ciljno publiko v Sloveniji na področju ELD za 20% v primerjavi z 
osnovnimi podatki in posledično zgraditi upravno zmogljivost in povečati podporo instrumentom izvajanja okoljske 
odgovornosti za zmanjšanje onesnaževanja okolja. 

Najprej in kar je najpomembneje, naš cilj je bil ozaveščati vse ključne deležnike, ki so pomembni za izvajanje zakonodaje 
o okoljski odgovornosti in vplivajo na spremembe v njihovem vedenju. Ugotovimo lahko tudi pomanjkljivosti pri izvajanju 
ELD v Sloveniji in pripraviti predloge za izboljšave za ARSO. Še več, vzpostavili smo poglobljen dialog med ključnimi 
deležniki, kot so MOP, ARSO, GZS, NVO in zavarovalnicami. Z ozaveščanjem ključnih deležnikov poskušamo tudi 
zmanjšati tveganje za škodo v okolju. 

Ker v Sloveniji ni ponudbe posebnega zavarovanja, ki bi pokrivalo okoljsko škodo, smo predstavili tudi dobro prakso na 
področju ELD in posebnih zavarovalnih produktov iz tujine. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI 

• Razvoj štirih interaktivnih spletnih orodij za prepoznavanje in obvladovanje okoljskih tveganj 
 
• Organizacija ozaveščevalnih delavnic, mednarodnih konferenc 
 
• Objava spletnih seminarjev 
 
• Razvoj obrazca poročila o škodi za okolje 
 
• Izvedba specializiranih seminarjev za predstavnike pristojnih nacionalnih organov 
 
• Oblikovanje predlogov za izboljšave na področju ELD in nacionalne okoljske zakonodaje 
 
• Sodelovanje z MOP, ARSO in nevladnimi organizacijami 
 
• Medijska izpostavljenost - uspeli smo doseči več kot 200.000 celotnega prebivalstva z več kot 2 milijona dosega 
medijev. 

REZULTATI PROJEKTA 

Zaključna raziskava ozaveščenosti in družbenega vpliva, ki je bila izvedena ob koncu projekta, je potrdila znatno 
povečanje ozaveščenosti upravljavcev in drugih zainteresiranih strani glede sistema okoljske odgovornosti in njihovega 
okrepljenega preventivnega delovanja. Kar 71,48% anketirancev je navedlo, da so v zadnjih dveh letih sprejeli dodatne 
preventivne ukrepe, da bi zaščitili okolje in zmanjšali tveganje za nastanek okoljske škode ali da nameravajo v prihodnje 
izvesti takšne dodatne ukrepe. Ponosni smo, da orodja EcoLex predstavljajo pomemben korak naprej pri upravljanju 
zahtev kompleksne okoljske zakonodaje ter pri prepoznavanju in obvladovanju okoljskih tveganj. Orodja EcoLex niso 
postala samo nepogrešljiva za številna slovenska podjetja, ampak so jih tudi zavarovalniški sektor in državni organi 
prepoznali kot zelo koristna. 

V celotnem trajanju projekta smo si prizadevali poglobiti dialog med ključnimi deležniki. Z organizacijo delavnic 
ozaveščanja in skupnih srečanj smo vzpostavili komunikacijo med pristojnimi državnimi organi in NVO, ki delujejo na 
področju varstva okolja. Projektni dogodki so bili tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med drugimi deležniki 
(podjetja, zavarovalnice, panožna združenja itd.). 

Ker se številnim predpisom, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave, ni mogoče izogniti pri ravnanju z okoljsko škodo 
in izbiri ustreznih preventivnih ukrepov, smo med drugim pripravili več kot 50 predlogov za izboljšave veljavne 
zakonodaje. Predstavili smo jih predstavnikom ARSO in MOP. 
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Vse aktivnosti so prispevale k postopnemu izboljšanju sistema okoljske odgovornosti in izvajanju ELD v Sloveniji. Z 
boljšim poznavanjem okoljske zakonodaje, učinkovitejšim prepoznavanjem in obvladovanjem okoljskih tveganj, promocijo 
zavarovalnih produktov ELD in izmenjavo informacij izboljšujemo učinkovitost preventivnih ukrepov v slovenskih podjetjih 
in s tem posredno tudi stanje okolja in kakovost življenja v Sloveniji. 
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POPROJEKTNI KOMUNIKACIJSKI PLAN 

Spreminjanje vedenja izvajalcev z dejavnostmi ozaveščanja je dolgoročen proces, ki zahteva različne pristope. Vsi ukrepi, 
vključeni v načrt se bodo izvajali, da se zagotovi nadaljnje razširjanje ciljev, rezultatov projekta ter ključnih sporočil in 
pridobljenih izkušenj. 

