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1. UVOD 
 

Stoletja je obstajalo ravnovesje med številom prebivalstva, razvojem in okoljem. Od sredine 

18. stoletja dalje in z začetkom industrijske revolucije so za potrebe industrije začeli vedno 

bolj izkoriščati zemeljsko bogastvo in danes smo postavljeni pred odločitev – ali zaustaviti to 

nekontrolirano izkoriščanje in rast proizvodnje ter omogočiti človeštvu obstanek na Zemlji ali 

pa počasi drveti v nepovrat propada (Lah, 1994, str. 18)?  

 

Sistemi ravnanja z okoljem so se razvili kot odziv na globalne okoljske probleme in kot 

spoznanje, da je potreben stalni razvoj za ohranitev naravnih sistemov v potrebnem naravnem 

ravnovesju. Človek se odloča racionalno, v odnosu do okolja pa mnogokrat neracionalno, saj 

imamo do naravnega okolja tak odnos, kot da ne bi bili življenjsko odvisni od njega.  

 

V ta namen se je razvila ekološka etika, ki se ukvarja z vrednostno presojo vseh vidikov 

človekovih ravnanj do okolja, do biotičnih skupnosti, do ekosistemov, do biosfere v celoti in 

narave sploh. Razvoj ekološke etike bo v veliki meri odvisen od ekoloških in okoljevarstvenih 

spoznanj, ki se bodo preoblikovala v ekološke norme, zapovedi, prepovedi in dolžnosti 

človekovega obnašanja do okolja. To bo več kot le tehnološko in ekonomsko korektno 

okoljsko ravnanje, bo hkrati tudi moralno dopustno ali nedopustno ravnanje. Strokovne norme 

postajajo vrednostno obremenjene, če jih le spremlja občutek krivde in moralne obsodbe, 

kadar se jih krši, oziroma občutek moralnega zadoščenja, kadar se jih spoštuje (Kirn, 1992, 

str. 21). 

 

Okoljevarstveni problemi se kopičijo z rastjo števila prebivalstva na Zemlji. V zadnjem 

tisočletju je število ljudi naraslo z nekaj milijonov na šest milijard v letu 2001 in nihče ne 

more napovedati kdaj in pri kakšnem številu se bo ustalilo. Tragika naraščanja pa je v tem, da 

prebivalstvo najbolj narašča v tako imenovanem nerazvitem svetu, kjer je problematika okolja 

stranskega pomena in zavedanje oziroma zavest posameznikov na izredno nizki stopnji.  

 

Na prvi pogled bi lahko dejali: če se družba ogroža sama, potem naj to opusti in po potrebi 

poišče krivce ter jih pokliče na odgovornost. Toda koga in zaradi česa? Opraviti sicer nimamo 
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z grozotami, kot je sončni mrk ali potres, toda bojazni in reakcije so zelo podobno 

nespecifične. In ker vzroke za to docela vidimo v sami družbi, se preprosta zahteva glasi, da je 

treba blokirati vzroke ne glede na nadaljnje posledice. Problem okolja postane izhodišče za 

notranjedružbeni konflikt. Okolje se v določeni meri maščuje družbi znotraj družbe 

(Klemenc, 1992, str. 65). 

 

Lovelock (1994, str. 34) meni, da onesnaževanje ni proizvod moralne sprijenosti, kakor se 

pogosto poudarja. Je le neizbežna posledica delovanja življenja. 

 

Razvrednotenje okolja ni preprosto posledica vsake človekove gospodarske dejavnosti. 

Čezmerno črpanje neobnovljivih surovin ni preprosto posledica gospodarskega razvoja. 

Uničevanje okolja ima svoje korenine predvsem v človekovem brezobzirnem odnosu do 

narave in do prihodnjih rodov. Temeljno pravilo zdravega razvoja – ki so ga doslej spoštovale 

vse napredujoče civilizacije – je: naši posegi v naravi ne smejo biti takšni, da bi prihodnje 

generacije sprejele siromašnejšo materialno osnovo za svoj razvoj od tiste, ki smo jo mi 

podedovali od naših prednikov (Bratko, 1990, str. 13). 

 

Obremenjevanje naravnega okolja je torej problem svetovnih razsežnosti, ki se kaže na 

splošno v dveh pojavnih oblikah, in sicer kot: 

• izčrpavanje naravnih dobrin, ki bodisi predstavljajo surovine za proizvodnjo bodisi so 

nepogrešljive za človekovo bivanje, oddih in razvedrilo, ter kot 

• onesnaževanje naravnega okolja, ki se tako kvari, slabša, spreminja, pogosto pa tudi 

zastruplja (Rojšek, 1987, str. 8). 

 

Danes se poudarja trajnostni razvoj (Kozinc, 1996, str. 6), ki je težnja po izboljšanju 

kakovosti življenja na tak način, da bomo živeli v okviru nosilnih zmogljivosti podpornih 

ekosistemov. Trajnostni razvoj upošteva potrebe sedanjih generacij tako, da bodo tudi 

generacije v prihodnosti lahko zadovoljile svoje potrebe. Koncept trajnostnega razvoja je širši 

od varstva narave, saj upošteva skrb za kakovost življenja, vključuje elemente 

medgeneracijske solidarnosti in enakopravnosti ter poudarja socialne in etične razsežnosti. 
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Podjetje kot glavni subjekt v okviru trajnostnega razvoja pa si mora prizadevati, da bi 

zadovoljilo potrebe in zahteve kupcev in pri tem manj vplivalo na okolje. 

 

Za Slovenijo je trg Evropske unije zelo pomemben, kar zadeva predpise o varstvu okolja, pa 

je verjetno med najzahtevnejšimi. Slovenija se že prilagaja pravnemu redu EU, ki zadeva tako 

zakonsko kot institucionalno področje. V podjetju bo spoštovanje teh zakonov, predpisov in 

direktiv zahtevalo dodatne naložbe v dolgoročna sredstva ter povzročilo dodatne stroške. 

Spremembe v vodenju, kulturi in dosežkih podjetja pri skrbi za okolje pa bodo okrepile 

njegov ugled in konkurenčnost.  

 

Čedalje ostrejša in obsežnejša zakonodaja o varovanju okolja je v mnogih deželah povsem 

nov izziv za nabavno stroko. Tako se skrb za okolje tudi v Evropski uniji v največji meri 

prevaljuje na dobavitelje. Težave v zvezi z odpadki, ostanki in odvečnim materialom kupci 

rešujejo v sodelovanju z dobavitelji. Kupci prav tako zahtevajo tudi dobavitelje, ki imajo 

potrdilo neodvisnega presojevalca, kar pomeni, da delujejo v skladu s predpisi o varstvu 

okolja. Zato si podjetja čedalje bolj prizadevajo doseči in izkazovati ustrezen odnos do okolja, 

tako da obvladujejo vplive svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje, pri čemer 

upoštevajo svojo politiko do okolja in okoljske cilje. To počnejo v skladu z vse ostrejšo 

zakonodajo, razvojem gospodarske politike in drugimi ukrepi, ki spodbujajo varstvo okolja, 

pa tudi zaradi naraščajočega zanimanja in zaskrbljenosti vseh zainteresiranih za probleme 

okolja in trajnostnega razvoja. Tako bodo morala slovenska podjetja pri prodaji, izdelavi in 

porabi izdelkov upoštevati poleg standardov serije ISO 9000 tudi standarde ISO 14000, 

sisteme ravnanja z okoljem ter okoljske presoje. Trženjski programi podjetij bodo morali biti 

zasnovani tako, da bodo prispevali in spodbujali k varovanju okolja. Do izraza bo prišlo 

okoljevarstveno trženje, ki ni le ozko oglaševanje in promoviranje izdelkov z 

naravovarstvenimi značilnostmi. V resnici ima okoljevarstveno trženje mnogo širši koncept in 

ga je mogoče aplicirati na področju potrošnega blaga, industrijskih produktov in storitev.  

 

Ekološka presoja podjetij postaja pomemben instrument varstva okolja. Na eni strani 

dopolnjuje obstoječi sistem regulative s tega področja in se odraža v bistveno boljših 
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rezultatih varovanja okolja samega, na drugi strani pa je to možnost za pridobivanje in 

ohranjanje zahtevnih trgov za vsa podjetja (Jerina, Leban, 1993a, str. 1). 

 

Danes se nekatera podjetja že zavedajo, da je biti ''zelen'' v njihovem poslovnem interesu, ker 

jim to predstavlja konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Podjetja, ki na lastno pobudo 

upoštevajo zahteve glede varstva okolja v poslovnih odločitvah, da tako preprečijo sprejem 

omejitvenih predpisov, da se izognejo pritisku javnega mnenja, da izkoristijo varstvo okolja 

kot vir novih poslovnih priložnosti, imajo aktiven odnos do varstva naravnega okolja (Rojšek, 

1990, str. 9). 

 

Proizvodi, ki so okolju prijazni, bodo imeli lepo prihodnost. Podjetja z okolju prijazno 

proizvodnjo, z okolju prijaznimi proizvodi, prevzemajo odgovornost, ki jim jo nalaga družba. 

Potrošniki bodo dajali prednost podjetjem, ki z okoljem ravnajo odgovorno in kot to že kažejo 

izkušnje in raziskave, so pripravljeni za to prevzeti tudi večje stroške (Strašek, 1998, str. 13). 

 

Raziskave kažejo, da se ekologija splača tudi finančno. Strokovnjaki Ekološke akademije 

(Umweltakademie) avstrijskega ministrstva za znanost, promet in umetnost so naredili 

raziskavo z naslovom Eko-Audit med devetindvajsetimi podjetji, ki so se vključila v shemo 

EMAS (Eco management and Audit Sheme). Zahteve te sheme so skoraj enake zahtevam ISO 

14001. Rezultati so odlični. Uspešnost so ocenjevali na lestvici med 0 in 4, pri tem so bili 

doseženi naslednji rezultati (Strašek, 1998, str. 16): 

• konkurenčna prednost 2,6; 

• zmanjševanje tveganja 3,2; 

• znižanje stroškov 2,2; 

• izboljšanje organizacije 3; 

• izboljšan ugled podjetja 2,9. 

 

Namen dela 

Uvodne besede tega dela so že nekoliko orisale problematiko varovanja okolja, ekologije, 

odnosa podjetij do naravnega okolja, odziv potrošnikov na okolju prijazne proizvode in vlogo 

okoljevarstvenega trženja. Temeljno vodilo stalnega razvoja je življenje na osnovi dobička, ki 
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ga prinaša gospodarjenje z zemeljskimi dobrinami brez izčrpavanja naravnih virov kot 

osnovnega kapitala. V praksi to pomeni izkoriščanje naravnih virov v mejah njihovega 

obnavljanja in gospodarjenje z njimi na način, ki omogoča, da bodo tudi v bodočnosti 

primerno kakovostni in dostopni naslednjim generacijam. Vodilo tega razmišljanja je rek, da 

nismo nasledili okolja od svojih dedov in babic, pač pa smo si ga izposodili od svojih vnukov. 

Namen naloge je torej prikazati načela, ki jih morajo upoštevati slovenska podjetja pri vstopu 

v Evropsko unijo, tako glede ravnanja z okoljem, okoljevarstvenih strategij kot tudi glede 

okoljevarstvenega trženja. Varovanje okolja in okolju prijazno trženje bom obravnavala tudi 

na konkretnem primeru, in sicer podjetju Fenolit d.d., ki se vsakodnevno spopada tako z 

zahtevami kupcev po okolju prijaznih proizvodih, državno zakonodajo kot s problemi okolju 

neškodljive, energetsko in surovinsko gospodarne proizvodnje ter ravnanju in skladiščenju 

nevarnih surovin in odpadkov.  

 

Cilji 

Osnovni cilj magistrskega dela je prikazati problematiko varstva okolja na različnih ravneh, 

evropsko okoljsko zakonodajo in težnje ter predpise za preprečevanje industrijskega 

onesnaževanja v povezavi s slovensko zakonodajo. S predstavitvijo nacionalnega programa 

varstva okolja bodo prikazani izzivi in priložnosti približevanja Evropski uniji, prikazani bodo 

ekonomski vidiki varovanja okolja ter vključevanje ekologije v ekonomijo in gospodarstvo. V 

nadaljevanju dela bo obravnavano okoljevarstveno trženje, ki je danes mišljeno kot nuja in 

kot konkurenčna prednost. Podjetja, ki želijo preživeti v izredno konkurenčnem okolju, 

morajo upoštevati zahteve potrošnikov po višji kakovosti izdelkov in storitev, skladnih z 

družbenimi in ekološkimi standardi. Tako podjetja iščejo nove in izvirnejše načine, s katerimi 

uporabljajo ekološko naravnanost, visoke etične standarde, okoljevarstveno trženje in 

ekomanagement kot vir za krepitev svojega ugleda in s tem tudi konkurenčne prednosti in 

finančne uspešnosti. Cilj naloge je tudi podati primerjavo med preteklim in obstoječim 

stanjem na področju varovanja okolja z vidika proizvodnje in trženja v podjetju Fenolit d.d., 

in težnje za prihodnja obdobja. 
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Teze 

Teze magistrskega dela so postavljene na teoretični ravni. Prva teza predstavlja globalni 

problem. Človeštvo ogroža onesnaževanje. To spoznanje ni neka novost ali specifičnost 

današnjega časa. Onesnaževanje okolja je prisotno že dalj časa, vendar je z naglim razvojem 

industrije in skokovitim naraščanjem prebivalstva situacija postala kritična. Ta problem se 

sedaj tudi pogosteje in bolj vztrajno izpostavlja, saj je prišlo do sprememb v zavesti ogroženih 

prebivalcev Zemlje, torej celotne populacije. Okoljevarstvena naravnanost postaja gibanje ne 

samo ljudi kot posameznikov, ampak tudi podjetij. Varstvo okolja postaja tema svetovnih 

razsežnosti, čisto okolje pa redka dobrina, ki je deležna pozornosti vlad in s tem raznih 

zakonodajnih instrumentov. 

Druga teza je posledično povezana s prvo – okoljevarstveno trženje, ki je odgovor 

podjetništva na ekološko problematiko. Vse bolj postaja jasno spoznanje, da okoljevarstveni 

programi podjetij niso le nepotrebno breme in strošek, ampak nuja. Podjetja, ki želijo 

preživeti v današnjem izredno konkurenčnem gospodarskem okolju, so že doumela, da 

postaja njihova ''zelena usmeritev'' konkurenčna prednost. Tako podjetja vztrajno in 

premišljeno vgrajujejo politiko varovanja okolja in okoljevarstveno trženje v strategije 

svojega razvoja. 

 

Metode dela 

Metoda magistrskega dela temelji na teoretičnem pregledu domače in tuje literature s 

področja ekologije in varovanja okolja ter okoljevarstvenega trženja. Okoljevarstveni problem 

in okoljevarstveno trženje bosta obravnavana z različnih vidikov. Pri teoretičnem delu 

uporabljam slednje metode dela: opisno metodo, metodo analiziranja, sintetiziranja in 

klasifikacij ter posploševanja znanstvenih trditev. V konkretnem primeru, kjer obravnavam 

okoljsko politiko in okoljevarstveno trženje v podjetju Fenolit d.d., uporabljam različne 

predstavitvene podatkovne metode. 

 

Struktura dela 

Vsebina magistrskega dela je razdeljena na sedem poglavij. V prvih petih poglavjih sta 

predstavljene problematika varstva okolja, evropska okoljska zakonodaja ter njen vpliv in 

povezava s problematiko varovanja okolja v Sloveniji. Sledi opredelitev okoljevarstvenega 
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trženja, predstavitev okoljske standardizacije in ekomanagementa. V zadnjem poglavju je 

predstavljeno kemično podjetje Fenolit d.d., ki proizvaja sintetične smole in mase, ter njegova 

prizadevanja za ohranjanje naravnega okolja, v katerem deluje, in prizadevanja za razvijanje 

in trženje proizvodov, ki so okolju prijaznejši. 

 

 

2. PROBLEMATIKA VARSTVA OKOLJA 
 

Človeštvo je vse bolj ogroženo zaradi onesnaževanja zraka, vode, tal, učinka tople grede, 

uničevanja tropskih gozdov in številnih drugih pojavov, ki so posledica navedenih (Lah, 

1994, str. 19). 

 

Onesnaževanje ni nekaj novega, kar bi se pojavilo v tem stoletju. Ljudje so tudi prej 

odmetavali odpadke v vodo in zemljo. Vendar je tehnološki in družbeni razvoj zadnjih stoletij 

(še posebej pa 20. stoletja) pripeljal do kritičnega onesnaževanja in ekoloških problemov. Vse 

do leta 1700 onesnaževanje ni predstavljalo problema. Potem so se pojavili trije dejavniki, ki 

so začeli stanje slabšati: 

 

• Industrijska revolucija 

Je glavni razlog za začetek prekomernega onesnaževanja. Industrija zahteva energijo, ki 

onesnažuje, črpa neobnovljive naravne vire, onesnažuje z odpadki iz proizvodnega procesa in 

odpadki končnih proizvodov. Industrija povzroča uničevanje zemlje s pesticidi, kemičnimi 

gnojili in odpadki iz živalskih farm. Vse to ima nenazadnje velik negativni vpliv na zdravje 

ljudi in kakovost življenja. 

