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Izhodišče za ukrepe v gospodarstvuIzhodišče za ukrepe v gospodarstvu

• okoljska politika EU, NPVO
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

– okoljevarstvena dovoljenja (IPPC dovoljenja…)
– pravila ravnanja

• prostovoljne pobude (ISO 14001, EMAS, čista 
proizvodnja…)

preprečevanje, predelava, odstranjevanje
povečanje učinkovitosti rabe virov in energije



v vlogi za pridobitev dovoljenja je treba opisati:v vlogi za pridobitev dovoljenja je treba opisati:
• emisije, specifične vrednosti in naprave/tehnike čiščenja

− ravnanje z odpadki in živinskim gnojem
− …

dovoljenje za IPPC naprave vsebuje
• določitev dopustnih vrednosti emisij v vode, zrak ali tla 
• način ravnanja z odpadki
• določitev dopustne porabe vode in energije
• obveznost v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa

in poročanjem
• …

IPPC dovoljenjaIPPC dovoljenja



IPPC podjetja / št. zaposlenihIPPC podjetja / št. zaposlenih
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Ravnanje z (odsluženimi) proizvodiRavnanje z (odsluženimi) proizvodi

• celosten pristop do proizvodov
od priprave… proizvodnje…do odstranjevanja

• odgovornost proizvajalca za dotrajani proizvod
Primeri:

embalaža, motorna vozila, električna in elektronska 
oprema… baterije…
– omejevanje vsebnosti nevarnih snovi
– zahteve glede predelave in reciklaže (%)



Zmanjševanje količin embalaže Zmanjševanje količin embalaže - primer Gorenje
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Zmanjševanje količin OEZmanjševanje količin OE - primer Gorenje

Nastajanje OE ≠ KO v proizvodnji v Velenju (v tonah) 
(odpadna embalaža od vhodnih materialov in komponent)
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Industrija &Industrija & prostovoljniprostovoljni programiprogrami

• ISO 14001

• Programi učinkovite rabe energije
• Okoljska poročila





Zmanjševanje vplivov na okolje Zmanjševanje vplivov na okolje - primer Gorenje

• z vlaganjem v posodabljanje tehnoloških procesov 
in drugimi ukrepi je Gorenju v letih 1997 - 2003 
uspelo:
– zmanjšati količine nevarnih odpadkov za 67 % na izdelek
– zmanjšati količino deponiranih odpadkov za 61 % na izd.
– zmanjšati celotno obremenitev čistilne naprave za 74 %
– zmanjšati porabo vode za 66 % na izdelek  
– zmanjšati porabo plina za 47 % na izdelek



Primer GorenjaPrimer Gorenja

in druga 
priznanja…
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CertificiranjeCertificiranje po ISO 14001 po ISO 14001 -- SLOSLO
št. certifikatov: 320 

september 2005



ISO 14001/velikost podjetijISO 14001/velikost podjetij
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ŠŠe so možne racionalizacije in optimizacijee so možne racionalizacije in optimizacije
Potrebni ukrepi:
zagotovitev izvajanja obstoječe zakonodaje
• pojasnila, informiranje, poenostavitev postopkov, inšpekcijski nadzor… 
spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje
• spodbujanje uvajanje sistemov ravnanja z okoljem (EMAS, ISO 14000, 

čista proizvodnja, družbena odgovornost...)
• ozaveščanje potrošnikov o okoljskih prednostih eko-izdelkov in 

vzpodbujanje njihove uporabe 
• uvajanje zelene davčne reforme
• zelena naročila, še zlasti v javnem sektorju
• vzpodbujanje racionalne rabe naravnih dobrin in iskanje alternativnih 

virov energije in surovin
• promocija primerov dobrih praks
dvig okoljske ozaveščenosti, sodelovanje z javnostmi