Glavni cilji načrta poprojektne komunikacije so: 

- učinkovito razširjanje rezultatov projekta ciljnim občinstvom, deležnikom in zainteresiranim stranem po koncu projekta; 

- poseben načrt za pridobivanje in povečanje števila uporabnikov EcoLex. 

Da bi dosegli te cilje, bomo vzdrževali in posodabljali vsa orodja EcoLex in ohranili odprte linije za komunikacijo s ciljnimi 
publikami, deležniki in drugimi zainteresiranimi stranmi (na primer z organiziranjem delavnic). Komunikacijske linije so bile 
vzpostavljene skozi celotno trajanje projekta, zato smo uspeli dobiti obsežen seznam uporabnikov EcoLex, ki bo tudi naše 
glavno orodje za nadaljnje razširjanje rezultatov projekta. 

 
Načrt po koncu življenja vključuje 8 ključnih ukrepov: 

1. Vzdrževanje in posodobitve spletnega mesta in družbenih medijev projekta (Facebook in 
LinkedIn) 

Na začetku projekta smo vzpostavili spletno stran projekta z vsemi pomembnimi informacijami o poteku projekta, dogodki 
in gradivom ter članki o ELD in še naprej bomo ohranili vse njegove značilnosti tudi po koncu projekta. 

S pomočjo spletnega mesta EcoLex bomo nadaljevali: 
- ozaveščanje o ELD in nacionalni okoljski zakonodaji; 
- spodbujanje ocene tveganja in poznavanje učinkovitih preventivnih ukrepov; 
- spodbujanje dobrih okoljskih praks in pozitivnih sprememb v vedenju izvajalcev; 
- razširjanje drugih ciljev in rezultatov projekta (objava končnega poročila itd.). 

V času trajanja projekta smo postavili tudi Facebook in LinkedIn strani »EcoLex Life«, ki so pridobile več kot 400 sledilcev. 
Da bi ohranili platformo in širili ozaveščenost o okoljski odgovornosti, bomo redno objavljali na obeh lokacijah in 
odgovarjali sledilcem. Spletna stran in družbeni mediji bodo uporabljeni tudi kot kanal za privabljanje naročnikov na portal 
EcoLex. Spletna stran projekta bo ohranjena najmanj 3 leta po koncu projekta in bo na voljo v angleščini in slovenščini. 

Podpora: Za to bo odgovoren Tax-Fin-Lex. Doseg družbenih medijev bo podprt s Tax-Fin-Lex FB in LinkedIn profilom, ki 
imata večje število privržencev, da bi pritegnili promet na portal EcoLex. 

Obdobje / pogostost: Posodobitve bodo objavljene po potrebi v povezavi s sprejemanjem zakonodajnih novosti, 
zanimivih novic, funkcij EcoLex in spremembami ELD. Načrtujemo tedenske posodobitve platforme FB, četrtletne 
posodobitve LinkedIn-a in dvakrat letno ali po potrebi posodobitve spletne strani projekta. 

Stroški: Ocenjeni mesečni stroški so 250 EUR in vključujejo stroške domene spletnih strani, skrbnika spletnega mesta, 
tekstopisca in približni proračun za trženje družbenih medijev.  

 

2. Nadaljevanje in posodabljanje orodij EcoLex 
Po koncu projekta EcoLex Life bomo redno nadgrajevali in posodabljali vsa štiri orodja EcoLex: 

a) Prečiščene različice okoljske zakonodaje (EU in države) ter sodne prakse in posodobitve 
portala EcoLex 