 

Industrijska družba je bila, in večji del je še, usmerjena v optimiziranje proizvodnje, ki se 

dosledno končuje na prodajni mizi in ocenjuje na podlagi bruto socialnega produkta. S 

prenasičenjem trga je prišlo do pojava, da so posamezni proizvajalci videli možnosti razširitve 

svoje proizvodnje celo v skrajšanju (življenjske) dobe trajanja proizvodov. Ob nezadostnem 

nadzoru države nad vplivi okolja je takšno, izključno potrošniško usmerjeno gospodarstvo 

vodilo v gore odpadkov, emisij v okolje in ropanje surovinskih zalog (Lah, 1994, str. 20). 
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Rojškova meni (1983, str. 97), da je zaman pričakovati, da se bo podjetje iz nesebičnih 

nagibov odločilo za okolju prijazno delovanje, predvsem zaradi prevelikega tveganja, da ga 

bodo konkurenčna podjetja izrinila iz trga.  

 

• Življenjski standard 

Doživel je izredno povečanje in sedanji civilizaciji je težko predstavljivo, da bi imela na 

razpolago manj dobrin. Nasprotno, vsak dan si želi več. 

 

Danes, ko smo skoraj do kraja izropali in onesnažili naš planet, pokopali človeštvo pod goro 

tržnega blaga, smo se prisiljeni na novo spomniti, da ne gre brez varčnosti, skromnosti, 

obzirnosti, preprostosti, nenasilnosti, različnosti, odgovornosti in solidarnosti (Požarnik, 1998, 

str. 28). 

 

• Rast prebivalstva 

Ljudje živijo dlje, kar v povezavi z ostalimi elementi prav tako negativno vpliva na ekološko 

ravnovesje. V kameni dobi je bilo na vseh kontinentih skupaj le nekaj milijonov ljudi, v 

začetku našega štetja 250 milijonov, okoli leta 1000 približno 300 milijonov, v začetku 

prejšnjega stoletja in leta 1900 milijarda in pol ljudi. Potem je šlo njihovo število skokovito 

navzgor, še posebno v tistih delih sveta, ki so najbolj revni (Požarnik, 1998, str. 14). V 

zadnjem tisočletju je tako število ljudi naraslo z nekaj milijonov na šest milijard in nihče ne 

more napovedati kdaj in pri kakšnem številu se bo ustalilo. 

 

Kjer si industrializacija šele utira pot, bi bilo pričakovati razmeroma neokrnjeno naravno 

okolje. Vendar je v resnici drugače. Industrializacija držav v razvoju, ki temelji predvsem na 

uvozu tehnologije iz razvitega sveta, je prostorsko osredotočena v urbanih centrih, kjer zato 

onesnaževanje okolja ni dostikrat nič manjše, kot v razvitih državah, včasih pa celo večje. 

Zakaj? Nerazviti svet vidi v varstvu okolja na eni strani nevarnost, ki preti zavreti domači 

razvoj. Po drugi strani pa so razvite države začele reševati svoje nakopičene probleme 

naravnega okolja tako, da premeščajo umazane industrije s svojih območij v države v razvoju. 

Ubirajo pa še drugo pot, da namreč izvažajo v države v razvoju proizvode, ki jih zaradi 

strogih predpisov glede okolja ne smejo prodajati doma (Rojšek, 1987, str. 7). 
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Če pogledamo svet z ekološkega stališča, lahko poleg odličnih človekovih prispevkov k 

plodnosti zemlje in prijetnosti bivanja na njej opazimo tudi spekter negativnih učinkov: 43 % 

kopne zemlje je postalo neplodne in opustošene, 90 % favne je izginilo, 70 % gozdov je 

uničenih in celo podnebje in sestava zraka sta spremenjena. Predvideva se, da bodo v 

naslednjih 40–50 letih uničeni preostali tropski gozdovi. Spremenilo se bo podnebje, prostor 

se bo spremenil v puščavo. Človeška populacija se bo morala začeti postopoma seliti.  

 

Morja in oceane, ki predstavljajo 70 % zemeljske površine, nepremišljeno izčrpavamo z 

lovom, ki presega mejo 100 milijonov ton rib letno. Milijarda in pol je ljudi s preobiljem 

hrane, število ostalih, podhranjenih oziroma lačnih pa nenehno raste.  

 

Varstvo okolja ni odvisno samo od dobrih državnih in mednarodnih zakonov, temveč 

predvsem od njihovega spoštovanja in njihovega izvajanja.  

 

2.1. OPREDELITEV 
 

V tem stoletju je človek uveljavil različne možnosti spreminjanja sveta in okolja, kar je bilo še 

pred nekaj desetletji neizvedljivo. Sedaj je dosežena stopnja, ko je možno uničiti vse oblike 

življenja, vključno s človeštvom. Spremenili smo sestavo zraka in onesnažili tla, vodo, morja 

ter oceane, velik del sveta pa spremenili v puščave.  

 

Ekologija ni povsem mlada znanost, ki bi prišla v modo šele v naših dneh. Po svoje so se že 

antični filozofi ukvarjali z ekologijo. Sodobna ekološka znanost se opira na nemškega 

naravoslovca Ernesta Haeckla (1834–1919), ki je s svojim delom ''Generelle Morphologie der 

Organismen'' (Splošna morfologija organizmov) (1866) položil temeljni kamen za ''nauk o 

ravnovesju v naravi" (Wilfing, 1993, str. 9). 

 

Varstvo okolja zajema varovanje okolja kot vrednote same po sebi. Cilji varstva okolja 

temeljijo na spoštovanju vseh oblik življenja in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti življenja 

ljudi. Te cilje je možno doseči le, če je varovanje okolja celovito in če so okoljevarstvena 
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načela vgrajena v sisteme in postopke vseh dejavnosti, ki posegajo v naravo (npr. kmetijstvo, 

gozdarstvo, turizem, promet, energetika, industrija, urbani razvoj in druge). 

 

Skupno varstvenim prizadevanjem je, da izhajajo iz nasprotja, ki ga potencialno vsebuje 

vsako človekovo delovanje v okolju. V takem nasprotju vselej lahko opredelimo dva pola, 

dva subjekta. Eden od teh dveh subjektov je vedno današnji človek. Ta ima potrebo po 

spreminjanju okolja in zato tudi terja pravico do tega. Taki pravici nasprotuje tudi sedanji, v 

resnici isti človek, le da to počne v imenu samega sebe, prihodnosti generacij in narave.  

 

Okoljska zavest, izčrpana v kritiki posledic preteklih razvojnih usmeritev, protesti in iskanje 

novih razvojnih zasnov – vse to že dolgo ni več omejeno le na pobude redkih strokovnjakov 

in izobražencev ter ekološko občutljivih skupin ljudi. Okoljevarstvena usmeritev postaja 

splošno gibanje, del razvojne strategije in nujno merilo v znanosti, gospodarstvu, politiki, 

načinu življenja ljudi in skupnosti, kulturi in civilizaciji nasploh. Vse odločneje opozarja in 

navaja na odgovornost ljudi v svetovnih razsežnostih, tj. na odgovornost do prihodnjih 

generacij, odgovornost za neopustošeno dediščino Zemlje – edine ladje, s katero potujemo 

skozi vesolje (Lah, 1994, str. 14).  

 

Varstvo okolja razumemo kot razvojno-inovacijsko komponento, ki vodi k ekonomskim in 

ekološko učinkovitejšim tehnologijam. Tehnološki razvoj in transfer želimo usmerjati – 

izrazito pod geslom: za karseda čiste in varčne tehnologije – v razvijanje in uporabo čistih, 

reciklažnih, varčevalnih tehnologij, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost in zmorejo pokrivati 

stroške za zaščito okolja.  

 

2.2. SVETOVNI OKOLJEVARSTVENI PROBLEM 

 

V 20. stoletju je človeštvo doseglo izjemno prodoren znanstveni in tehnološki napredek, da si 

je del svetovnega prebivalstva bistveno povečal blaginjo in podaljšal dobo aktivnosti in 

življenja. Toda večinski del človeštva je ta napredek obšel in pustil daleč zadaj v razvoju. 

Svet se loči na razvita in za razvojem bolj ali manj zaostala območja in dežele; revščina in 

nerazvitost sta dokaz hude krize človeštva, kar se odraža tudi v problemih okolja. Velik 
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napredek je bil dosežen z razvojem elektronike, računalništva in komunikacij. Napredovale so 

biološke, medicinske in družboslovne vede. Tržišče in naše domove je zelo obogatila 

proizvodnja kemičnih snovi in izdelkov (tudi strupenih). Kemizacija okolja in dejavnosti je 

prinesla marsikaj koristnega, toda hkrati posegla v naravo in življenje ljudi.  

 

Ob takšnem napredku in spremembah pa številni razvojni dejavniki niso bili dovolj obzirni do 

narave; marsikje so jo tako onesnažili in tudi poškodovali, da to ogroža zdravje in življenje 

prebivalstva.  

 

Številni dokazi kažejo, da bodo okolje verjetno uničili predvsem prebivalci z vrha in z dna 

lestvice: bogati razsipneži zaradi visoke porabe energije in surovin, revni pa v vsakodnevni 

bitki za golo preživetje z uničevanjem baze bioloških virov (gozdov, travnikov, pašnikov) 

(Plut, 1997, str. 22).  

 

Bistvena značilnost sodobnega sveta je hitra rast svetovnega prebivalstva, predvsem v deželah 

pomanjkanja, gospodarske in kulture nerazvitosti. V teh deželah je kritična oskrba z vodo in 

hrano, slabe so sanitarne razmere, zaostajata izobraževanje in vzgoja, kritična pa je tudi 

nastanitev in zaposlitev ljudi. Od šestih milijard ljudi jih vsaj ena milijarda živi v skrajnem 

pomanjkanju vode in hrane, dve milijardi ljudi pa živi brez pravih razvojnih možnosti. V 

desetih letih se bo človeštvo povečalo še za eno, sedmo milijardo in pozneje za osmo. Da bi 

oskrbeli z vodo in hrano dve milijardi ljudi, bi morali svetovno kmetijstvo in drugo 

proizvodnjo povečati več kot za polovico. Kljub odkrivanju novih možnosti pa to ni mogoče, 

saj minejo mnoga leta od znanstvenih odkritij do uporabe v praksi. Svetovni problem 

pomanjkanja vode in hrane ter nerazvitosti velikih območij s številnim prebivalstvom bo 

vedno bolj zaostren.  

 

Ta svetovna težava ima več vzrokov. V tropskih območjih nepremišljeno izkoriščajo in krčijo 

gozdove. Na kopnem zemeljskem površju je gozdov le še 28 % (v 80. letih prejšnjega stoletja 

jih je bilo še 35 %) in vsako leto jih je manj, namesto njih pa se širijo sušne pokrajine, 

polpuščave in puščave, značilne po pomanjkanju vode. Spremembe so tudi drugod. Zaradi 

uporabe mineralnih in kemičnih snovi pa tudi strojev in sprememb na tržišču se je spremenila 
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sestava proizvodnje, skromnejša je pestrost pridelkov, površina obdelovalnih zemljišč se krči. 

Kmetijstvu skuša pomagati znanost s selekcijo kultur, biotehnologija pa z genetskim 

inženiringom omogoča žlahtnenje kultur in boljšanje nekaterih njihovih lastnosti. To je 

doseglo stopnjo, ko je treba varovati naravo pred možnimi zmotami in neobvladanimi pojavi. 

 

V tem stoletju sta se zgodili usodni spremembi na dveh temeljnih področjih, ki določata 

fizično realnost naše povezanosti z Zemljo: nenaden in ogromen porast števila prebivalstva, ki 

se vsakih deset let poveča za eno Kitajsko, in nenaden vzpon znanstvene in tehnološke 

revolucije, ki je omogočila skoraj nepredstavljivo povečanje naše moči, s katero spreminjamo 

svet; s požiganjem, sekanjem, kopanjem, premikanjem in spreminjanjem snovi, ki sestavljajo 

Zemljo (Gore, 1994, str. 14).  

 

Zahodna civilizacija množične proizvodnje ter pospešene urbanizacije z industrijsko 

proizvodno osnovo je gradila in še gradi vzorec delovanja in organizacije na prepričanju o 

možnostih neomejenega materialnega razvoja. S predpostavko, da so naravni viri praktično 

neskončni, samočistilne sposobnosti planetarnih ekosistemov pa neomejene. Našo civilizacijo 

materialno določajo predvsem: 

• izredno hitro povečanje števila prebivalcev v zadnjih dveh stoletjih; 

• človeška kolonizacija skoraj celotnega planeta; 

• pospešena uporaba neobnovljivih naravnih virov, zlasti fosilnih goriv; 

• po propadu socializma ponovno oblikovanje svetovnega kapitalističnega gospodarstva in 

njegovih učinkov (industrializacije, urbanizacije, zahodnega načina življenja, itd.); 

• posedovanje jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter nevarnih snovi v količinah, ki 

lahko v trenutku ogrozijo ali celo uničijo biološke življenjske razmere; 

• naraščanje količine umetnih snovi, antropogeniziranih in umetnih sistemov ter vzporedno 

potekajoče krčenje t. i. odprtega, nepozidanega prostora, ki je v preteklosti uspešno 

izravnaval posledice naših posegov v geosfero (Plut, 1997, str. 13). 

 

Mnoge države si prizadevajo za ekonomsko rast kot samostojni cilj in si s tem zatiskajo oči 

pred dolgoročno eksistenčno katastrofalnimi okoljskimi posledicami. Pospešena gospodarska 

rast je v devetdesetih letih v mnogih državah v razvoju bistveno zmanjšala kakovost zraka in 
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vode ter ogrozila naravne vire, od katerih so njihovi prebivalci usodno odvisni. Številnim 

državam sveta do sedaj ni uspelo dojeti in obvladati odnosov povezanosti ter soodvisnosti 

okolja in razvojnih strategij (Plut, 1997, str. 27). 

 

Ne glede na določene izboljšave kakovosti bivalnega in delovnega okolja ter v nekaterih 

proizvodnih procesih v razvitih državah (čistejši zrak in posamezni vodni viri, pogostejša 

ponovna uporaba snovi in zapiranje snovnih krogov v proizvodnji, smotrnejša uporaba 

energije, pogozdovanje itd.) se nadaljuje izčrpavanje nosilnih naravnih ekosistemov planeta. 

Emisije v ozračje in v ostale sestavine ekosistemov globalno naraščajo, srečujemo pa se z 

novimi degradacijskimi okoljskimi izzivi (ozonske luknje, zadimljenost in zastrupljevanje 

ozračja zaradi požigov gozdov, nove generacije nevarnih snovi, uničevanje biološke in 

genetske raznovrstnosti, biogenetska tveganja). Gospodarstvo, ki se brez ekološkega 

(okoljskega) knjigovodstva in reda širi, vse bolj spodjeda lastno materialno podlago. 

Posamezne dejavnosti pa se soočajo s po več desetletij trajajočo nenadzorovano količinsko 

rastjo in z uničevanjem geografskega okolja s padcem rodovitnosti polj, travnikov, gozdov in 

morskih virov hrane. Naraščajo tudi stroški odlaganja strupenih odpadkov in izdatki za 

odpravljanje ter omilitev posledic onesnaženosti okolja (Plut, 1997, str. 27). 

 

Dosedanji način napredka človeštva je brez dvoma prinesel številne pozitivne posledice za 

vsakdanje življenje številnih prebivalcev. Primerjalna raven splošnega življenjskega standarda 

in pogojev življenja se je v zadnjih desetletjih izboljšala. Postavlja se sicer vprašanje o možni 

stopnji humanega napredka ob drugačnem civilizacijskem vzorcu. Pretirano in neprimerno je 

govoriti o humanem napredku za celotno človeštvo in popolni uspešnosti današnjega 

prevladujočega civilizacijskega vzorca, če na pragu 21. stoletja: 

• v desetih do enajstih letih se število svetovnega prebivalstva poveča za milijardo; 

• najmanj 1,3 milijarde ljudi živi v revščini; 

• milijarda prebivalcev nima primerne pitne vode; 

• 1,7 milijard prebivalcev nima primernih sanitarnih razmer; 

• je 1,3 milijarde mestnih prebivalcev izpostavljenih neprimernim bivalnim razmeram zaradi 

prašnih delcev in žveplovega dioksida (SO2); 
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• 850 milijonov prebivalcev živi v 49 državah, v katerih je v osemdesetih letih bruto 

družbeni proizvod (BPD) na prebivalca upadel; 

• dežele v razvoju dolgujejo 1500 milijard dolarjev, za oborožitev pa se letno porabi    

približno 800 milijard dolarjev (v manj razvitih državah približno 150 milijard dolarjev); 

• v ozračje izpuhti iz porabljenih fosilnih goriv letno približno 22 milijard ton ogljikovega 

dioksida (CO2) oziroma približno 4000 kg na prebivalca Zemlje; 

• količina stratosferskega ozona (O3) (naravni dežnik oziroma filter Zemlje pred posledicami 

pretiranega UV-sevanja) se je v zadnjem desetletju v zmernih polarnih in geografskih 

širinah zmanjšala za 5 do 10 %, nad Antartiko pa je občasno tudi 50 % manj ozona; 

• letno izkopljejo okoli 24 milijard ton mineralov (kovin, peska, fosfatov itd.) oziroma 5 ton 

na prebivalca letno; 

• vsako leto se proizvede več kot deset milijard ton odpadkov, za trajno odlaganje zlasti 

visokoradioaktivnih odpadkov ni primerne tehnologije in hidrogeološko varnih območij; 

• ocenjujejo, da letno izumre samo v tropskem deževnem gozdu 27.000 vrst (Plut, 1997, str. 

