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Novi okoljski predpisi

»Nekaterih učinkov  
nismo mogli predvideti«
»Novi predpisi za varstvo okolja so mestoma neživljenjski,« trdijo v 
slovenskih podjetjih. Ministrstvo za okolje se je že odzvalo.
Žiga Kariž

Več kot 200 slovenskih podjetij mora svoje poslovanje 
prilagoditi Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega 
(Uredba IED), ter pravilnikoma, ki izhajata iz nje: 
Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja podze-
mne vode in Pravilniku o obratovalnem monitoringu 
tal. Dejavnosti, ki jih zadeva Uredba IED, so: energe-
tika, proizvodnja in predelava kovin, nekovinska in 
mineralna industrija, kemična industrija, ravnanje z 
odpadki, papirna industrija, živilska industrija in še 
nekatere. 

Po novem je treba izdelati poročilo

Z novimi predpisi so določeni ukrepi za preprečeva-
nje onesnaževanja tal in podzemne vode, zahtevajo 
pa tudi izdelavo ocene možnosti onesnaženja tal in 
podzemne vode, katere del je tudi poročilo o pregledu 
tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja 
tal in podzemne vode. 

Če letna prisotnost nevarnih snovi na območju, 
na katerem ima podjetje nameščeno napravo, ki bi 
lahko ogrožala okolje, presega določen količinski prag 
ali pa če naprava leži na vodovarstvenem območju, 
morajo upravljavci izdelati izhodiščno poročilo. Gre za 
dokument, ki vsebuje podatke o stanju onesnaženosti 

tal in podzemne vode z določenimi nevarnimi snovmi, 
potrebne za količinsko primerjavo s stanjem po 
prenehanju obratovanja naprave.

Stroški lahko narastejo na 300 tisoč evrov

Podjetja so se ob izvajanju uredbe in pravilnikov 
srečala z več težavami. Dr. Marko Homšak, skrbnik 
sistema za ravnanje z okoljem v družbi TALUM, d. d., 
meni, da je zakonodaja za zavezance po Direktivi o 
emisijah iz industrije (zavezanci IED) kompleksna in 
zahtevna. 

Kot pravi, si gospodarstvo želi hitrejših in prep-
rostejših upravnih postopkov, seveda v okvirih 
trajnostnega razvoja. Ob tem je opozoril, da so bili 
roki za izdelavo izhodiščnega poročila zelo kratki, 
glede na vse aktivnosti, ki so jih podjetja morala 
izvesti. 

Podobnega mnenja so tudi v podjetju Lek, d. d., ki 
je del skupine Novartis. Kot ugotavljajo, se pogosto 
pokaže, da določena zakonodaja v množici svojih 
zahtev ni predvidela in niti ni mogla predvideti vseh 
možnih vidikov, zaradi česar pri učinkovitem ravna-
nju z okoljem omejujejo ne le gospodarstvo, temveč 
tudi odgovorne za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj. 
Tehnološki razvoj in razvoj poslovnih procesov sta 
tako pogosto hitrejša od prilagajanja zakonodajnih 
predpisov in administrativnih postopkov.

Veliko težav izpolnjevanje zahtev Uredbe IED 
povzroča podjetjem, ki svojo dejavnost opravljajo na 
vodovarstvenem območju, saj je nabor aktivnosti, 
ki jih morajo izvesti ob pripravi izhodiščnega poro-
čila, res širok. Kot je zapisano v predlogu sprememb 
uredbe, ki so ga sestavili pri Službi za varovanje okolja 
na GZS, lahko stroški izdelave izhodiščnega poro-
čila zaradi večjega števila parametrov, ki jih morajo 
podjetja spremljati, narastejo s 40 tisoč na celo 300 
tisoč evrov. 

Sprememba uredbe je nujna

Služba za varstvo okolja pri GZS je na podlagi izku-
šenj in težav, s katerimi so se srečala podjetja pri 
izpolnjevanju zahtev iz predpisov, sestavila seznam 

Vsaj 200 slovenskih 
podjetij mora 

svoje poslovanje 
prilagoditi novim 

zahtevam.
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