V obdobju After LIFE bomo nadaljevali s pripravo prečiščenih različic okoljske zakonodaje (EU in držav članic) ter zbirali in 
razvrščali sodno prakso. Tak poenostavljen dostop do okoljske zakonodaje vsem zainteresiranim strankam omogoča hiter 
dostop do trenutne različice predpisov, ki jo iščejo, in posledično povečanje skladnosti z zahtevami okoljske zakonodaje. 
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Vsi spletni seminarji, pripravljeni med projektom, bodo vključeni v portal in promovirani tako, da bodo dosegli širšo publiko. 
Dodatne izobraževalne vsebine bodo na voljo v obliki člankov in spletnih seminarjev, prilagojeni različnim ciljnim 
skupinam. Ustvariti želimo okoljski portal, na katerem se bodo na enem mestu zbirale različne informacije o varstvu 
okolja. Glavni cilj je ozaveščati vse zainteresirane strani o ključnih vidikih zapletene slovenske okoljske zakonodaje in 
nenehno izboljšavati znanje različnih ciljnih skupin z aktualno vsebino. Zaradi širšega poznavanja različnih ciljnih skupin 
posledično pričakujemo manjše breme za pristojne državne organe, po drugi strani pa tudi njihovo hitrejše in učinkovitejše 
delovanje. 

Portal EcoLex bo omogočil tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks med zaposlenimi znotraj enega podjetja/nosilca 
(predvsem z delitvijo komentarjev znotraj posameznih predpisov). MSP bodo še naprej poiskala odgovore na okoljska 
vprašanja, nasvete in izobraževalne vsebine. 

 

b) EcoClipping 
 
V obdobju After LIFE bomo še naprej ponujali storitev EcoClipping in redno posodabljali arhiv EcoClipping-a na portalu 
EcoLex. Ostala bo eden najpomembnejših poti za razširjanje različnih okoljskih vsebin in eno glavnih sredstev 
komunikacije s širšo javnostjo. 

Načrtujemo tudi preoblikovanje vizualne podobe sporočil EcoClipping, da bodo še bolj privlačne in pregledne za 
uporabnike. V obdobju After LIFE EcoClipping ne bo več vključeval odseka »eko misel« in »novice o projektu«, vendar bo 
vseboval vse zakonodajne posodobitve in druge okoljske novice. 

Storitev EcoClipping bo vsem uporabnikom portala EcoLex na voljo brezplačno do 30.6.2020. Potem bo potrebna 
naročnina. 
 

c) Orodje za oceno okoljskih tveganj 
 
Da bi ozaveščali o okoljskih tveganjih različnih poslovnih dejavnosti in povečali število izvajalcev, ki so izvedli koristne 
spremembe, bomo orodje za oceno tveganja še naprej promovirali tudi v obdobju po projektu. 

Redno bomo pregledovali njegovo vsebino, posodabljali pravno podlago in zagotavljali, da so vprašanja in dodatna 
pojasnila v skladu z najnovejšo zakonodajo in posodobljenimi informacijami. Strokovni pregled in posodabljanje vsebine je 
načrtovano enkrat letno. 

d) Okoljski vodič 
 
V obdobju After LIFE bomo še naprej promovirali okoljski vodič. Vsebino bomo redno pregledovali in zagotovili, da so 
vprašanja in dodatna pojasnila v skladu z najnovejšo zakonodajo in posodobljenimi informacijami. 

 
Vse štiri storitve bodo brezplačno na voljo vsem uporabnikom portala EcoLex do 30. 6. 2020. Naknadna naročnina se bo 
zaračunala za pokritje tekočih stroškov. 
 
Podpora: Tax-Fin-Lex bo zagotovil posodobitev zakonodaje, ki je navedena v vseh štirih orodjih. Nadaljeval bo s pripravo 
novih vsebin, izvajanjem sprememb zakonodaje, dodajanjem nove sodne prakse ter objavljanjem in distribucijo storitve 
EcoClipping. Tudi IT vzdrževanje bo del rednega delovnega procesa. Pregled in posodobitve strokovnjakov bodo oddali v 
izvedbo zasebnemu podjetju GIGA-R, ki je že sodelovalo pri oblikovanju in razvoju orodja za oceno tveganja in okoljskega 
vodiča.  
Obdobje: Zakonodaja ter sodna praksa se bo posodabljala vsak dan, EcoClipping pa tedensko.  
Stroški: Ocenjeni stroški vključuje prodajno ekipo za pridobitev naročnikov po 1.7.2020, trženje, IT vzdrževanje in 
priprava vsebine, implementacija, pregled in posodobitve. Predvideni mesečni stroški za vzdrževanje vseh štirih orodij 
znaša 4000€ in bodo pokriti z lastnimi sredstvi Tax-Fin-Lex, po 1.7.2020 pa z naročnino.  
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3. Svetovanje in organiziranje izobraževanj (delavnice, seminarji) 
 
Za večjo ozaveščenost o zahtevah okoljske zakonodaje in povečanje števila uvajanja koristnih sprememb in preventinih 
ukrepov načrtujemo dodatne seminarje in delavnice. Seminarji in delavnice bodo zajemali različne teme in bodo 
prilagojeni potrebam različnih ciljnih skupin. Organizirana bo tudi posebna delavnica o sistemu okoljske odgovornosti in 
uporabi portala EcoLex, ki bo brezplačna. 