19). 

 

2.3. VARSTVO OKOLJA V EVROPSKI UNIJI 

 

Ob sklepanju rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost 

(EGS), varstvo okolja še ni bilo zajeto. Kljub temu je zavest o okolju stalno naraščala, saj so 

bili negativni dejavniki proti človeku in naravi vedno bolj očitni. Onesnaževanje evropskih 

rek, umiranje gozdov in jezer, nesreča v Černobilu, večanje ozonskih lukenj in grožnja o 

otoplitvi zemeljske atmosfere so prispevali k ozaveščanju prebivalstva. Temeljni cilj 

Evropske unije je prost pretok blaga, države članice pa so zaradi varstva ljudi začele določati 

za določeno blago standarde, ki so bili različni. Tako je zahteva po prostem pretoku blaga 

posegla v področje varstva okolja (Lah, 1994, str. 186).  

 

V letu 1973 je Evropska skupnost sprejela prvega od štirih akcijskih programov o varstvu 

okolja. Skupnost je s sprejemom teh programov opredelila okvir ukrepov, ki v bistvu 

pomenijo tudi načela o varstvu okolja: restitucija, prevencija in načelo vzorčnosti. Akcijski 

programi so obravnavali obvladovanje, omejevanje in preprečevanje omejitev okolja, aktivno 
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izboljšanje okolja in življenjskih kakovosti, varstvo favne in flore, racionalno rabo naravnih 

surovin, ponovno rabo že uporabljenih voda, varstvo voda, obvladovanje hrupa, sodelovanje z 

državami v razvoju glede varstva okolja, vključitev problematike okolja pri načrtovanju 

energije, industrije, prometa ipd. (Lah, 1994, str. 187). Ti akcijski programi so sodili v 

sekundarno (izvedbeno) pravo in niso bili pravno obvezni. 

 

Z leti so bili oblikovani različni akcijski programi. Prvi akcijski program iz leta 1973 je 

vseboval cilje za obdržanje ekološkega ravnotežja in varstva biosfere, racionalno 

gospodarjenje z naravnimi viri, izboljšanje delovnih in življenjskih razmer in upoštevanje 

vidikov okolja pri strukturalnem načrtovanju in prostorskem urejanju. Drugi program za 

obdobje 1977–1981 je poudaril ukrepe za obvladovanje onesnaženja voda, zraka in hrupa. 

Posebni ukrepi so bili namenjeni že močno prizadetim območjem tako za varstvo favne in 

flore kakor tudi za obdržanje in revitalizacijo voda. Tretji program za obdobje 1982–1986 je 

kot končni cilj politike okolja definiral varstvo človekovega zdravja, trajno zadovoljevanje z 

naravnimi viri, ki so odločilni za življenjski prostor v zadovoljivi kakovosti in količini: voda, 

zrak, prostor (tla in krajina), klima, surovine, pozidane površine, naravna in kulturna 

dediščina, nadalje obdržanje in po možnosti revitalizacija naravnega okolja ter ustreznih 

svoboščin površin za favno in floro. V četrtem programu za obdobje 1987–1992 je bila 

opredeljena skupna politika okolja, zlasti za občutljiva področja (varstvo voda, zraka, tal, 

odpadki in čezmejne obremenitve) (Lah, 1994, str. 191). 

 

Poseben pomen ima tudi standardizacija, ki je namenjena usklajevanju enotnih metod tako za 

obdelavo dejstev, merjenje in presojo obremenitev okolja kakor tudi za poenotenje temeljnih 

potreb, ciljev in standardov.  

 

Peti akcijski okoljski program za obdobje 1993–2000 je poudaril nujnost povezave varstva 

okolja in drugih politik za trajnosten in okolju primeren razvoj. Uvajati so začeli uporabo 

davčnih, gospodarskih in finančnih okoljskih instrumentov in odpirati pot javnosti do 

okoljskih informacij, izobraževanja in okoljske vzgoje. V petem okoljskem programu so v 

ospredju sonaravno upravljanje z naravnimi viri: prst, voda, naravna območja in obalna 

območja, integrirano premagovanje onesnaževanja okolja in ukrepi preprečevanja nastajanja 
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odpadkov, zmanjšanje porabe neobnovljivih energetskih virov, izboljšanje na območju 

prometa, izboljšanje zdravja in varnosti, zlasti glede industrijskih tveganj, jedrske varnosti in 

zaščite pred žarčenjem (Plut, 1997, str. 55). 

 

Ključne okoljske cilje EU v industriji, energetiki, prometu, kmetijstvu in turizmu bo mogoče 

doseči zgolj s spremembo v obnašanju ljudi do okolja (okoljska etika) ter s spremembo 

splošnih gospodarskih trendov. Strateški pristop za dosego okoljskih ciljev EU v petih 

temeljnih poljih poudarja: 

 

Industrija 

• integralna kontrola onesnaževanja (kataster emisij, ekorevizija, čistejše tehnologije, 

ekocertifikati); 

• zmanjševanje odpadkov (popis odpadkov, ekonomske iniciative, sistem odlaganja in 

vračanja, visoki normativi glede odlaganja), plačevanje stroškov sodobnega ravnanja; 

• okoljsko prijaznejši proizvodi (ekološki znaki, standardi proizvoda, informacije 

potrošnikov, razlike v obdavčevanju proizvodov glede vplivov na okolje). 

 

Energija 

• racionalizacija in zmanjševanje onesnaževanja (posebni cilji glede CO2, SO2, NOx, varno 

odlaganje radioaktivnih odpadkov, ekonomske spodbude); 

• razvoj obnovljivih virov (raziskovanje, promocija uporabe obnovljivih virov); 

• zmanjševanje porabe energije (ekonomske in finančne spodbude, izobraževanje in 

informiranje potrošnikov, zakonodajni instrumenti, prostovoljne iniciative). 

 

Promet 

• okolju prijaznejša vozila in goriva (emisijski standardi, ekonomske in finančne spodbude, 

testiranje motorjev); 

• racionalizacija infrastrukture (mrežno načrtovanje, možnost izbire prometnega sredstva); 

• primernejše obnašanje voznikov (informiranje in izobraževanje, ekonomske in finančne 

spodbude, možnost izbire načina potovanja, prometno upravljanje). 
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Kmetijstvo 

• sonaravno kmetovanje (ekstenzifikacija obdelave, zmanjšanje kemijskih vnosov, biološke 

kmetije, informiranje potrošnikov, ekonomske in finančne spodbude); 

• razvoj gozdarstva (sistematično pogozdovanje, zaščita pred požari, sonaravna količina 

letnega poseka); 

• celostni razvoj podeželja (kontrola rabe zemljišč, kmečki turizem). 

 

Turizem 

• sonaravni turizem (upravljanje z odpadki, sonaravna mobilnost), boljša komunalna 

opremljenost turističnih krajev; 

• varovanje narave in okolja (naravna in kulturna dediščina, obalna območja); 

• širša izbira (boljše informacije, primernejša sezonska razporeditev turistov) (Plut, 1997, str. 

66). 

 

2.4. SLOVENIJA IN VARSTVO OKOLJA 

 

Narava je v Sloveniji izjemno pestra, saj se na tem razmeroma majhnem prostoru prepletajo 

vplivi štirih biogeografskih sistemov (Alpe, Dinardi, Sredozemlje in Panonska nižina). K 

raznolikosti še dodatno pripomoreta razgibanost površja od 0 do 2864 m nadmorske višine ter 

pisana geološka podlaga (Lah, 1994, str. 48). 

 

Zaradi strateške lege so že vse od prazgodovine potekale čez slovenski prostor pomembne 

prometne povezave (npr. jantarna pot). Postojnska vrsta so, denimo, najnižji prehod med 

Sredozemljem in Panonsko nižino. Zato je bilo območje Slovenije razmeroma zgodaj 

poseljeno, narava pa postopoma spremenjena v vrsto značilnih tipov kulturne krajine; le 

majhne površine so ostale povsem naravne (npr. težko dostopni gozdovi, jame, gorske stene). 

Za obdobje do industrializacije je značilen sonaraven razvoj, omejen z izjemno varčno in 

premišljeno rabo energije. Človekov vpliv je bil močno prilagojen geološkim, geografskim in 

klimatskim lastnostim prostora. Največja sprememba v tem obdobju je bila krčenje gozdov 

zaradi poselitve, oglarjenja, fužinarstva in sekanja lesa za ladjedelništvo (Lah, 1994, str. 48). 
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Slovenija se po empiričnih kazalcih okolja uvršča med zmerno onesnažene evropske države 

(Plut, 1997, str. 228). V Republiki Sloveniji, ki meri 20.273 km2, živimo kot skupnost dveh 

milijonov prebivalcev. Večina prebivalstva živi v nižinah in dolinah, ki obsegajo le 18 % 

površja, in več kot polovica v mestnih naseljih. Številni domovi so na sušnih, poplavnih, 

potresno in drugače ogroženih območjih. Občutljivi naravi kraškega, alpskega in drugega 

ozemlja povzročajo gospodarske dejavnosti in gospodinjstva oziroma mesta in naselja škodo 

v naravi, ki povprečno na leto odnese 5 % BDP, potresi in poplave pa večkrat te izgube še 

bistveno povečajo.  

 

Varstvo okolja ima v Sloveniji dolgo zgodovino in temelji na sistematičnem proučevanju 

narave, spremljanju pojavov v okolju in urejevanju dejavnosti, od izobraževanja in varovanja 

naravne in kulturne dediščine do tehnoloških procesov in ravnanja z odpadki.  

 

V drugi polovici 20. stoletja sta industrializacija in urbanizacija tako hitro in učinkovito 

napredovali, da skrb za naravo in za varstvo obdelovalnih tal ni bila dovolj učinkovito sito pri 

posegih v naravo in urejanju človekovega okolja. Po eni strani se Slovenija ponaša z lepo ter 

biotsko in pokrajinsko zelo pestro in ohranjeno naravo, po drugi pa so nekatera gosteje 

naseljena območja prizadeta zaradi onesnaževanja tal, zraka in vodovja ter neurejenega 

ravnanja z odpadki, kar se pozna tudi na življenju prebivalstva. 

 

 

3. EVROPSKA OKOLJSKA ZAKONODAJA 
 

V zadnjih dvajsetih letih je bilo v državah Evropske unije sprejetih več kot dvesto predpisov o 

varstvu okolja in pet akcijskih programov, ki so imeli velik vpliv na varovanje okolja.  

 

Pravo Evropske unije sestavljajo štiri vrste aktov (Jerina, Leban, 1993b, str. 1): 

• priporočila in resolucije, ki niso obvezujoče; 

• uredbe so obvezujoče in jih uporabljajo v vseh državah članicah; 

• direktive, ki morajo biti uveljavljene v pravu držav članic v določenem roku; 
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• odločitve, ki jih morajo osebe, na katere se nanašajo, neposredno izvršiti. 

 

V obdobju 2001–2010 bo okoljska politika Evropske unije prednostno usmerjena na štiri 

področja (šesti okoljski akcijski program EU 2001–2010): 

• klimatske spremembe; 

• narava in biotska raznovrstnost; 

• okolje in zdravje; 

• naravni viri in odpadki. 

 

Izboljševanje na teh področjih naj bi se dosegalo z izvrševanjem obstoječe okoljske 

zakonodaje, tesnim sodelovanjem s poslovnim svetom in potrošniki pri iskanju rešitev, z 

boljšim dostopom javnosti do okoljskih informacij in odgovornejšim ravnanjem pri rabi 

prostora.  

 

Okoljska zakonodaja EU je izredno obsežna. Gre za številne direktive, uredbe in odločbe. EU 

si prizadeva za doseganje trajnostnega razvoja, najvišjo možno zaščito okolja, zdravja in 

življenja ljudi in čim bolj celovito obravnavo vseh vidikov okolja. Opazen je prehod od 

parcialnega pristopa v šestdesetih letih, ko so predpisi urejali posamezne specifične proizvode 

ali omejevali njihove učinke na okolje, na horizontalne oziroma integrirane predpise v zadnjih 

desetih letih.  

 

Zakonodajni instrumenti okoljske politike EU so namenjeni predpisovanju meril za varovanje 

zdravja in okolja, spoštovanju mednarodnih okoljskih sporazumov in krepitvi norm in pravil 

EU. Članice lahko sprejmejo po lastnih potrebah posamezne zakone, ki ne smejo biti manj 

strogi od sprejetih skupnih okoljskih standardov (Plut, 1997, str. 68).  

 

3.1. PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 

 

Presoja vplivov na okolje je instrument varovanja okolja, ki ga razvite države že vrsto let 

uvajajo pri odločanju o razvojnih projektih. Svet Evropske gospodarske skupnosti je leta 1977 

v akcijskem programu poudaril, da je najboljša politika varstva okolja v vnaprejšnem 
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preprečevanju obremenjevanja okolja in ne v poznejšem ukrepanju proti posledicam 

onesnaževanja (Lah, 1994, str. 207).  

 

Presoje vplivov na okolje so sodoben del postopka načrtovanja prostora in sprejemanja 

odločitev o postavitvi kakega objekta. S svojimi analizami in ocenami vplivov na okolje 

skušajo presoje vplivov na okolje temeljito pretehtati ekološko ustreznost objekta, s tem pa 

tudi njihov pomen (Lah, 1994, str. 413). 

 

Dovoljenje za izvedbo in delovanje javnih in zasebnih projektov, pri katerih moramo računati 

z bistvenim vplivom na okolje, je mogoče izdati šele po predhodni oceni vplivov teh 

projektov na okolje. Vpliv na okolje se presoja za naslednje vidike okolja: 

• človek, favna in flora; 

• tla, voda, zrak, klima in krajina; 

• medsebojni vplivi med dejavniki, ki so navedeni v prvi in drugi alinei; 

• objekti in kulturna dediščina (Lah, 1994, str. 208). 

 

Presoja vplivov na okolje ni razvojno načrtovan dokument. Njen nastanek so spodbudile 

zahteve po varovanju okolja, te pa so nastale ob nekaterih katastrofah s hudimi posledicami za 

kakovost okolja. Vzroki za katastrofe so bili jasni: ne dovolj premišljeni posegi v prostor 

(Lah, 1994, str. 414).  

 

Položaj presoj vplivov na okolje v prostorskem načrtovanju še najbolj očitno razkriva njihova 

tipološka ureditev. Glavne oblike presoj vplivov na okolje so slednje: 

 

• Ad hoc procedure 

Pri tem načinu izdelovalec zbere skupino ustreznih strokovnjakov. Ti opredeljujejo vplive 

predlaganega projekta na tiste sestavine okolja, ki jih kot strokovnjaki poznajo. 

Ocenjevanje začnejo z identifikacijo, nato skušajo napovedati spremembe v okolju, skušajo 

oceniti pomen teh sprememb in na koncu sodelujejo pri sestavljanju poročila. 
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• Tehnike prekrivanja 

To so tehnike, ki jih poznamo kot dobro znane načine pri načrtovanju rabe prostora in 

krajinske arhitekture. Tehnike se opirajo na uporabo prosojnih tematskih zemljevidov, to je 

takih, ki jih je mogoče prekrivati. Posamezni zemljevidi opisujejo okoljske dejavnike ali 

pojave v prostoru. S prekrivanjem je tako mogoče za varstvo okolja odkriti pomembna 

dejstva v prostoru. Učinkovitost tehnike prekrivanja je predvsem v tem, da lahko razkrije 

prostorske alternative posameznemu projektu. 

 

• Opozorilni seznami 

Izhodišče načina je v naprej pripravljen seznam okoljskih dejavnikov, sestavin okolja ali 

vplivov na okolje. Ta seznam mora biti dovolj obsežen, da zajame vse sestavine okolja, 

pomembne za presojo. Lahko je dopolnjen z opozorilom na posredne vplive, z navodili, 

kako napovedati spremembe v okolju in kako jih ovrednotiti.  

