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Svetovanje v okviru projekta WE-EEN

• udeleženci, branže

• kako je potekal svetovalni dan 

• katera področja smo obdelali

• najpogosteje izpostavljena vprašanja

• najpogosteje nerešene zadeve

• splošna ocena stanja iz okoljskega vidika



Obiskana podjetja:

•LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA: 3 

•PREDELAVA PLASTIČNIH MAS: 6

•KEMIČNA INDUSTRIJA: 2



Svetovalni dan

• problemi in vprašanja?

-----------------------------------

• ostale vsebine

• ogled proizvodnje



Področja:
• v primerih predhodne komunikacije so bili 

izpostavljeni konkretni problemi –> na obisku je bil 
poudarek na teh problemih 

• sistematičen pregled po področjih:
- ravnanje z odpadki, 
- odvajanje emisij snovi v zrak, 
- odpadne vode, 
- raba vode, 
- skladiščenje nevarnih snovi, 
- drugo (zunanje svetilke, EMS, OVD, gradnja 

objektov, ISO 14001, ADR, kemikalije, itd.)



Konkretni problemi: 

• kako in kdaj od odpadka do stranskega proizvoda 
(zagotovljena nadaljnja uporaba, neposredna uporaba, 
sestavni del proizvodnega procesa, zahteve predpisov-
proizvodi, zdravje in okolje)

• kako od odpadka do proizvoda (po izvedeni predelavi v 
proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug 
namen ali pridobivanje energije; UREDBA SVETA (EU) št. 
333/2011)

• kako znižati stroške v zvezi z odpadki/embalažo



Konkretni problemi: 

Kako znižati druge okoljske stroške

-frekvenca obratovalnega monitoringa 

-servis kurilne naprave 

-izvedba ukrepov – voda, zrak, razsvetljava

-okoljske dajatve in takse



Konkretni problemi: 

• pritožbe sosedov

- razlogi 

- pristop 

• preseganje mejnih vrednosti

- problemi opreme, ČN

- zakonodaja

• imisijski problemi



Konkretni problemi: 

• okoljevarstvena dovoljenja

- da ali ne

- postopek spremembe dovoljenja

• okoljske odločbe kot projektni pogoji

- kaj in kdaj

• strokovne ocene



Raba vode

• 108. člen ZV-1:
- za vsako rabo vode, ki presega meje splošne rabe …. je 

treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega 
dovoljenja ali koncesije v skladu z ZV-1

• 125. člen ZV-1:
- … pridobiti vodno dovoljenje v vseh primerih rabe vode iz 

prvega odstavka 118. člena ZV-1 (in tudi v primeru, ko gre 
za rabo vode iz prvega odstavka 136. člena ZV-1)

• 118. člen ZV-1:
- voda kot prevladujoča sestavina za opravljanje dejavnosti, 

odvzem znatne količine vode iz javnega omrežja – možno le 
pod določenimi pogoji (stroški, oskrba s pitno vodo)



Skladiščenje nevarnih snovi
• Pravilnik na podlagi Zakona o kemikalijah

- manjše premične embalažne enote 

- pogoji skladiščenja

- ustrezno ravnanje

• Uredba na podlagi Zakona o varstvu okolja

• nepremični rezervoarji 

• nepremične posode



Označevanje nevarnih odpadkov

• oznaka o nazivu odpadka 

• klasifikacijska številka

• »nevarni odpadek«

• navedba nevarnih lastnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo kemikalije

• nevarno blago (NB) –> oznake po prevoznih 
predpisih (ADR / RID)



Prevoz NB / nevarnih odpadkov

• ali podjetje potrebuje ADR varnostnega 
svetovalca (prevoz NB ali pa s temi prevozi 

povezano natovarjanje ali raztovarjanje)

• nevarna snov -> nevaren odpadek -> ADR

• nevarna snov -> nenevaren odpadek -> ni ADR

• nenevarna snov -> nevaren odpadek -> 

praviloma ni ADR



Drugo

• kdaj prve meritve za EMS, zunanje 
razsvetljave

• sistem ravnanja z okoljem in druga dokazila o 
tem, da ima podjetje odgovoren odnos do 
okolja

• ali podjetje potrebuje svetovalca za kemikalije 
ter dovoljenje po zakonu o kemikalijah

• kako do energetske izkaznice

• itd.



Splošna ocena stanja iz okoljskega 

vidika
• odpadki – ločeno zbiranje, označevanje, 

ustrezna oddaja itd. / 85%

• monitoringi / 95%

• emisija, mejne vrednosti, imisija / 80%

• skladiščenje / 90%

• OVD / 75%

• VD / 25%

• učinkovita raba vode in energije / 70%



Zaključek

Hvala za pozornost!

Vanja Strle

vanja.strle@gmail.com