Stroške najemov predavalnic, pogostitev in predavateljev bodo kriti iz kotizacij za seminarje in delavnice (razen delavnice 
o okoljski odgovornosti). Kotizacija za seminarje bo zajemala vse stroške. 
Podpora: Za organizacijo dogodkov bo zadolžen Tax-Fin-Lex, vsebine bodo pripravljene v sodelovanju s predstavniki 
MOP, GIGA-R in PIC. 
Obdobje: Načrtovanje dogodkov se je že začelo v začetku leta 2020. Odvisno od razpoložljivosti predavateljev bodo prve 
delavnice potekale konec pomladi ali jeseni. Brezplačne delavnice bodo organizirane dvakrat letno. 

 

 
 

 

 

 
 

 

4. Druge dejavnosti ozaveščanja (promocija rezultatov projekta na dogodkih in dejavnosti 
ozaveščanja med podjetji in širšo javnostjo) 

 

Pomemben del načrta After-LIFE je tudi nadaljnja promocija portala EcoLex na različnih prireditvah in prek različnih 
medijev (tiskani in elektronski mediji - Facebook, Twitter, LinkedIn). Aktivno bomo iskali priložnosti za sodelovanje na 
različnih okoljskih dogodkih in pripravljeni sprejeti povabila za predstavitev naše vsebine in izdelkov EcoLex. 
V času trajanja projekta smo vzpostavili dobre odnose z mnogimi organizatorji okoljskih dogodkov in bomo z njimi še 
naprej sodelovali. Portal EcoLex in njegova orodja načrtujemo predstaviti na naslednjih dogodkih: 
• Okoljski dan gospodarstva (Dan okoljskega gospodarstva v organizaciji GZS); 
• dogodki okoljskih nevladnih organizacij (Ekologi brez meja, PIC - Pravno-informacijski center za NVO); 
• prireditve, ki jih organizira OZS; 
• Okoljsko srečanje v organizaciji Časnika Finance; 
• prireditve, ki jih organizira Zeleno omrežje - Zelena mreža; 
• letna konferenca za presojevalce ISO standarda - predstavitev na SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje); 
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• dogodki, ki jih organizira Tax-Fin-Lex d.o.o.: GPO konferenca (Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca), Gradbena 
Akademija (okoljski postopki) in drugi seminarji s temami, ki se nanašajo na okoljsko odgovornost ali tiste, ki pritegnejo 
ciljno publiko. 
Za promocijo portala in orodij EcoLex bomo razširili tudi svoje članstvo v Zelenem omrežju - Zeleni mreži, v okviru 
katerega bomo objavili 4 članke o okoljski odgovornosti in orodjih EcoLex ter en intervju (v reviji EOL). Načrtovana je tudi 
izjava za javnost marca 2020. 
Podpora: Tax-Fin-Lex. Še naprej bomo v stiku s SIQ, GZS, OZS in Zelenim Omrežjem, pa tudi z izobraževalnimi 
ustanovami ter na njihovih prireditvah predstavljali okoljsko odgovornost in portal EcoLex.  
Obdobje: Prva predstavitev dogodka bo januarja 2020 - SIQ. Spomladi načrtujemo več akcij: tiskovno konferenco, 
prostovoljno sajenje dreves kot del vse-slovenske kampanje za pogozdovanje in udeležbo na konferenci GPO. Nadaljnje 
odločitve se bodo sprejemale sproti, odvisno od priložnosti in sredstev.  
Stroški: Ocenjena stroški na leto znašajo 800 € in vključujejo: letno naročnino na Zeleno Omrežje, osebje za udeležbo in 
organizacijo prireditev ter pripravo vsebin. Stroški bodo kriti iz lastnega proračuna Tax-Fin-Lexa, kasneje pa tudi iz 
naročnine.  