 

• Interakcijske matrike 

Dejansko so to kombinirani opozorilni seznami. Vzdolž ene osi matrike je predstavljen 

opozorilni seznam opravil, ki sestavljajo načrtovani poseg v prostor, vzdolž druge osi pa so 

razvrščene sestavine okolja, ki jih posamezna opravila projekta lahko prizadenejo. 

Razumljivo je, da interakcijske matrike ne morejo biti zelo nadrobne v členjenju 

posameznih sestavin, bodisi posega v okolje bodisi samega okolja. Zato se izdeluje 

posebne interakcijske matrike za različne tipe projektov. 

 

• Interakcijske mreže 

To so razširjene matrike interakcij. Vpeljujejo mrežo poti med vzroki – razmerami v okolju 

– in posledicami, s tem pa tudi omogočajo spremljanje in oceno posrednih ter kumulativnih 

učinkov posegov v okolje (Lah, 1994, str. 414). 

 

Izdelovanje presoj vplivov na okolje zahteva izvedensko znanje iz ekologije in vrste drugih 

naravoslovnih in tudi družboslovnih strok. Primer izvedbe presoje vplivov na okolje 

predstavlja slika 1. 
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Slika 1: Grafična predstavitev poteka presoje vplivov na okolje 

 

          predlog za poseg v prostor 

 

presoja ni zahtevana    zahteva po presoji ni razvidna                            presoja je zahtevana 

 

         preliminarna ocena okolja 

 

prepoved gradnje                    odobritev posega v prostor                     zahteva po izdelavi presoje 

 

                                     identifikacija negativnih vplivov 

 

             napoved negativnih vplivov 

 

               ocena negativnih vplivov 

 

                     opredelitev možnih ukrepov in sistem opozarjanja 

 

                  priprava osnutka presoje 

 

                                   priprava končnega poročila o presoji 

 

   odobritev posega                           zavrnitev posega 

 

         graditev 

 

  vzpostavitev sistema opozarjanja 

  

       vrednotenje delovanja in pregleda stroškov 

 

Vir: Lah, 1994, str. 209. 
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3.2. PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA 

INDUSTRIJSKEGA ONESNAŽEVANJA 

 

Področje industrijskega onesnaževanja in tveganj je najobsežnejši del okoljske zakonodaje, 

saj vključuje skoraj vsa področja varstva okolja (zrak, vode, odpadke, hrup, kemikalije). 

Uskladitev s pravnim redom Evropske unije bo zadevala tako zakonsko kot institucionalno 

področje. Vpeljanih bo precej novih upravnih postopkov, industrija pa bo morala vložiti 

sredstva v izboljšavo tehnoloških postopkov. Ne glede na prehodno obdobje za obstoječe 

obrate, ki ga bo Slovenija skušala uveljaviti v pogajanjih, je treba nemudoma začeti z 

aktivnostmi tako na državni ravni kot v industriji.  

 

3.2.1. Direktiva IPPC in industrijsko onesnaževanje 

 

Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja – direktiva IPPC (Integrated 

Pollution Prevention and Control) je osnovna direktiva Evropske unije na področju 

industrijskega onesnaževanja in se nanaša na večje potencialne vire industrijskega 

onesnaževanja. Podrobnejše standarde in zahteve določa več kot 60 drugih direktiv, ki jih je 

treba upoštevati pri izvajanju direktive. Direktiva IPPC ni edina na področju industrijskega 

onesnaževanja.  

 

Cilj direktive IPPC je doseči celovit pristop k preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 

in doseganje visoke stopnje zaščite okolja kot celote. Direktiva IPPC uvaja koncept 

podeljevanja celovitih okoljskih dovoljenj in koncept najboljših razpoložljivih tehnik – 

koncept BAT (Best Available Techniques). Direktiva IPPC spodbuja uvajanje čistejših 

tehnologij in zahteva nenehno izboljševanje industrijskih postopkov in izdelkov ter pretok 

informacij o novih tehnologijah. Dovoljenje industriji, za katero bo direktiva obvezujoča, se 

lahko izda le, če je dejavnost v skladu s konceptom BAT oziroma če emisije ne presegajo 

predpisanih vrednosti. V postopek izdajanja dovoljenj je vključena tudi javnost, zahteva pa se 

tudi, da so rezultati nadzorovanja in spremljanja izpustov javnosti dostopni. 
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Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja – direktiva IPPC je za 

industrijski sektor ena od ključnih direktiv na področju varovanja okolja. Nanaša se na večje 

potencialne vire onesnaževanja.  

 

Učinki direktive IPPC na industrijo so predvsem (Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 

45): 

• usklajen pristop organov k izdajanju dovoljenj; 

• bolj uravnoteženi pogoji za proizvajalce iz različnih delov Evrope; 

• prožnost pristopa, saj dopušča različne načine implementacije; 

• usmerjanje investicij v okolju prijazne tehnologije; 

• intenzivno sodelovanje med industrijo, predstavniki vlade in nevladnimi organizacijami. 

 

Evropska unija je za preprečevanje industrijskega onesnaževanja predvidela administrativne 

in ekonomske ukrepe. Pri administrativnih je uvedla predvsem koncept obratovalnih 

(onesnaževalnih) dovoljenj, pri ekonomskih pa označevanje izdelkov, takse na onesnaževanje 

in registracijo v sistemu upravljanja okolja. Okoljsko politiko v industrijskem sektorju lahko 

na splošno delimo na: 

• proizvodni del (dovoljevanje opravljanja dejavnosti pri čim manjših emisijah); 

• področje izdelkov (podpora do okolja prijaznim izdelkom v celotni življenjski dobi). 

 

Glede na dejstvo, da postaja okoljska slika podjetja v javnosti vedno bolj ekonomska 

kategorija, sodi med ekonomske ukrepe tudi registracija podjetij v evropski sistem upravljanja 

okolja, nadgrajenem standardu ISO 14000. 

 

Slovenska zakonodaja je glede emisij večinoma že sedaj precej usklajena z evropskimi 

normativi; problemi v industriji niso toliko posledica strožjih prihodnjih zahtev, temveč so v 

nezadostni implementaciji obstoječih predpisov (izvajanje sanacijskih programov, izdajanje 

odločb, pomanjkanje inšpektorjev). 

 

Za sektorje, na katere se direktiva IPPC nanaša, je zelo pomembna, saj brez dovoljenja 

podjetja ne bodo mogla opravljati svoje dejavnosti. Pri izdaji dovoljenj bo treba upoštevati 
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vplive na vse prvine okolja, na zrak, vodo in tla, nastajanje odpadkov, rabo surovin, 

energetsko učinkovitost, hrup, preprečevanje nesreč in tveganja. Gre za krovno direktivo, ki 

zahteva celovito obvladovanje okolja v podjetjih, stalno spremljanje vplivov na okolje in 

nenehno izboljševanje.  

 

Celovita okoljska dovoljenja bodo morali pridobiti obrati s področja: 

• energetike; 

• proizvodnje in predelave kovin; 

• industrije nekovin; 

• kemijske industrije; 

• ravnanja z odpadki; 

• drugih dejavnosti, npr. proizvodnje celuloze in papirja, obdelave in barvanja tekstila, 

usnjarne, klavnice, kafilerije, predelave mleka, mesa, sadja in zelenjave, reje perutnine in 

prašičev, površinske obdelave z uporabo organskih topil, ..., 

če njihova proizvodna zmogljivost oziroma uporaba snovi presega količine, navedene v 

direktivi. 

 

Uvajanje direktive IPPC poteka ob podpori finančnih in investicijskih dejavnosti. Na makro 

ravni bodo razvite države za uvajanje standardov IPPC namenile okoli 1–1,5 % bruto 

nacionalnega dohodka, države v tranziciji pa za 0,5 odstotne točke več. Razlog za to 

povečanje je predvsem že relativno zastarela tehnologija in relativno neobčutljiva zakonodaja 

za ekologijo v teh državah. Na mikro ravni, to je na ravni industrijskih obratov, pa stroški 

znašajo od 3 % v razvitih državah do 6 % bruto nacionalnega dohodka v tranzicijskih državah 

(Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 55). 

 

Direktiva IPPC uvaja nov pristop pri izdajanju dovoljenj, saj zahteva usklajeno delovanje 

resornih organov in je za marsikatero državo Evropske unije novost. Tudi za Slovenijo 

prinaša precejšnje novosti. Uskladitev z zakonodajo EU bo zahtevala spremembe predpisov, 

in sicer Zakona o varstvu okolja in pripravo ustreznih podzakonskih aktov.  

 



 

Koncept direktive o preprečevanju in nadzoru onesnaževanja – direktiva IPPC je prikazan na 

sliki 2.  

 

Slika 2: Grafična predstavitev koncepta IPPC 
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MOP: - ZAKONODAJA 
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MG:  - IMPLEMENTACIJA
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na osnovi dokumentov
Bat in BREF 
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ir: Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 61. 

institucije EU 
- EU IPPC BUREU 
- EC DG XI, III 
- IMPEL 
- EPER 

ICSD & IPPC – PISARNA 
- IPPC – pravila – predkontrola 
- IPPC – pravila – revizija 
- BREF – ekspertize 
- promocija IPPC 
- strateško svetovanje 
- izobraževanje za vladno adm. 
sodelovanje z institucijami EU 
- tehnične delovne skupine 
- Forum za izmenjavo informacij 
- izobraževanje za civilno družbo 

Gospodarska zbornica 
Slovenije: 
- promocija IPPC 
- tehnične delovne skupine
- Forum za izmenjavo    
  informacij 

IPPC – podjetja: 
- lokalne skupnosti 
- mediji 

Strokovna javnost in civilna 
družba: 
- pravno svetovanje 
- tehnološko svetovanje 
- projektno svetovanje 
- projektne in tehnološke revizije 
- finančno svetovanje 
- drugo svetovanje IPPC 
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3.2.2. Evropski predpisi s področja industrijskega onesnaževanja 

 

Evropske predpise s področja industrijskega onesnaževanja delimo na horizontalne direktive 

in vertikalne direktive. 

 

Horizontalne direktive 

 

Horizontalne direktive lahko imenujemo tiste, ki veljajo za več industrijskih dejavnosti. V 

osnovi jih delimo na tiste, ki urejajo vprašanja proizvodnje oziroma emisij in tehnoloških 

postopkov, in tiste, ki urejajo vprašanja kakovosti izdelkov.  

 

V prvo skupino sodijo vse direktive, ki imajo v svojih dodatkih spisek industrijskih 

dejavnosti, za katere veljajo in za katere je treba za obratovanje pridobiti dovoljenje 

pristojnega telesa, v drugo pa tiste, ki omogočajo, da se izdelki sploh prodajajo ali pa dajejo 

pravico do opremljanja izdelkov s posebno oznako, ki jih ločuje od drugih izdelkov na 

podlagi lastnosti, ki jih izkazujejo v okoljskem smislu pri njihovi izdelavi, uporabi in 

odstranjevanju. 

 

V prvo skupino sodijo: 

• direktiva o presoji vplivov na okolje (EIA); 

• direktiva o celovitem preprečevanju industrijskega onesnaževanja in nadzoru nad njim 

(IPPC); 

• direktiva o zmanjšanju emisije lahko hlapnih organskih snovi pri uporabi topil (VOC); 

• direktiva o nadzoru nad nevarnostmi velikih nesreč (SEVESO); 

• uredba o prostovoljni udeležbi podjetij v sistem okoljskega upravljanja (EMAS). 

Vse naštete direktive, razen zadnje, imajo v svojih dodatkih spisek industrijskih dejavnosti, za 

katere je treba pridobiti obratovalno dovoljenje.  

 

V drugo skupino sodijo direktive s področja kemikalij in uredba o okoljskem znaku, ki je 

neobvezen instrument. 
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Horizontalna zakonodaja večinoma ureja administrativna vprašanja izdajanja dovoljenj in 

pooblastil, komunikacijo z Evropsko komisijo in načelne zahteve. Podrobnejše emisijske 

standarde pa predpisujejo direktive po posameznih sklopih varstva okolja (voda, zrak, 

odpadki) ali splošne direktive za posamezne industrijske dejavnosti. 

 

Vsi horizontalni predpisi so med seboj tesno povezani in jih je treba obravnavati celovito. 

Tako je treba pri izdaji okoljevarstvenega soglasja upoštevati zahteve vseh drugih direktiv, če 

se spiski dejavnosti pokrivajo s spiskom po direktivi EIA, pri izdaji IPPC dovoljenj SEVESO 

in pri VOC direktivo IPPC, če gre za večje kapacitete. 

 

Vertikalne direktive 

 

Nekatere industrijske dejavnosti so urejene posebej, bodisi tako, da predpisi urejajo emisije v 

vse medije ali pa le v posamezne. Industrijske dejavnosti, ki so obdelane v vseh pogledih 

njihovih emisij v okolje, so proizvodnja titanovega dioksida in azbesta ter sežiganje 

odpadkov. Kot predpise za posamezne industrijske dejavnosti lahko obravnavamo tudi BAT-

referenčne dokumente (BREF), čeprav to niso predpisi, ampak le pripomočki pri izdajanju 

dovoljenj IPPC. Vendar se bodo morali pri izdaji dovoljenj upoštevati emisijski standardi, ki 

jih navajajo BREF, pomembni pa so tudi z vidika dopustne porabe nevarnih virov in energije, 

ki jih drugod ni najti, zahteva pa jih direktiva IPPC. Tudi med dokumenti BREF je nekaj 

horizontalnih direktiv, torej takih, ki obravnavajo več industrijskih dejavnosti. To so: 

• sistemi emisijskega monitoringa; 

• ekonomska vprašanja in problemi prenosa onesnaževanja med mediji; 

• hladilni sistemi. 

 

3.2.3. Evropski predpisi s področja industrijskega onesnaževanja v povezavi s 

slovensko zakonodajo 

 

Povezava evropskih predpisov s področja industrijskega onesnaževanja (horizontalne in 

vertikalne direktive) in slovenske zakonodaje je prikazana v prilogi 1. 

 



 33

4. NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 
 

Razumen odnos družbe do narave in vzdržen okoljski red temeljita na upoštevanju naravnih 

in družbenih zakonitosti razvoja. Vsaka urejena skupnost skuša krepiti svoje ustvarjalne moči 

in družbeni proizvod. Varen razvoj pa zagotavljajo le sodobne sonaravne tehnologije, ki 

ohranjajo naravo ter vzdržujejo zdravju in blaginji ljudi primerne razmere. Varstvo okolja pa 

ni le zaščita narave in zdravja ljudi, temveč je gospodarjenje z naravnimi viri in vrednotami 

ter razvojno gibanje. To je tudi bistvo in pomen nacionalnega programa varstva okolja, ki 

postaja sestavina tekoče in razvojne politike. 

 

Stanje posameznih sestavin okolja se je po naglem slabšanju v obdobju najhitrejše povojne 

industrializacije in urbanizacije ustalilo, vendar na stopnji, ki terja bistveno uspešnejši in 

učinkovitejši odziv družbe. Po osamosvojitvi Slovenije se je delno izboljšala kakovost 

površinskih voda in zraka, kakovost nekaterih podtalnih pa se slabša. Problematično ostaja 

ravnanje s komunalnimi in industrijskimi odpadki. Na izboljševanje kakovosti površinskih 

voda je najbolj vplivalo zmanjševanje obsega fizične proizvodnje (zaprtje nekaterih večjih 

onesnaževalcev), pri zraku pa so pozitivni rezultati odsev pospešenega prehoda na uporabo 

okolju prijaznejših goriv in sistemov ogrevanja ter izvedenih projektov odžveplevanja v 

termoenergetskih objektih. V Sloveniji še niso obvladani vzroki ogrožanja biotske in 

krajinske raznovrstnosti ter elementov nežive narave, zaradi česar je ogrožen pomemben vir 

nadaljnjega obstoja in razvoja družbe. 

 

Cilj Nacionalnega programa varstva okolja je približevanje k načelu trajnostnega razvoja. 

Trajnostni razvoj predpostavlja naslednja načela: 

• trajnost aktivnosti človeka in nemoten razvoj v prihodnosti sta odvisna od ustreznega 

gospodarjenja z okoljem in naravnimi viri; 

• zaloge naravnih virov in zmogljivosti so končane, akt zahteva smotrno obvladovanje tokov 

snovi in energije v celotnem ciklusu, od pridobivanja do uporabe; 

• vsak posameznik se mora zavedati neobnovljivosti nekaterih naravnih virov in tega, da gre 

vsaka poraba naravnih virov na račun nekoga drugega. 
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Z odločitvijo o vstopu v Evropsko unijo je bila sprejeta tudi obveznost prevzema njenega 

pravnega reda. Zato je Nacionalni program varstva okolja ''evropsko naravnan'' in upošteva 

usmeritve petega akcijskega programa EU.  

 

Nacionalni program je zasnovan kot dokument z usmeritvami za vse dejavnike, ki lahko 

odločilno vplivajo na okoljske razmere. Zato v njem ni izoblikovanih rešitev oziroma 

projektov, vsebuje pa osnove, na katerih so posamezni sektorji dolžni graditi svoje okoljsko 

naravnane programe. Nacionalni program naloge sistematično razvršča glede na vire, ki so na 

voljo ali dosegljivi ob ustreznih projektih.  

