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EMAS v Cinkarni Celje
Glavni motivi za uvajanje

SPLOŠNI
Pričakovanje večje konkurenčnosti
Pričakovanje bolj pozitivnega sprejemanja 
s strani lokalnih skupnosti
Pričakovane olajšave pri izvajanju 
monitoringov
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Mozirju
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EMAS v Cinkarni Celje
Glavni motivi za uvajanje

KONKRETNI
• Zahteve standarda ISO 14001 in uredbe EMAS 

želimo upoštevati kot pripomoček za 
vzpostavitev ciljnega vodenja podjetja.

• Naš cilj ni pridobitev certifikata, kot papirja 
ampak maksimalno pozitivno koriščenje 
materialnih in energetskih virov (posredno višja 
dodana vrednost), dosledno spoštovanje 
zakonodaje in pozitivna komunikacija z lokalno 
skupnostjo.
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EMAS v Cinkarni Celje
Časovni potek projekta do vpisa v register EMAS

01.05.2005 – začetek projekta
12.07.2007 – presoja dokumentacije ISO 14001, EMAS
18.07.2007 – 1. del presoje ISO 14001, EMAS
10.10.2007 – 2. del presoje ISO 14001, EMAS
06.11.2007 – prejem standarda ISO 14001 

19.12.2007 – dodatna presoja  EMAS (upoštevanje priporočil glede Okoljske izjave) (SIQ)
20.12.2007 – prejem poročila o ustreznosti ravnanja z okoljem glede na zahteve EMAS   ( SIQ)
14.01.2008 – poslana vloga za vpis v register EMAS na ARSO (ga. Adrijana Viler Kovačič) 
30.07.2008 – na ARSO poslana dopolnjena Okoljska izjava s podatki za leto 2007
29.08.2009 – iz ARSO prispel poziv k dopolnitvi vloge do 25.10.2008
24.10.2008 – na ARSO posredovana prošnja za podaljšanje roka za dopolnitev vloge do                     

20.11.2008, ker je bila redna presoja 15.10.2008
11.11.2008 – na ARSO poslana dopolnitev vloge z vsemi zahtevanimi in pravilno potrjenimi

dokumenti (potrdilo o akreditaciji za našo NACE; kodo pošlje SIQ naknadno po
prejemu – 17.03.2009)

04.08.2009 – na ARSO (g. Vezjak) poslana potrjena Okoljska izjava za leto 2008 in Poročilo o
izpolnjevanju pogojev (glede na presojo SIQ 15.07.2009)

27.10.2009 – izdana Odločba o registraciji v sistem EMAS

SKUPAJ : 54 mesecev
- od tega 26 mesecev za uvajanje in 
- 28 mesecev za postopek preverjanja in vpisa v register EMAS
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EMAS v Cinkarni Celje
Problemi, nasveti

• Orati ledino, je vedno najtežje! Po treh vpisih v register 
so mnoge nejasnosti in dileme odpravljene, postopki 
bodo gotovo tekli hitreje. K temu bo pripomogla tudi nova 
uredba, ki je izšla 22.12.2009.

• Nasvet: podjetje, ki se želi registrirati v sistem EMAS 
mora v osnovi pri okoljskem preveritelju preveriti, ali je 
le-ta akreditiran za okoljsko preverjanje njegove glavne 
oziroma nosilne dejavnosti (v našem primeru izguba 15 
mesecev!). Poleg tega mora okoljski preveritelj v 
popolnosti upoštevati zahteve po dokumentaciji s strani 
ARSO. 
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EMAS v Cinkarni Celje
Stroški

Stroški preverjanj in taks so od prve 
presoje do vpisa v register EMAS znašali 
2010,00 €.
Seveda so to le dodatni stroški, ki ne 
vključujejo stroškov za pridobitev 
certifikata ISO 14001.
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EMAS v Cinkarni Celje
Rezultati

Rezultat doseženih splošnih motivov
Povečane konkurenčnosti zaenkrat ne opažamo, zaradi tega ne 
dosegamo višjih cen, lokalni in širši skupnosti sistem ni dovolj 
poznan.
Zmanjšali smo obseg monitoringa emisij v zrak in s tem na letni 
ravni to namensko znižali stroške za 77 %.
Prepričani pa smo, da pozitivni doprinosi iz tega naslova še pridejo s 
širitvijo na večje število podjetij v EU.

Rezultat doseženih konkretnih motivov
Vzpostavljen sistem ciljnega vodenja za vse funkcije v podjetju.
Konkretno na področju okolja pa znatno znižani stroški za materiale 
in energijo, boljši izkoristki, manj odpadkov, dosledno ločevanje 
odpadkov, več preventive, hitrejši in učinkovitejši ukrepi pri 
napakah,…
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EMAS v Cinkarni Celje
Načrti za bodočnost

Zaenkrat je v register EMAS vpisana 
samo lokacija v Mozirju.
Po uskladitvi manjkajočih 
zakonodajnih zahtev (izdaja OVD s 
strani ARSO in potrditev OPPN s 
strani MOC) se bomo za vpis v 
register EMAS potegovali tudi z 
lokacijo v Celju. Ne zaradi znaka na 
papirju, pač pa zaradi želje in 
potrebe po zagotavljanju delovanja 
podjetja skladno z najstrožjimi EU 
predpisi. To vidimo kot nujo za 
prihodnji obstoj in razvoj.
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