 
5. Ponovno tiskanje in deljenje promocijskih materialov ter promocija videoposnetkov, nastalih v 

okviru projekta 
 

Ta akcija je sestavljena iz ponovnega tiska nekaterih promocijskih materialov, ki so bili pripravljeni med projektom, in 
uporabe pripravljenega e-gradiva pri nadaljnjih trženjskih akcijah. Gradivo za ponovno tiskanje vključuje brošure ELD, 
letake, mape in beležke. Po potrebi bo vsebina gradiva pred ponovnim tiskanjem posodobljena. Gradivo se bo širilo na 
dogodkih s ciljno publiko in med podporniki projekta (GZS, OZS, ARSO). Različice brošur v PDF obliki, Laymanovo 
poročilo, obrazec za prijavo škode na okolju in drugo pripravljeno gradivo bo na voljo za prenos na spletni strani projekta. 
Promocijski videoposnetki bodo uporabljeni v akcijah družbenih medijev in na voljo na spletni strani projekta. Webinarji in 
predstavitve iz dogodkov EcoLex Life bodo še naprej na voljo na spletni strani projekta. 
 
Podpora: Tax-Fin-Lex bo financiral ponatis in promocijo ter bo odgovoren za razširjanje in skladiščenje materialov. 
Obdobje: Pred načrtovanimi dogodki ali ko zmanjka zaloge. 
Stroški: Predvideni letni stroški 400-600€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stalno sodelovanje med deležniki 
 
Sodelovanje med deležniki projekta in podjetjem Tax-Fin-Lex se bo nadaljevalo tudi po koncu projekta. Že pripravljamo 
nove delavnice in seminarje na temo okoljske zakonodaje in sodelujemo s PIC (NVO), Ministrstvom za okolje in prostor in 
Giga-R, vsemi deležniki, ki so bili tudi aktivno vključeni v projekt in to temo dobro poznajo. Prav tako bomo aktivno 
nadaljevali sodelovanje in sodelovanje z ARSO, MOP in PIC na temo ELD in sprememb prihajajočega slovenskega 
Zakona o varstvu okolja (ZVO). Uporabili bomo tudi naše platforme, da bomo ostali povezani z NVO, MSP in drugimi 
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podjetji. Seznam sprememb in izboljšav ZVO-1 je bil že predložen, vendar ni bil vključen v novelo zakona. Točke pa bodo 
koristne pri pripravi novega zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ko bomo ponovno podali svoje pripombe in predloge. 
 

Podpora: Tax-Fin-Lex kot glavni upravičenec bo zadolžen za nadaljnje sodelovanje z deležniki in bo temu ukrepu 
namenil zahtevane ure zaposlenih. 
Obdobje: Konec septembra 2020 bomo ministrstvu poslali opis stanja projekta. Načrtovano je dodatno sodelovanje ob 
spremembah okoljske zakonodaje in po potrebi. 

 

7. Spremljanje stopnje ozaveščenosti 
 

Konec leta 2022 bomo pripravili kratko anketo za merjenje stopnje ozaveščenosti o okoljski odgovornosti v Sloveniji med 
podjetji in nevladnimi organizacijami. To bo kratek spletni vprašalnik, namenjen zbiranju informacij o spremembah v 
vedenju in potrebah ciljne publike in njihovem razumevanju sistema okoljske odgovornosti. Raziskava bo objavljena na 
spletni strani projekta, FB & LinkedIn strani projekta in poslana na seznam stikov, pripravljenim med projektom. 

Vsi ukrepi poprojektnega plana bodo prispevali k doseganju ocenjenega učinka v obdobju treh let po koncu projekta. 

Podpora: Tax-Fin-Lex. 
Obdobje: Načrtovan konec leta 2022, poročilo v začetku leta 2023. 
Stroški: Predvideni stroški 1500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nadaljnje mrežne dejavnosti 
 
V primeru vzpostavitve stika bomo odprti za nadaljnje sodelovanje z novimi ali tekočimi projekti LIFE. Na spletni strani 
projekta bomo vzdrževali odsek za mreženje z opisom in povezavami do vseh projektov LIFE, s katerimi smo bili v stiku. 
Ponudili bomo podporo in informacije ter se z veseljem udeležili dogodkov in predstavili svoje izkušnje, če se bo pojavila 
takšna priložnost. 