 

4.1. VSEBINA 

 

Slovenija se je odločila povezati z EU, kjer je varstvo okolja neločljiva sestavina 

zagotavljanja nemotenega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Življenje v spremenjenem 

ekonomskem in političnem okviru zahteva pravočasno analizo posledic in sprejema ustreznih 

ukrepov zaradi: 

• preusmeritve na zahtevna zahodna tržišča; 

• nastajanja velikega števila malih in srednjih podjetij v zasebni lasti; 

• vstopa tujih investitorjev in strateških partnerjev; 

• hitre internacionalizacije in informatizacije poslovanja kot osnovnega pogoja za vključitev 

v mednarodno delitev dela in ekonomske integracije idr. (Ekotehnološka optimizacija etc., 

2001, str. 18). 

 

Nacionalni program varstva okolja Republike Slovenije ima dvojni pomen: 

• usmerja razvoj na usklajenih sonaravnih osnovah in  

• povezuje vse dejavnike, ki vplivajo na okolje, v močnejši tok načrtnega delovanja. 

 

Usmerjanje pomeni koncentrirane napore in sredstva na tistih področjih, kjer bo učinek 

največji tako glede racionalnosti naložb kakor glede izboljšanja okolja. Splošno podporo 

imajo štiri prednostna področja nalog: 

• očiščenje vodovja in zagotovitev trajnih virov neoporečne vode; 
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• ureditev ravnanja z odpadki od nastajanja do njihove možne predelave in uporabe ter 

končno varnega odlaganja ostankov; 

• varstvo biotske pestrosti s primerno zaščito narave in zadostno omejitvijo ali preprečitvijo 

škodljivih vplivov nanjo; 

• okrepitev, organizacija in usposobitev odgovornih dejavnikov za uspešno izvajanje 

številnih nalog, od zakonodajnih do izobraževalnih, in to na vseh ravneh – državni, 

pokrajinski, lokalni. 

 

4.2. KONCEPTUALNA IZHODIŠČA IN CILJI 

 

Problematika varstva okolja je po svoji naravi kompleksna, njeno preučevanje 

interdisciplinarno in njeno reševanje povezano z usklajeno in aktivno udeležbo različnih in 

številnih dejavnikov. K problemom okolja je mogoče pristopiti z vidika okolja v ožjem 

smislu, gospodarskega razvoja, razvoja znanosti in tehnike idr.  

 

Nacionalni program varstva okolja je osredotočen na reševanje najpomembnejših problemov 

v okolju in je samo prvi korak k dolgoročnemu obvladovanju problematike razmerij med 

naravo in družbo. Merilo, po katerem je treba presojati ta dokument, ni njegova celovitost in 

zavzemanje za trajnostni razvoj, ampak: 

• strokovno utemeljen izbor ključnih problemov okolja; 

• uspešnost in učinkovitost mehanizmov njihovega razreševanja in 

• dosežena preureditev proizvodnje in porabe po načelih trajnosti (Ekotehnološka 

optimizacija etc., 2001, str. 18). 

 

Nacionalni program varstva okolja je usmerjen v zagotavljanje naslednjih ciljev: 

• obvladovanje problemov okolja v državi in v celotnem kompleksu okoljske problematike, 

zagotavljanje prednostnega reševanja najpomembnejših problemov; posebna skrb je 

namenjena podpori vključevanja v EU ter deloma tudi v tem kontekstu varstvu specifičnih 

potez in problemov države (Kras, krajinska in biotska raznovrstnost, pričakovano 

povečanje prometa prek države, demografsko praznjenje obsežnih območij idr.); 
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• institucionalna krepitev uprave in lokalne samouprave kot temeljnega pogoja učinkovitega 

varstva okolja v državi in s tem zagotovitev organizacijske in ekonomske predpostavke kot 

podlage za postopno uveljavljanje trajnostnega razvoja; 

• uveljavljanje vseh v Zakonu o varstvu okolja opredeljenih načel varstva okolja; 

• uveljavljanje ekonomskih inštrumentov in zagotavljanje virov sredstev za financiranje 

programov varstva okolja; 

• vključitev okoljske vsebine in načel trajnostnega razvoja v programe posameznih 

sektorjev; 

• usmeritev domačih in tujih finančnih virov na območja prednostnega interesa za 

zagotovitev čim boljših učinkov glede na vložena sredstva. 

 

Osnovni cilj Nacionalnega programa varstva okolja je boljše okolje za življenje v Sloveniji ter 

uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. V skladu s tem 

ciljem Nacionalni program varstva okolja vsebuje skladen niz inštrumentov varstva okolja, na 

sedanji stopnji degradacije okolja usmerjen predvsem v odpravljanje najpomembnejših 

problemov. 

 

4.3. IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PRIBLIŽEVANJA EVROPSKI UNIJI 

 

Za Slovenijo sta približevanje in vstop v Evropsko unijo edina perspektivna možnost. Zahteva 

po vstopu v EU zahteva temeljito pripravo za pravočasno preprečitev morebitnih negativnih 

učinkov na okolje in za maksimiziranje koristi, ki jih pridruževanje in vstop ponujata. Možni 

so slednji pozitivni in negativni učinki vstopa v EU: 

• Slovenija mora svoj sistem varovanja okolja prilagoditi EU, pri čemer je treba v pogajanjih 

pridobiti dodatni čas ali vire za tiste ukrepe, ki jih iz različnih razlogov ne bomo mogli 

izpolniti do pridobitve statusa polnopravnega člana. 

• Prevzemanje sistema okoljevarstvenih inštrumentov, ki so uveljavljeni v EU, ni samo 

obveza, ampak tudi pomembna priložnost za hitrejše reševanje problemov pri konkretnem 

vzpostavljanju sistema varovanja okolja. 

• Prilagajanje okoljske politike EU je priložnost za uveljavitev sprememb v vzorcu 

proizvodnje in dobrin, pri čemer bo treba vgraditi dodatne mehanizme, da v Sloveniji ne 
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bomo dovolili nekritičnega prenosa okolju škodljivih tehnologij in da bomo zagotovili 

ustrezno varstvo izjemno občutljivega prostora. 

• Ohranjanje biotske raznovrstnosti pomeni primerjalno prednost Slovenije pri vključevanju 

v EU, zlasti pri pospeševanju in vzpodbujanju trajnostnega razvoja na podeželju. 

• Obvladati bo treba pričakovane dodatne negativne vplive zaradi približevanja EU (npr. 

povečan tranzit, spremembe v navadah potrošnikov in proizvajalcev). 

• EU pomeni uvajanje tudi komplementarnih mehanizmov varstva okolja. Tradicionalne 

metode nadzora se bodo vedno bolj dopolnjevale s sodobnimi mehanizmi, ki temeljijo na 

moči trga (uvajanje procesnih in proizvodnih standardov), dosledni preventivi ter 

uveljavljanju načela čim širšega sodelovanja in deljene odgovornosti. 

 

Proces pristopa in vključevanja Slovenije v EU je treba izkoristiti kot spodbudo za učinkovito 

uresničevanje (trajnostne oziroma sonaravne) okoljske politike (Ekotehnološka optimizacija 

etc., 2001, str. 20). 

 

4.4. OKOLJSKA PRISTOPNA STRATEGIJA SLOVENIJE PRI            

VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO 

 

Okoljska pristopna strategija Slovenije je temeljni programski in terminski dokument, ki 

usmerja prizadevanja Slovenije za vključitev v Evropsko unijo na področju okolja. Vlada 

Republike Slovenije je dokument obravnavala in ga sprejela kot prilogo k Državnemu 

programu za prevzem pravnega reda EU. Dokument med drugim opisuje sam pristopni 

proces, opredeljuje delovni načrt za okoljske pristopne dejavnosti in prednostne naloge, 

predstavlja oceno usklajenosti okoljske zakonodaje z evropsko in zagotavlja spremljanje ter 

uveljavljanje okoljske zakonodaje. 

 

Okoljska pristopna strategija Slovenije temelji na bistvenih dokumentih Slovenije in Evropske 

komisije, med drugim na: 

• Strategiji Republike Slovenije za vključevanje EU (Ljubljana, 1997 in kasnejše 

popravljene verzije); 

• Beli knjigi Evropske komisije (Bruselj, 1995); 
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• Agendi 2000 in Mnenju Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU (Bruselj, 1997); 

• Priročniku Komisije za aproksimacijo okoljske zakonodaje (Bruselj, 1997) ter številnih 

sklepih in dogovorih tako Vlade Republike Slovenije kot pomembnih institucij Evropske 

komisije. 

 

V skladu s priporočili in sklepi Mnenja Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU bo 

Ministrstvo za okolje in prostor v kratkoročnem obdobju slovensko okoljsko zakonodajo 

uskladilo z EU na področju okvirnih smernic za zrak, vode in odpadke ter začelo uresničevati 

in usklajevati programe z EU. V srednjeročnem obdobju bo ministrstvo uskladilo tudi 

smernico o nadzoru in preprečevanju onesnaževanja in drugo okoljsko zakonodajo (IPPC) ter 

razvilo spremljanje in nadzor za uresničevanje okoljske zakonodaje. Nadaljevalo bo 

uresničevanje usklajevalnih programov in potrebnih okoljskih investicij (Ekotehnološka 

optimizacija etc., 2001, str. 20). 

 

 

5. VARSTVO OKOLJA IN EKONOMIJA 
 

V preteklosti ločeni vprašanji okolja in razvoja sta danes neločljivo povezani. Koncentracije 

ogljikovega dioksida se večajo, rastlinske in živalske vrste vedno hitreje izumirajo, ribolovna 

področja propadajo, degradacija prsti otežuje prizadevanja, da bi zadostili zahtevam po hrani 

v tretjem svetu, gozdovi po svetu se še naprej krčijo. Posledica vsega tega je, da se 

degradacija svetovnega okolja nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo. Če v naslednjih letih ne 

bomo uspeli spremeniti sedanje poti razvoja, bo degradacija okolja povzročila upadanje 

ekonomske rasti. 

 

Veliko resnih groženj bodočnosti človeštva – od klimatskih sprememb in tanjšanja ozonskega 

plašča do onesnaženosti zraka in zastrupitve s strupi – izhaja iz ekonomske nezmožnosti, da 

oceni in izračuna škodo okolja. Ker tisti, ki škodo povzročajo, ne plačajo celotnih stroškov, 

plačuje stroške celotna družba. Inštrumenti varstva okolja so zato učinkovit način za vodenje 

ekonomije k boljšemu ekološkemu zdravju.  
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Za ekološko trajnosten ekonomski sistem je značilna stabilna velikost prebivalstva, ki je v 

ravnotežju z naravnim sistemom. Značilen je energetski sistem, ki ne povečuje emisij plinov, 

ki povzročajo učinek tople grede in uničujejo zemeljsko klimo. Prav tako je značilno takšno 

povpraševanje po surovinah, ki niti ne presega uravnoteženega obsega naravnih virov niti ne 

uničuje ostalih rastlinskih in živalskih vrst. 

 

Zahteva po simbiozi med ekonomijo in ekologijo ter vzpostavljanju ekonomsko-ekološkega 

ravnotežja je hkrati zahteva po preobrazbi potrošniške družbe v družbo premišljene uporabe 

proizvodov in storitvenih dejavnosti. Takšna družba – koristniška družba – naj bi omogočala 

kakovostno rast glede optimiziranja pri izrabi energije, surovin in proizvodov. Osnovni cilj 

gospodarstva je v taki družbi optimiziranje časovne uporabnosti proizvodov. Dolgotrajna 

gospodarska rast, zasnovana na potrošništvu in brezobzirnem izkoriščanju naravnih bogastev, 

mora brezpogojno preiti v varčevanje in ponovno uporabo oziroma substitucijo. Osnovni cilj 

varovanja okolja v takem gospodarstvu je ohranitev okolja v skladu s sposobnostjo 

regeneracije, tako da bo lahko dolgoročno ostalo kot človekovo življenjsko okolje. Ukrepi za 

ponovno uporabo dobrin in surovin niso korak regresije, temveč nasprotno, korak v 

prihodnost. Optimiziranje časovne uporabnosti proizvodov terja postopno integracijo funkcij 

proizvodnje in uslug za tercializacijo proizvodnje in industrializacijo storitvenih dejavnosti. 

Varovanje je trajna naloga in stalna zahteva sodobne industrijske družbe, ki mora videti svoj 

osnovni interes v okolju, sposobnem regeneracije. Učinkovito varovanje okolja potrebuje 

jasna zakonska določila in fleksibilno izvajanje v praksi. Kooperativna in z vidika tržnega 

gospodarstva oblikovana strategija politike varovanja okolja je osnova varovanja skupne 

blaginje. Varovanje okolja ni omejitev gospodarske rasti, temveč prvi pogoj za njeno rast 

(Lah, 1994, str. 20). 

 

Ni vseeno, na kakšen način in predvsem s kakšnimi stroški dosegamo cilje ekološke politike. 

Pri tem se moramo opreti na znana ekonomska načela in kategorije. Ekonomiji in ekologiji 

moramo najti skupni imenovalec, to je ekonomska cena za ekološke vrednote (Pregl, 1988, 

str. 87). Internalizacija stroškov okolja se kaže kot eden najpomembnejših instrumentov v 

okviru tržne ekonomije, pri čemer je potrebno vedeti, da tudi trg sam po sebi ni nevtralen in 
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vsemogočen mehanizem, ki bi bil sposoben reševati vsa nakopičena nasprotja med razvojem 

človeške družbe in sposobnostjo narave, da predela produkte tega razvoja. 

 

Po mnenju Browna (1992, str. 198) je ena od najbolj bistvenih pomanjkljivosti tržnega 

gospodarstva to, da cene, na osnovi katerih so usmerjeni nakupi in razporejeni viri, le redko 

izražajo celotno okoljsko škodo. V knjigovodskih zapisih namreč ni vpisana škoda, ki je bila 

povzročena sedanjim in prihodnjim generacijam. Zato onesnaževalci niso opozorjeni na to, da 

so družbeni stroški onesnaženja in izčrpavanja morda višji od koristi. Še več, onesnaževalci 

niti ne opazijo, da utegne onesnaževanje ogroziti temeljne družbene vrednote: nedotakljivost 

človeškega zdravja in lastnino. 

 

5.1. EKONOMSKI VIDIKI VARSTVA OKOLJA 

 

Sanacija velikih virov onesnaževanja, ki povzročajo glavne okoljske in zdravstvene probleme, 

je tesno povezana s privatizacijo in prehodom na tržno gospodarstvo. Ob klasičnih problemih 

sanacije starih žarišč bosta aktualna predvsem dva sklopa nalog: 

• zagotavljanje delovanja javnih služb; 

• iskanje optimalnih poti za spodbujanje t. i. rešitev win-win ter spodbujanje rešitev po 

načelu dobrega gospodarjenja zaradi manjših izpustov emisij vseh vrst kot posledice težnje 

gospodarstva k zmanjševanju stroškov. 

 

Na podlagi mednarodnih primerjav je Slovenija država z najmanj razvitimi tržnimi 

instrumenti na področju varstva okolja ne samo v primerjavi z EU, ampak tudi z državami 

srednje in vzhodne Evrope. Osnovne značilnosti stanja so: 

• Od celotnega nabora možnih ekonomskih instrumentov sta uvedeni samo taksacija za 

obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami in taksacija za onesnaževanje zraka z 

emisijami CO2 (taksa za CO2); za del takse, za katerega je predložen investicijski program 

za projekte zmanjševanja obremenitev odpadnih voda, je povzročitelj obremenitve 

oproščen plačila takse; taksa za CO2 je v celoti prihodek integralnega proračuna. 

• Nekoliko boljše je stanje na področju prostovoljnih instrumentov, predvsem pri vodenju 

podjetij z vidika varovanja okolja. 
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Drugi problemi so še: 

• Cene komunalnih storitev se še vedno ne oblikujejo na način, ki je uveljavljen v EU, 

čeprav je z ustreznim odlokom o oblikovanju cen storjen odmik od togega 

administrativnega določanja cen. 

• Ni zagotovljenega stabilnega sistemskega vira sredstev iz sklada za onesnaževanje. 

• Internalizacija eksternih stroškov onesnaževanja je prepočasna. 

• Ekološko računovodstvo še ni operativno. 

• Ekološko razvojni sklad RS je finančno prešibak. 

 

Posledice stanja so naslednje: 

• Prestrukturiranje v sektorjih proizvodnje ter javne in osebne porabe v korist zmanjševanja 

okoljske obremenitve je prepočasno. 

• Gospodarski sektor nima jasno opredeljenih dolgoročnih pogojev gospodarjenja, kar 

objektivno onemogoča postopno prilagajanje gospodarstva novim zahtevam; pri tem je 

70% slovenskega gospodarstva pretežno izvozno usmerjenega in je jasnost pogojev 

gospodarjenja s stališča varstva okolja za večino podjetij pogoj za preživetje na razvitih 

trgih. 

• Brez sprostitve cen naravnih dobrin (npr. vode in energije) praktično ni mogoče uporabiti 

tega v svetovni praksi najmočnejšega vzvoda racionalnejše rabe naravnih virov in energije. 

 

Nacionalni program varstva okolja razume uvedbo raznih ekonomskih instrumentov v dvojni 

vlogi, kot vir sredstev za izvajanje programov varstva okolja in kot motivacijo za vse subjekte 

varstva okolja glede uveljavljanja načela dobrega gospodarjenja. Na ta način ekonomski 

instrumenti nadomeščajo toge vzvode direktivnega varstva okolja, ki je sicer uspešnejše, 

vendar bistveno manj učinkovito, predvsem pa ne zagotavlja trajnostnega razvoja 

(Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 21). 

 

Ekonomski instrumenti varstva okolja so mehanizmi, ki z vplivom na stroške in koristi 

spodbujajo takšno spremembo obnašanja ekonomskih subjektov, ki je zaželena s stališča 

varstva okolja. Skupne sestavine ekonomskih instrumentov so: 
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• obstoj finančne spodbude; 

• možnost prostovoljne aktivnosti; 

• prisotnost manipulatorja, na primer države; 

• cilj vzdrževanja ali izboljšanja kakovosti okolja (Radelj, 1993, str. 11). 

 

Ekonomski instrumenti varstva okolja imajo vrsto prednosti, in sicer (Radelj, 1994, str. 140): 

• Nizke stopnje gospodarske rasti povečujejo pozornost za učinkovite rešitve (namesto hitre 

in zanesljive, kar je značilnost neposredne regulative). K temu prispeva tudi zmanjševanje 

splošnega proračuna v številnih državah in/ali krčenje proračunskih zmogljivosti zaradi 

rasti potreb, ki naj jih pomaga zadovoljevati. 

• Ekonomski instrumenti sestavljajo od splošnega proračuna neodvisne finančne vire za 

novonastajajoče politike. Po mnenju nekaterih pa bi davčni ekonomski instrumenti varstva 

okolja lahko postali celo steber davčnega sistema. Ekonomska obremenitev 

onesnaževalcev deluje v smeri sodobnih davčnih reform, saj povečuje obremenitev 

porabnikov in zmanjšuje obremenitve podjetij. 

• Povezovanje ekonomskih politik z različnih področij; vključevanje politike varstva okolja 

v te trende bo tako ''liberaliziralo'' (dereguliralo) tudi njo samo. 

• Učinki uporabe ekonomskih instrumentov v primerjavi z neposredno regulativnimi posegi 

so toliko večji, kolikor večje stroškovne razlike bo uporaba ekonomskih instrumentov 

lahko izravnala. 

 

Prednostni cilji na področju ekonomskih vidikov varstva okolja so: 

• spodbuditi povečanje ekonomskih virov naložb v projekte varstva okolja in proračunske 

porabe ter s tem posredno vplivati na zmanjševanje onesnaženosti; 

• ovrednotenje naravnih virov za oceno nacionalnega bogastva; 

• razvoj in vpeljava indikatorjev za obnovljive vire; 

• pospešiti uvedbo davčnih olajšav za investicije v okoljevarstvene projekte; 

• razvoj in aplikacija prakse okoljskega računovodstva; 

• vpeljava sistema pologa in povračil v povezavi s sistemom taksacij (avtomobili, embalaža, 

avtomobilski plašči ipd.) (Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 22). 
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5.1.1. Vključevanje ekologije v ekonomijo in gospodarstvo 

 

V proizvodnji pomenijo poraba, izkoriščanje in razvrednotenje naravnih virov strošek 

oziroma potrošek, ki se mora pokriti s ceno – rento ali pa preko eksterne ekonomije z 

eksternalizacijo negativnih učinkov, torej njihovim prenosom na tretje osebe oziroma družbo. 

Ekološki stroški (zaradi porabe, izrabe, razvrednotenja ipd. naravnega okolja) obremenjujejo 

nacionalno bogastvo in dohodek. Vse to so negativne eksternalije, ki jih posredno utrpijo 

tretje osebe in družba. Prav zato se sodobna ekološka teorija in politika zavzemata za 

uveljavitev načela ''plača onesnaževalec'' in tudi za večjo internalizacijo ekoloških stroškov v 

podjetniško kalkulacijo.  

 

Vse bolj denarno sposobno povpraševanje po bolj kakovostnem okolju zahteva spremembo 

podjetniške stroškovne kalkulacije. Stroški degradacije okolja naj bi se prenesli z ramen 

družbe na podjetja. Za uveljavitev tega cilja bo potrebna državna intervencija, najprej v 

prohibitivni in omejevalni, sčasoma pa tudi v stimulativni obliki.  

 

Vse bolj postaja pomembna ekološka politika, kajti preživetje človeštva ni odvisno samo od 

sposobnosti, da se oblikujejo ustrezni ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja, ampak tudi od 

spremembe načina produkcije dobrin, ki tako ali drugače vplivajo na okolje. Samo obsežna, 

inovativna in transnacionalna politika vodi k boljšemu okolju in spremembi obnašanja 

industrije in potrošnikov. 

 

Za izvajanje ekološke politike se lahko uporabljajo regulativni in ekonomski instrumenti. Z 

regulativnimi instrumenti se deluje neposredno v obliki institucionalnih ukrepov dopuščanja 

ali prepovedovanja, z ekonomskimi instrumenti pa se deluje posredno, preko vplivov na 

optimizacijske funkcije družbenih subjektov. 

 

Ekonomske instrumente delimo na (Radelj, 1993, str. 28): 

• Ekološke dajatve 

Ekološke dajatve so ''cena za onesnaževanje'', ki jo morajo plačati onesnaževalci za svoje 

zahteve po okoljevarstvenih storitvah. Najpomembnejše oblike ekoloških dajatev so 
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dajatve na emisije, dajatve uporabnikov, dajatve na proizvod, administrativne dajatve in 

davčna diferenciacija. 

• Subvencije 

 To so različne oblike finančne pomoči za tiste onesnaževalce, ki so izvedli stimulirano 

aktivnost. Oblike subvencij so: transferna plačila (nepovratna finančna pomoč), ugodna 

posojila, davčne olajšave. 

• Sistem depozitov – refundacij 

 Uporablja se v primerih, ko lahko onesnaževalno aktivnost z gotovostjo predvidimo po 

obsegu in pojavni obliki, hkrati pa jo je možno brez večjih težav preprečiti. Gre za 

zaračunavanje obveznega depozita onesnaževalcu za onesnaževanje, ki ga sicer še ni 

povzročil, obstaja pa verjetnost, da ga bo, če ne bo stimuliran. Če onesnaževalec dokaže, 

da ni povzročil s strani države predvidenega onesnaževanja, se mu depozit povrne 

(refundira). 

• Oblikovanje trga 

 Kjer trg ne obstaja, njegovi učinki pa bi bili zaželeni, se lahko oblikuje le-ta na umeten 

način. Umetni trg se ustvari s tem, da se onesnaževalcem omogoči, da kupijo pravico do 

dejanskega ali potencialnega onesnaževanja in da prodajajo svoje, predhodno pridobljene 

onesnaževalne pravice. Onesnaževalna dovoljenja se obravnavajo kot statična ''pravica do 

onesnaževanja'', dajatve pa kot cena onesnaževanja. Kombinacija obeh konceptov vodi do 

oblikovanja trga, kjer se lahko z onesnaževalnimi pravicami trguje. 

• Iniciative iz finančne prisile 

 So način uveljavljanja direktne regulative v primeru, ko se ta ne izvaja. Direktni 

regulativi je dodan finančni motiv. Dajatve zaradi nespoštovanja predpisov se plačujejo 

po različnih osnovah. Ta instrument ni pogosto v rabi, saj obstajajo druge metode za 

prisiljevanje v spoštovanje predpisov (na primer sodišča).  

 

Ekonomski instrumenti vsebujejo vladno intervencijo na trgu preko mehanizmov, kot so 

ekološki davki, emisijska dovoljenja, s katerimi je mogoče trgovati, krediti za ohranjanje 

virov, diferencialne cene.  
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Uvedba ekoloških davkov vključuje ogromno povečanje stroškov pri onesnaževalcih. Pri 

sistemu emisijskih dovoljenj imamo isti problem, če so dovoljenja na začetku javno 

razprodana in morajo podjetja plačati visoko ceno za pridobitev dovoljenj. Temu se lahko 

izognemo, da na začetku podjetjem dovoljenja razdelimo brezplačno (Baumol, Oates, 1988, 

str. 178). 

 

Pri obravnavi pomena ekonomskih instrumentov se zdi pomembno zavedati se prepada med 

teorijo in prakso. Ekonomisti prisegajo na prednosti cenovnega mehanizma in tržnega 

sistema, administratorji in zakonodajalci pa se zavedajo praktičnih razlogov, zaradi katerih 

oba slabo delujeta v praksi. Zaradi tega ni mogoče dajati vnaprejšnje prednosti niti 

prilagodljivosti in stroškovni učinkovitosti ekonomsko zasnovanih rešitev niti obvladljivosti 

in k rezultatom v praksi naravnanim instrumentom direktne regulative. Rešitev je 

najverjetneje v njuni kombinaciji (Radelj, 1993, str. 91). 

 

5.1.2. Javne službe varstva okolja 

 

Kompleksnost okoljevarstvene problematike zahteva reševanje problemov posameznih 

sestavin okolja po posameznih dejavnostih. Pri tem ni vedno nujno, da so vse dejavnosti 

organizirane kot gospodarske javne službe varstva okolja, čeprav pomensko prevzemajo v 

posameznih sektorjih to nalogo. Enako velja tako za institucionalno podporo izvajanju 

politike varstva okolja kakor tudi za upravne strukture na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni.  

 

Nacionalni program varstva okolja ne obravnava okoljevarstvenih vsebin in ukrepov, ki 

morajo biti sestavni del posameznih sektorskih programov, zato tudi ne posega v urejanje 

gospodarskih javnih služb, ki so v pristojnosti teh sektorjev. Sektorji sami odločajo o tem, 

katere dejavnosti se bodo izvajale v okviru javnih služb.  

 

Izvajanje dejavnosti v obliki gospodarskih javnih služb je prisotno predvsem v sektorjih 

energetike (daljinsko ogrevanje, plinifikacija itd.), kmetijstva, gozdarstva in prometa. 
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Dejavnost komunalnega gospodarstva je v javne službe varstva okolja vključena predvsem na 

lokalni ravni. 

 

Področje komunalnega gospodarstva obsega naslednje sklope: zagotavljanje funkcionalne in 

obratovalne sposobnosti komunalnih oskrbovalnih sistemov, ekonomijo obsega in poslovno 

sposobnost lokalnih skupnosti za zagotavljanje komunalne oskrbe, povezovanje na višji ravni 

(medobčinski oziroma regionalni) ter kataster komunalnih naprav. 

 

Osnovni problemi stanja so: 

• Marsikje se ne zagotavlja tekoče in tudi ne investicijsko vzdrževanje komunalnih 

oskrbovalnih sistemov. 

• Zaradi odprtih vprašanj razmerij med različnimi ravnmi in subjekti je ogrožena dinamika 

vlaganj v komunalne naprave. 

• Vse aktualnejši je problem katastra komunalnih naprav, ki je osnova za odločanje v zvezi z 

vzdrževanjem, gospodarjenjem in upravljanjem komunalnih naprav, ki pomenijo osnovno 

infrastrukturo za reševanje okoljskih problemov, izvirajočih iz celotne komunalne sfere, 

torej celotne populacije. 

 

5.1.3. Financiranje ekoloških programov 

 

Možni finančni viri za izvedbo Nacionalnega programa varstva okolja so: 

• dolgoročne ekološke rezervacije, ki so jih podjetja v skladu z Zakonom o lastninskem 

preoblikovanju podjetij rezervirala za sanacijo problemov varstva okolja, sodijo med 

pomembnejše vire za dosego ciljev na področju varstva okolja; 

• posojila Ekološko razvojnega sklada (nekomercialni krediti po merilih izbranih prioritet v 

Nacionalnem programu varstva okolja, subvencioniranje obrestne mere, odlok plačila); 

• dolgoročni viri, kot so posojila multilateralnih kreditorjev, obveznice lokalnih skupnosti ali 

državne, tuja vlaganja s koncesijo; 

• nepovratna sredstva Evropske unije za prilagajanje pridruženim članicam: - PHARE (70 % 

za investicijske projekte, 30 % za krepitev institucionalnega sistema); - kohezijski skladi 

EU, ki so na razpolago zgolj državam članicam EU (področje varstva voda, izgradnja 
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infrastrukturnih objektov); - strukturni skladi EU, ki so na razpolago zgolj državam 

članicam EU (projekti povezave gospodarstva in okolja); 

• proračunska sredstva Republike Slovenije: - sredstva za izvajanje nalog proračunskih 

porabnikov; - sredstva, namenjena izgradnji komunalne infrastrukture; - lastna sredstva za 

udeležbo pri projektih, sofinanciranih prek programa PHARE; 

• neposredne tuje investicije (najpogosteje za modernizacijo proizvodnje); 

• posojila komercialnih bank: - upravljanje portfelja kreditorjev Ekološko razvojnega sklada 

(v smislu prevzemanja kreditnega tveganja), če je to v skladu s politiko sklada; - odpiranje 

kreditnih linij za posojila multilateralnih kreditorjev; 

• Global Environmental Facility (za zmanjševanje toplogrednih plinov, zaščito biotske 

raznovrstnosti, zmanjšanje ozonu škodljivih snovi, za razvoj in izboljšanje kakovosti 

čezmejnih voda); 

• nepovratna sredstva donatorjev; 

• zasebni kapital, predvsem v sektorju javnih služb. 

 

Poleg predvidenih proračunskih sredstev bodo za izvedbo ciljev Nacionalnega programa 

varstva okolja potrebna še druga dodatna finančna sredstva, katerih viri so predvsem sredstva 

občinskih proračunov, kreditna sredstva Ekološko razvojnega sklada ter zasebnega sektorja in 

tuji finančni viri (Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 24) . 

 

5.2. IMPLEMENTACIJA OKOLJSKE ZAKONODAJE 

 

Implementacija okoljske zakonodaje v gospodarstvu je tesno povezana s trajnostnim 

razvojem, ki sodi med glavne cilje Evropske unije. Trajnostni razvoj postaja pomemben 

dejavnik konkurenčnosti, zato morajo vlade z uporabo ustreznih instrumentov politike 

spodbujati inovacije, ki so povezane z njim. Okoljske zadeve in trajnostni razvoj je treba 

vključiti v industrijsko politiko. Glavni cilj direktive IPPC je celovito preprečevati in 

nadzorovati onesnaževanje ter dosegati višjo stopnjo varovanja okolja. Učinki direktive IPPC 

na industrijo so predvsem: 

• usklajen pristop organov k izdajanju dovoljenj; 

• bolj uravnoteženi pogoji za proizvajalce iz različnih delov Evrope; 
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• prožnost pristopa, saj dopušča različne načine implementacije; 

• usmerjanje investicij v okolju prijazne tehnologije; 

• intenzivno sodelovanje med industrijo, vlado in nevladnimi organizacijami. 

 

Da bi lahko podjetja vključila okoljske vidike v svoje poslovne strategije, morajo razviti 

orodja in indikatorje, ki jim omogočajo meriti njihov napredek pri varovanju okolja, oceniti 

stroške in koristi okoljskih dejavnosti ter ekoučinkovitost.  

 

Pri implementaciji okoljske zakonodaje sodeluje Ministrstvo za gospodarstvo, in sicer z 

raznimi dejavnostmi: 

 

• Sofinanciranje ISO 14000 

Ministrstvo za gospodarstvo že nekaj let sofinancira pridobitev certifikata za sistem ravnanja 

z okoljem – ISO 14000. Zanimanje podjetij iz leta v leto raste, verjetno pa velja, da podjetjem 

okolje ni primarno, ampak bolj ena od dejavnosti, ki lahko prispeva k ugledu podjetja in 

boljšemu sprejetju podjetja v lokalni regiji. 

 

• Spodbujanje sodelovanja v mednarodnih projektih 

Mednarodno sodelovanje na področju varovanja okolja je zelo pomembno, saj okolje ne 

pozna meja, pa tudi stroka in izvedenci ne. Znanje deluje globalno, treba se je vključevati v 

mednarodno izmenjavo izkušenj, zato Ministrstvo za gospodarstvo sofinancira prijave na 

mednarodne projekte, vezane na okolje (čista proizvodnja in posredovalnica najboljših 

razpoložljivih tehnik – BAT).  

 

• Pospeševanje tehnološke prenove 

Ministrstvo za gospodarstvo sofinancira projekte tehnološke prenove. Gre za povezovanje 

sorodnih oziroma združljivih podjetij v t. i. grozde zaradi povečanja konkurenčnosti podjetij. 