Podpora: Tax-Fin-Lex. Organizator bi bil odgovoren za stroške potovanja in nastanitve, če bi bil dogodek zunaj Slovenije. 
Obdobje: Glede na priložnosti.  
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  PRODAJNI NAČRT 

Komunikacijski kanali 

Da bi širili ozaveščenost po koncu projekta, smo vzpostavili več kanalov, s katerimi bomo dosegli ciljno publiko: 
- družbeni mediji (Facebook, LinkedIn) in Google, 
- spletna stran projekta (www.ecolexlife.si), 
- trženjska e-sporočila razposlana na seznam stikov podjetij in uporabnikov, registriranih na EcoLex, 
- mediji Tax-Fin-Lex (Lex-Novice (dnevne zakonodajne novice), TFL Glasnik (tedensko glasilo), Zakonodajni Supervizor 
(mesečno glasilo) in njegovi kanali za socialne medije), 
- telekomunikacija in podpora uporabnikom, 
- polletni brezplačni delavnici, 
- Zeleno Omrežje (Zelena mreža), 
- tiskani mediji, 
- sodelovanje na prireditvah Tax-Fin-Lex, 
- sodelovanje na dogodkih s sorodnimi temami in ciljno publiko, 
- osebni obiski podjetij. 

Ciljna skupina 

1. Registrirani uporabniki 

Registrirani uporabniki so prva ciljna skupina, saj že poznajo portal EcoLex in so že z registracijo izrazili zanimanje za 
vsebino varovanja okolja. 

Trenutno sestavo registriranih uporabnikov sestavljajo: 

1619 Registrirani uporabniki 
100 NVO-ji 
360 Osebni e-mail naslovi 
850 Podjetja 
260 Državni organi 
10 Odvetniki 
30 Zavarovalnice 

 
2. Naročniki Tax-Fin-Lex 

Tax-Fin-Lex že ima svoj seznam naročnikov, ki za iskanje informacij, računovodstva in pravnih vprašanj uporabljajo portal 
Tax-Fin-Lex. Tem strankam bodo na voljo različni okoljski paketi, odvisno od njihovih potreb. 

3. Podjetja 
- IED & SEVESO podjetja 
- MSP (iz različnih sektorjev: ravnanje z odpadki, proizvodne dejavnosti, dobavitelji električne energije, plina, 
vode, gradbeništvo, logistika, kmetijstvo itd.) 
- Zavarovalnice 
- Odvetniki 
- Podjetja za presojo vplivov na okolje 
- druga podjetja, ki imajo ali potrebujejo kakršno koli okoljevarstveno dovoljenje 
 

4. Javni organi 
- Občine in lokalne oblasti 
- Ministrstva 
- Inšpektorati 
- Agencije 
- izobraževalni sektor 
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Projektni denar 

Naročniki 

Uporabnost projekta 

Lastna sredstva 

Oddaja projekta Datum konca 
projekta 

 

Datum začetka 
projekta 

Poprojektno 
obdobje 

- Zavodi 
 

5. Združenja in NVO-ji 
- GZS 
- OZS 
- SIQ 
- GIZ 
- KGZS 

Oblikovali smo tri vrste paketov storitev EcoLex Life, ki ustrezajo potrebam različnih uporabnikov. Prvi paket vključuje 
dostop do okoljske zakonodaje (dnevno posodobljen in prečiščen), sodno prakso in uporabo storitve EcoClipping. V 
drugem paketu so dodane razlage slovenskega okoljskega zakona in dodatna storitev za spremljanje sprememb 
posameznih aktov, predpisov ali sodne prakse. Tretja kombinacija je zasnovana tako, da pokrije vse potrebe zahtevnejših 
uporabnikov, saj vključuje vso vsebino iz drugega paketa in dodaten dostop do orodja za oceno tveganja, okoljskega 
vodiča, seminarjev ali webinarjev in svetovanja. 

EcoLex I. II. III. 

Vsebine 

EcoLex zakonodaja EcoLex zakonodaja EcoLex zakonodaja 

Sodna praksa Sodna praksa Sodna praksa 

EcoClipping EcoClipping EcoClipping & Radar 

  komentar ZVO-1 komentar ZVO-1 

  Radar Seminar/webinar 

    Svetovanje 

    
Orodje za oceno tveganj & 

Okoljski vodič 
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