Del takega projekta je lahko tudi tehnološka prenova, ki v okviru take prenove uvaja nove 

tehnologije, ki so običajno do okolja prijaznejše kot stare tehnologije. 

 



 49

Podjetja v EU namenjajo stroškom za okolje običajno večji delež prihodka kot podjetja v 

Sloveniji. V kemični industriji v EU so npr. stroški za okolje skoraj 4 % prihodka. V Sloveniji 

je okrog 120 zavezancev presodilo, da bodo za izpolnjevanje zahtev direktive IPPC 

potrebovali skupno več kot 40 milijard SIT. Približno 80 % jih bo predvidoma lahko izpolnilo 

zakonske zahteve, kot je načrtovano, torej do leta 2007, okrog 20 % pa šele do leta 2011 

(Ekotehnološka optimizacija etc., 2001, str. 52). 

 

Mnoga podjetja bodo zaradi implementacije okoljske zakonodaje, posebno direktiv IPPC, 

VOC in upravljanja z odpadki, morala temeljito poseči v svoj tehnološki proces in poiskati 

najboljši razpoložljiv postopek, ki bo pogoj za dolgoročno obratovanje, hkrati pa bo 

investicija ekonomsko utemeljena in bo omogočala konkurenčnost izdelkov.  

 

5.3. NADZOROVANJE INDUSTRIJSKEGA ONESNAŽEVANJA 

 

Svet za varstvo okolja Republike Slovenije je podprl program IPPC v slovenski industriji in s 

tem prizadevanja za tehnološko preureditev in posodobitev industrije na podlagi evropskih 

standardov. Napredek bo možno doseči samo z usklajenostjo ekonomske in okoljske politike 

glede varstva narave, raziskovanj, izobraževanja in tehnološkega razvoja.  

 

Pričakuje se, da se bodo v Sloveniji uvajale le ekološko in zdravstveno neoporečne ter 

racionalne in na tržišču uspešne tehnologije, ki bodo podprte z ukrepi spodbujanja ali 

sankcioniranja. Gospodarstvo pričakuje, da bodo z raznimi ukrepi in kreditiranjem 

omogočene okoljske naložbe in prenova okolju škodljivih dejavnosti. Od vlade se pričakuje, 

da bo izpopolnila zakonodajo in začela uvajati konkretne instrumente za izvajanje okoljske in 

razvojne politike in omogočila podeljevanje verificiranega znaka okolju primernih izdelkov.  

 

Zmanjšanje industrijskega onesnaževanja ni samo naloga prenavljajoče se industrije, temveč 

celovita akcija skupnosti. Sedanja usmeritev v integralno tehnološko očiščenje je bistvo 

novega razvoja, ki ga moramo podpreti z vsemi možnimi spodbudami. Nekatera podjetja so 

se izkopala iz ekonomskih težav prav s tehnološko prenovo, ki poteka predvsem z 
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raziskovanjem in znanjem, z boljšim usposabljanjem in organizacijo in dobro pripravljenimi 

programi in naložbami.  

 

5.4. ČISTA PROIZVODNJA 

 

Do sredine prejšnjega stoletja je v svetu prevladovalo mnenje, da ima narava neomejeno 

zmožnost obnavljanja. Temeljilo je na predpostavki, da se bodo emisije in odpadki iz 

industrijskih procesov sčasoma samodejno razgradili do ravni nenevarnih sestavin in ponovno 

vključiti v okolje. To mnenje se je izkazalo za napačno. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja 

je neobvladanost dogajanja spodbudila posamezne razvite države, da so sklenile prve 

mednarodne konvencije o varstvu posameznih elementov okolja in uvedle prve 

okoljevarstvene zakonske predpise. Ti so bili usmerjeni predvsem na področje emisij iz 

industrije z namenom omejiti nenadzorovano onesnaževanje okolja in izkoriščanje naravnih 

virov. Tako so v sedemdesetih letih v velikem delu razvitega sveta začeli razvoj in uvajanje 

tehnologij čiščenja emisij (postopki end-of-pipe), tj. obdelave odpadnih tokov pred 

izpuščanjem oziroma odlaganjem v okolje. Napredek dogajanja na področju varstva okolja je 

bilo zbiranje in recikliranje odpadnih snovi oziroma tokov kot posledica nastajanja številnih 

odlagališč odpadkov, slabšanja stanja voda, zraka, tal ter posledično njihove škodljivosti na 

ljudi in okolje. Ravnanje z odpadnimi snovmi je postalo predmet znanstvene obdelave in nova 

veja industrije. Odpadne snovi so za potrebe reciklaže začeli obdelovati na različne, ponekod 

zelo drage načine, pri čemer se je problem nevarnih odpadnih snovi večinoma samo selil iz 

enega dela naravnega okolja v drugega. Kmalu je postalo jasno, da ta način reševanja 

okoljskih problemov ni ključ za napredek, predvsem zaradi naraščajočih stroškov obdelave 

vse večjih količin emisij in odpadkov ter nastajanja novih problemov, ki jih ni možno reševati 

s pristopom end-of-pipe. Preprečevanje onesnaževanja z zmanjševanjem ali ukinitvijo 

povzročanja emisij in odpadkov oziroma koncept čiste proizvodnje je bil najbolj logičen 

odgovor in usmeritev.  

 

Koncept čiste proizvodnje je dobil v svetu najprej podporo v velikih proizvodnih sistemih, saj 

je ozadje koncepta pravzaprav ekonomsko. Dejavnosti v smislu preprečevanja onesnaževanja 

vedno vodijo k višji stopnji izkoriščanja izkoristka surovin in proizvodnih zmogljivosti, 
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nižanju stroškov za surovine, pomožne materiale in energijo, znižanju končnih stroškov 

obdelave emisij in odlaganja odpadkov, kar vse prispeva k donosnosti poslovanja.  

 

Koncept čiste proizvodnje, ki se je začel uvajati po letu 1990, je možnost hkratnega 

izboljšanja gospodarjenja in zaščite okolja. Po Okoljskem programu Združenih narodov je 

koncept čiste proizvodnje definiran: Čista proizvodnja v proizvodnih procesih vključuje 

racionalnejšo rabo surovin, vode, energije, zamenjavo nevarnih surovin z okolju prijaznejšimi 

ter zmanjševanje količin in toksičnosti emisij in odpadkov v vodo, zrak in zemljo. Čista 

proizvodnja je proizvodno integrirano varstvo okolja s kontinuirano aplikacijo preventivne 

okoljske strategije, naravnane v proizvodne procese, proizvode in storitve s ciljem, da bi 

dosegali izboljšave na področjih gospodarstva, sociale, zdravja, varnosti in okolja ter ob tem 

zagotovili čim nižje stroške (Pregrad, Musil, 2001, str. 65).  

 

Pri proizvodih je strategija čiste proizvodnje osredotočena na zmanjševanje vseh negativnih 

vplivov na ljudi in okolje skozi celoten življenjski ciklus proizvodov, od pridobivanja surovin 

do končne odstranitve odsluženih proizvodov. Čista proizvodnja zahteva uvajanje know-

howa, tehnoloških izboljšav in sprememb tako v organizaciji podjetja kot v managementu. 

 

V ZDA se je uvajanje koncepta preprečevanja onesnaževanja pri izvoru začelo ob nastopu 

energetske krize v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V Evropi uveljavljanje načel čiste 

proizvodnje sovpada z uveljavljanjem koncepta trajnostnega razvoja, in sicer po svetovni 

konferenci v Riu. V Sloveniji se je, skupaj s spremembo gospodarskega in političnega 

sistema, načelo trajnostnega razvoja začelo sistemsko uveljavljati s sprejetjem Zakona o 

varstvu okolja (leta 1993). Leta 1998 pa je bil sprejet Nacionalni program varstva okolja, ki 

čisto proizvodnjo uvršča med pomembne pristope k zmanjšanju obremenjevanja okolja. 

 

Preprečevanje onesnaževanja okolja iz proizvodnega obrata ne vključuje samo uporabe 

specifičnih tehnik in tehnologij, ampak je strateški koncept poslovne politike podjetja, 

usmerjen k modifikaciji proizvodnega obnašanja in doseganju konkurenčne produktivnosti. V 

Sloveniji podjetja obravnavajo vlaganje v varstvo okolja še vedno kot strošek, ne pa 

dolgoročno naložbo, ki lahko prinaša tržno prednost. Zavetno vključevanje varstva okolja v 
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poslovanje se uveljavlja predvsem v velikih podjetjih, ki jih k temu sili mednarodna 

konkurenca ali nova zakonodaja (npr. direktiva IPPC).  

 

Z uvajanjem čistih tehnologij proces v odnosu do trajnostnega sonaravnega razvoja še ni 

zaključen, saj se ukrepi za izboljševanje okoljske učinkovitosti nanašajo na že znane 

tehnologije in proizvode. Sledila naj bi razvojna stopnja, ki bo potekala v prihodnjih 

desetletjih, in to z odkrivanjem povsem novih proizvodnih procesov in proizvodov. Končni 

cilj v tem razvoju pa naj bi bila tako imenovana tehnologija z ničelno emisijo (Zero Emission 

Tecnology), ki naj bi temeljila tako na tehnoloških spremembah kot na spremembah 

potrošniških navad, aktivnosti pa bi bile močneje usmerjene v storitvene kot v proizvodne 

dejavnosti (Pregrad, Musil, 2001, str. 69). 

 

 

6. OKOLJEVARSTVENO TRŽENJE 
 

Slovensko podjetništvo, ki hlasta za Evropo, se čedalje bolj srečuje s problemom ekologije. V 

managerskih krogih še vedno vlada mišljenje, da so ekologija in vsi projekti, povezani z njo, 

veliko breme in nepotreben strošek. Toda podjetja, ki želijo preživeti v izredno konkurenčnem 

okolju Evropske unije, morajo upoštevati zahteve potrošnikov po višji kakovosti izdelkov in 

storitev, skladnih z družbenimi in ekološkimi standardi. Vse to pa sili podjetja, da iščejo nove 

in izvirnejše načine, s katerimi uporabljajo ekološko naravnanost, visoke etične standarde ter 

okoljevarstveno trženje kot vir za krepitev svojega ugleda in s tem tudi finančne uspešnosti. 

Prav okoljevarstveno trženje (eko- ali zeleni marketing) podjetja danes pospešeno vgrajujejo 

v strategije svojega razvoja, saj ekološko gibanje posega na vsa tržišča in pušča globoke 

spremembe.  

 

6.1. OPREDELITEV IN RAZVOJ 

 

Naftna kriza v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila vzrok za začetek novega obdobja 

in odnosa do ekologije oziroma novega odnosa do okolju prijaznejšega gospodarjenja in 
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upravljanja. Kriza je povzročila streznitev zaradi omejenosti naravnih virov v našem 

naravnem okolju. Tako je začelo vedno več velikih korporacij vključevati v svoje razvojne 

strategije energetsko varčne izdelke, ki so izdelani z ekološko nezahtevnimi in varčnimi 

tehnologijami. Vključevanje ekologije v poslovanje podjetja, še posebno v trženje, je že 

postalo simbol naprednih in uspešnih podjetij. Zelena zakonodaja je začela narekovati vse 

večjo odgovornost do ravnanja z okoljem in sili podjetja k upoštevanju ne samo finančne in 

stroškovne plati poslovanja, ampak tudi ekološke plati. Tako se je z upoštevanjem ekologije 

in uvajanjem do okolja prijaznih izdelkov in storitev začelo razvijati okoljevarstveno trženje. 

 

Podjetje si v skladu s konceptom trženja prizadeva zadovoljevati potrebe svojih odjemalcev z 

vrsto koordiniranih aktivnosti, kar mu hkrati omogoča dosegati zastavljene cilje.  

 

Trženje po Gabrijanu (1991, str. 14) je celota posebnih aktivnosti družbenih enot na področju 

menjave izdelkov z okoljem, ki so usmerjene k zadovoljevanju potreb. Te posebne aktivnosti 

so: ustvarjanje informacij za potrebe trženja, trženjsko upravljanje izdelkov, namenjenih 

menjavi, trženjsko komuniciranje, trženjska priskrba in razpečava izdelkov.  

 

Kotler (1998, str. 6) pa pravi, da je trženje družbeni in vodstveni proces, ki omogoča 

posameznikom, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi 

izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.  

 

Trženje je proces, s pomočjo katerega se organizacija kreativno, produktivno in donosno 

poveže s trgom. Trženje je umetnost, s katero ustvarimo in zadovoljimo kupce ter dosežemo 

dobiček. Trženje pomeni to, da pravim ljudem ob pravem času, kraju in ceni, s pravo 

komunikacijo ter promocijo priskrbimo prave izdelke in storitve (Kotler, 1998, str. 33). 

 

Vse definicije trženja postavljajo v ospredje človeka oziroma potrošnika in njegovo vedenje. 

Za poslovni uspeh mora proizvajalec ali manager vedenje potrošnika poznati, razumeti in ga 

znati spreminjati oziroma nanj vplivati. Preprosto gre za to, da moramo vedeti, kaj potrošnik 

potrebuje in kupuje in zakaj se tako odloča, da bi ga lahko usmerili k svojim izdelkom, 

storitvam ali celo idejam (Čibej, 1992, str. 211). 
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V današnjem času, ko okolje propada, ko primanjkuje virov, ko se srečujemo z eksplozijo 

rasti prebivalstva, ko sta na svetu lakota in revščina (Kotler, 1998, str. 28), klasičen koncept 

trženja ni več zadosten, saj marsikdaj ne upošteva nesoglasij med željami porabnikov, 

njihovimi interesi in dolgoročno blaginjo družbe. Kot rešitev temu Kotler (1998, str. 28) 

predlaga družbeno odgovoren trženjski koncept, ki pravi, da je naloga organizacije, da 

ugotovi, kakšne so želje, potrebe in interesi ciljnega trga, posreduje želeno zadovoljstvo bolje 

in bolj učinkovito kot konkurenca na način, ki ohranja ali celo poveča porabnikovo in 

družbeno blaginjo. Družbeno odgovoren trženjski koncept zahteva od tržnikov, da pri 

oblikovanju trženjske politike upoštevajo tri stvari: dobiček podjetja, želeno zadovoljstvo in 

interese javnosti. 

 

Na žalost danes še vedno večina ljudi misli, da je naravovarstveno trženje usmerjeno samo v 

trženje in promocijo ekološko naravnanih izdelkov. Množico označb za okoljevarne 

neoporečne proizvode, tako imenovane ekooznačbe, večina potrošnikov povezuje z 

naravovarstvenim trženjem: prijazen do okolja, primeren za zdravo okolje, zelena čistila, brez 

fosfatov, naravna in biorazkrojljiva sredstva, pršila brez CFC-jev (brez halogeniranih 

ogljikovodikov, ki povzročajo razkrajanje ozonske plasti v atmosferi), izdelano iz recikliranih 

surovin, energetsko varčen, manj hrupen, zdravju neškodljiv, brez PVC-ja (ne vsebuje 

polivinilklorida), ekološko sprejemljiv, ''modri angel okolja'' (das Umweltzeichen), ''zelena 

pika'' (der grüne Punkt), prijatelj okolja, bioizvora. V resnici ima okoljevarstveno trženje 

mnogo širši koncept in vključuje širok spekter aktivnosti, med drugimi tudi preoblikovanje 

izdelkov, spremembe v proizvodnem procesu, spremembe pri embaliranju in transportiranju, 

kot tudi spremembe v trženju. Terminologija okoljevarstvenega trženja danes uporablja 

različne izraze, kot so zeleni marketing, okoljevarstveni marketing, ekološki marketing. Tudi 

opredelitve so različne, najbolj splošna pa pravi, da je okoljevarstveno trženje preučevanje 

pozitivnih in negativnih pogledov in vplivov na trženjske aktivnosti z ozirom na 

onesnaževanje in izkoriščanje energetskih ter drugih virov. Obstaja še druga, širša definicija, 

ki pravi: ''Zeleni ali okoljevarstveni marketing je sestavljen iz vseh aktivnosti, oblikovanih za 

proizvajanje in pospeševanje izmenjav, namenjenih za zadovoljevanje človekovih potreb in 

želja, s kar najmanjšim negativnim vplivom v naravnem okolju.'' Polonsky in Mintu-Wimsatt 

(1995, str. 182) pravita, da je ekološki marketing preučevanje pozitivnih in negativnih vidikov 
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marketinških aktivnosti na onesnaževanje, izrabo energije in drugih naravnih virov. 

Okoljevarstveno trženje mora biti naravnano k opuščanju oziroma minimiziranju negativnih 

vplivov na naravno okolje. 

 

Zeleni marketing je način marketinga, ki je nastal kot odgovor na naraščajočo zaskrbljenost 

glede stanja naravnega okolja in življenja v njem (vključno s človekom). Zeleni marketing je 

marketing prihodnosti (Peattie, 1992, str. 11).  

 

Cilji naravovarstvenega trženja so v veliki meri odvisni od tržnega položaja podjetja. ''Tržni 

vodja'' bo želel obdržati tržno prevlado oziroma celo povečati tržni delež s privabljanjem 

ekološko osveščenih potrošnikov. ''Tržni izzivalci'' bodo sprejeli naravovarstveno strategijo, 

ki bo predstavljala nov način napada na tržnega vodjo. Nasprotno pa bodo ''sledilci'' sprejeli 

naravovarstveno strategijo kot odgovor tržnemu vodji in izzivalcem. Podjetja, ki 

zadovoljujejo potrebe tržnih niš, pa bodo prešla na naravovarstvene strategije z namenom 

varovanja svojih malih segmentov (Peattie, 1992, str. 158). 

 

Podjetja, ki so sprejela naravovarstveni koncept in ga vključila v strategijo trženja, 

pričakujejo, da se jim bo tudi z razvojem novih, okolju prijaznejših proizvodov povečal tržni 

delež. Podjetja danes k razvoju okolju prijaznih proizvodov in tehnoloških procesov silijo 

pravne razmere in tehnološki standardi. Veča se tudi ekološka zavest potrošnikov in prihaja 

tudi do spremembe potrošniških vrednot. Vse to ponuja nove priložnosti za povečanje tržnih 

deležev tako imenovanih okolju prijaznih oziroma zelenih proizvodov. Tudi propadanje 

okolja je eden izmed faktorjev, ki silijo podjetja k prehajanju na okoljevarstveno delovanje. 

Del tega so tudi okolju prijazni oziroma zeleni proizvodi in različne druge oblike ravnanja z 

okoljem v podjetjih. Ob pravilnem pozicioniranju so ti proizvodi tudi potencialna priložnost 

za povečanje tržnega deleža podjetja. 

 

Uspešnost podjetij v mednarodni konkurenci se pogosto povezuje z obstojem konkurenčnih 

prednosti, ki omogočajo povečanje tržnega deleža in/ali izrabo tržne moči za povečanje cen, 

oboje pa vodi v povečano donosnost. S povečanjem tržnega deleža na področju ''zelenih'' 

proizvodov si podjetja lahko priborijo konkurenčno prednost in utrdijo svoj položaj na trgu; 
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vendar je možno, da vodstva podjetij ne bodo naklonjena takšni usmeritvi, saj bi nove skupine 

''zelenih'' proizvodov lahko negativno vplivale na privlačnost in prodajo obstoječih 

proizvodov oziroma blagovnih znamk, predvsem pa, da bodo v podjetje prinesle velike 

spremembe, ki običajno niso zaželene. Poleg tega obstaja bojazen nezadostnega 

povpraševanja po takih proizvodih, saj predpostavljajo, da potrošniki ne bodo pripravljeni 

plačati več ali se odpovedati učinkovitosti in prikladnosti v zameno za naravovarstvene 

koristi. Skrbijo jih tudi visoki stroški raziskav in razvoja ter uvajanja novih tehnologij 

(Coddington, 1993, str. 150). 

 

Okoljevarstveno trženje zahtevajo potrošniki, ki želijo prispevati k čistejšemu naravnemu 

okolju, za kar so pripravljeni tudi plačati, in sicer skozi višjo ceno izdelkov in spremembo 

načina življenja. 

 

6.2. OKOLJSKA STANDARDIZACIJA 

 

V varstvo okolja se v vse večji meri vključuje tudi standardizacija, ki predstavlja pomemben 

gospodarski instrument za sporazumevanje in poenotenje. Pri tem gre za neobvezujoče pravne 

norme, na katere so vezani člani določenih organizacij za standardizacijo na nacionalni in 

mednarodni ravni. V Nemčiji je to Deutsches Institut für Normung (DIN), v Franciji 

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), v Veliki Britaniji British Standard 

Institution (BSI), v Sloveniji Urad RS za standardizacijo in meroslovje, ki pripravlja 

slovenske standarde (SIST), v Evropi Comité Européen de Normalisation (CEN), na 

mednarodni ravni pa International Organization for Standardization (ISO) (Pregrad, Musil, 

2001, str. 59). 

 

Glede varstva okolja je bilo prvotno težišče standardizacije na industrijskih napravah, medtem 

ko se pozornost sedaj usmerja k proizvodom in storitvam, kjer je v ospredju kriterij okoljske 

sprejemljivosti oziroma primernosti. Opredeljujejo se splošno veljavni postopki merjenja, 

preizkušanja in vrednotenja vplivov na prvine okolja (zrak, voda in tla) ter postavljajo norme 

za dovoljene meje emisijskih in imisijskih koncentracij škodljivih snovi (Pregrad, Musil, 

2001, str. 60). 
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Z ustanovitvijo Evropske skupnosti leta 1957 se je zakonodaja s področja varstva okolja 

začela razvijati bolj načrtno. Danes imajo v Evropski uniji na ravnanje z okoljem neposreden 

vpliv: 

• Britanski standard BS 7750; 

• Evropska regulativa EMAS; 

• Mednarodni standard ISO 14001. 

 

Britanski standard BS 7750 je prvi standard na področju sistemov za upravljanje z okoljem. 

Leta 1992 ga je razvil British Standards Institutions. Po dveh letih poskusne uporabe je bila 

leta 1994 izdana sedanja različica standarda. To je najbolj razširjen standard na področju 

sistemov ravnanja z okoljem. 

 

Evropska regulativa EMAS (Eco-Management and Audit sheme) je regulativa Evropske 

unije, ki od aprila 1995 velja v vseh državah članicah EU. Poleg vključenih dodatnih 

elementov, ki jo razlikujejo od britanskih standardov, vključuje tudi okoljsko izjavo. EMAS 

regulativa naj bi pripomogla, da bi se podjetja začela zavedati svojega odnosa do okolja in da 

bi nenehno izboljševala tehnološke postopke. Podjetje, ki se želi registrirati po EMAS, mora 

pisno sprejeti politiko varovanja okolja, kar vključuje skladnost z zakonskimi zahtevami. 

Opraviti mora analizo vplivov na okolje ter pripraviti program in sistem vodenja podjetja, s 

katerim bi lahko doseglo cilje, ki jih zahteva politika varovanja okolja. Občasno je potrebno 

izvesti interno okoljsko presojo in ugotovitve zapisati v internem poročilu, namenjenemu 

vodstvu, ki bo moralo nato opraviti korektivne ukrepe v politiki varovanja okolja (Pregrad, 

Musil, 2001, str. 58).  

 

Predvidena je tudi zunanja okoljska presoja, ki jo izvajajo neodvisni kreditirani presojevalci 

(revizorji), kar daje EMAS potrebno verodostojnost in kredibilnost. Cikel zunanje okoljske 

presoje ne sme biti daljši od treh let. Na koncu se interna okoljska presoja, dopolnjena z 

ugotovitvami zunanje presoje, oblikuje v izjavo za javnost. Podjetja, ki so uspešno prestala 

uradno presojo neodvisne tretje osebe skladno z določili EMAS, si pridobijo pravico do 

okoljske izjave v obliki znaka o izvajanju okoljskega managementa in okoljske presoje (slika 

3) in bodo uvrščena na ''zeleno listo'', ki bo redno objavljena v Uradnem listu Evropske unije. 
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Znak za sistem okoljskega managementa in okoljske presoje lahko uporabljajo podjetja na 

informacijskih dokumentih, v brošurah, na pismih, ovojnicah in podobno. Ni pa dovoljena 

uporaba znaka v reklamne namene kakor tudi ne za označevanje proizvodov oziroma 

embalaže.  

 

Slika 3: Znak za sistem okoljskega managementa in okoljske preosoje – EMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pregrad, Musil, 2001, str. 59. 

 

Mednarodni standard ISO 14001 temelji na istih načelih vodenja kot družina standardov ISO 

9000, ki obravnavajo sisteme kakovosti. Med zahtevami sistema ravnanja z okoljem je na 

prvem mestu v standardu politika do okolja. V uvodu v mednarodni standard ISO 14001 je 

zapisano, da si organizacije vseh vrst vse bolj prizadevajo doseči in izkazovati ustrezen odnos 

do okolja, tako da obvladujejo vplive svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje, pri 

tem pa upoštevajo svojo politiko do okolja in okvirne varstvene cilje. V to jih sili vse ostrejša 

zakonodaja, razvoj ekonomske politike in drugi ukrepi, ki spodbujajo varstvo okolja in ne 

nazadnje vse večje zanimanje in zaskrbljenost javnosti za probleme v zvezi z okoljem in 

trajnostnim razvojem. Mednarodni standardi ravnanja z okoljem ISO 14001 so učinkovit 

sistem ravnanja z okoljem, ki jih je mogoče povezati z drugimi zahtevami vodenja in tako 

dosegati okoljevarstvene in gospodarske cilje.  

 

Prevzem tega standarda sam po sebi ne zagotavlja najugodnejšega izida za okolje. Da bi 

podjetja dosegla svoje okoljevarstvene cilje, jih mora sistem ravnanja z okoljem spodbujati, 

da pretehtajo uvedbo najboljših tehnologij, ki so na voljo, če je to gospodarno. Pri tem je 

EC 
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management system and
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potrebno strogo upoštevati stroškovno učinkovitost take tehnologije. Vodstvo mora določiti 

politiko podjetja do okolja in zagotoviti, da: 

• ustreza naravi in obsegu dejavnosti, proizvodov ali storitev podjetja in njihovim vplivom 

na okolje; 

• vključuje zavezanost k nenehnemu izboljševanju tehnologije v prid okolju in 

preprečevanju onesnaževanja; 

• vključuje zavezanost k izpolnjevanju zahtev veljavnih zakonskih in drugih predpisov ter 

zahtev, v katere je podjetje privolilo; 

• postaviti in pregleda okvirne in izvedbene okoljevarstvene cilje; 

• mora biti politika podjetja dokumentirana, se mora izvajati in vzdrževati in biti  

predstavljena vsem zaposlenim; 

• je na voljo javnosti. 

 

Glavna opravila pri presojanju ravnanja z okoljem v skladu z mednarodnimi standardi ISO 

14001 so: 

• opredeliti najpomembnejše vplive podjetja na okolje; 

• oceniti stopnjo vplivov na okolje; 

• naučiti se, kako zmanjšati ali povečati vplive podjetja na okolje; 

• vzpostaviti standarde in usmeritve; 

• opredeliti odgovornosti; 

• usposobiti zaposlene; 

• spremeniti prakso in uresničiti zastavljeno politiko; 

• razviti informacijski sistem za okolje; 

• spremljati izvajanje in ga ocenjevati; 

• ocenjevati izvajanje v primerjavi s standardi. 

 

Presoje ravnanja z okoljem so sredstvo, s katerim podjetja na eni strani ocenjujejo 

učinkovitost uveljavljanja politike do okolja in morebitno odgovornost, na drugi strani pa jih 

uvajanje tega sistema sili v učinkovito prakso varovanja okolja. Uvajanje sistemov kakovosti 

in sistemov ravnanja z okoljem združuje ekonomsko uspešnost in uspešnost pri varovanju 

okolja. 
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Prednosti, ki jih podjetje lahko pričakuje od certifikacije, s katero dokazuje, da nenehno 

obvladuje okoljevarstvene vidike svojih proizvodov in storitev v skladu z zahtevami 

izbranega standarda, so izboljšan konkurenčni položaj na trgu, predvsem na tujih trgih, 

povečanje zaupanja javnih bank in zavarovalnic ter povečanje zaupanja odjemalcev in 

poslovnih partnerjev (Pregrad, Musil, 2001, str. 63). 

 

6.3. SOODVISNOST OKOLJSKIH IN RAZVOJNIH PROCESOV 

 

Razvoj izdelkov, sprejemljivih za okolje, postaja zahteva poslovnega interesa. Če je bilo 

upoštevanje varstva okolja pri posameznem izdelku še včeraj le nekaj postranskega in se je 

komaj izplačalo, je danes pomemben prodajni argument, že jutri pa bo postalo temeljni pogoj, 

da bo izdelek sploh mogoče prodati (Winter, 1994, str. 31). 

 

Raziskovalo-razvojna politika ima najpomembnejšo vlogo pri doseganju ciljev v zvezi z 

varstvom naravnega okolja, saj se pri razvijanju proizvodov in proizvodnih postopkov 

pojavljajo prvi zametki kasnejših negativnih zunanjih učinkov poslovnega procesa na naravno 

okolje. Gospodarska organizacija skuša v raziskovalno-razvojni politiki s strategijami varstva 

okolja že v kali zatreti vzroke za obremenjevanje okolja (Lah, 1994, str. 62). 

 

Raziskovalno-razvojna politika ima na voljo dve poti oziroma strategiji za delovanje v korist 

naravnemu okolju: na eni strani si prizadeva odpraviti ali vsaj omiliti vzroke negativnih 

učinkov na okolje (z razvijanjem ustreznih novih ali izboljšanih proizvodov in proizvodnih 

postopkov), na drugi strani pa ukrepati proti že nastalim učinkom (z razvijanjem proizvodov 

za zaznavanje onesnaženosti posameznih sestavin okolja, kot so npr. merilne naprave, in za 

odstranitev onesnaženja, kot so npr. čistilne naprave). Poleg teh dveh splošnih in osnovnih 

strategij pa ima na voljo še naslednje določnejše strategije (Rojšek, 1987, str. 73): 

• Zagotovitev pogojev za kasnejše recikliranje: recikliranje opredeljujemo kot proces 

vračanja še koristnih odpadkov v proizvodnjo, in to bodisi v prvotni nespremenjeni obliki 

(npr. ponovna uporaba toplotne energije, steklenice za večkratno uporabo ipd.) bodisi po 

predelavi s kemičnimi ali fizikalnimi postopki (npr. pridobivanje kemičnih snovi iz 

odpadnih snovi, kot je, recimo, redestilacija razredčil v kemični industriji). Recikliranje je 
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eden od najpomembnejših ukrepov za zmanjševanje ogroženosti okolja, ki jo povzroča 

človek s svojo dejavnostjo. O recikliranju proizvodov po končani dobi trajanja in 

odpadkov, ki nastajajo v zvezi z njegovo proizvodnjo, je treba razmišljati že v fazi 

izdelave osnutka proizvoda in nato še v vseh nadaljnjih fazah razvijanja novega 

proizvoda, sicer se lahko kasneje, pri poznejšem preučevanju možnosti za recikliranje, 

pokaže, da je slednje neizvedljivo ali pa le z nesorazmerno visokimi izdatki, ki jih 

gospodarsko ni mogoče opravičiti. 

• Zamenjava surovin in materiala zajema: zamenjavo surovin, ki so neobnovljive in katerih 

naravne zaloge so pičle, s tistimi, ki so na voljo v sorazmerno velikih količinah, 

zamenjavo primarnih oziroma izvirnih surovin s sekundarnimi, ki jih pridobivamo z 

recikliranjem koristnih odpadkov, zamenjavo surovin in materialov, ki ogrožajo okolje, 

bodisi med proizvodnjo, bodisi ob uporabi proizvoda, bodisi potem, ko ga zavržemo, s 

tistimi, ki so ustreznejši. Odločitev o zamenjavi surovin in materialov dostikrat terja 

spremembo tehnološkega postopka in/ali proizvoda. Ta povezanost lahko povzroči tudi 

težave, saj lahko npr. zamenjava ene surovine z drugo, kar obeta napredek z vidika 

varovanja naravnega okolja, potegne za seboj takšno spremembo tehnološkega postopka, 

da se na koncu obremenjevanje okolja celo poveča v primerjavi s prvotnim stanjem. 

 

6.4. OKOLJSKO OZAVEŠČENI POTROŠNIKI 

 

Danes vedno več potrošnikov postaja ozaveščenih in zaskrbljenih glede varovanja naravnega 

okolja. Različne študije kažejo, da več kot 50 % potrošnikov posveča skrb naravnemu okolju 

in so mnenja, da mora vsak posameznik sprejeti svojo odgovornost do varovanja okolja in, če 

je potrebno, tudi spremeniti svoje potrošniške navade v smeri varovanja okolja. V tem vidi 

veliko podjetij svojo poslovno prednost, saj ekološka ozaveščenost potrošnikov posledično 

daje prednost ekološko nespornim in okolju prijaznim proizvodom.  

 

Prihodnji trg bo terjal od proizvajalcev tudi drugačno trženje. Prišlo bo do novega magičnega 

trikotnika ''okolje – uporabnik – konkurent''. Ekološko odgovorna proizvodnja ekološko 

sprejemljivih proizvodov je zlasti investicija v nove proizvode oziroma nove proizvodne 

tehnologije. Tržni segment ekološko ozaveščenih kupcev bo vedno večji. Proizvod je več kot 
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le fizikalna tvorba; je celota vseh elementov, ki lahko akvizicijsko učinkujejo na kupca. V 

ciljno funkcijo podjetja bo bistveno vključiti varovanje okolja. Proizvodi morajo dobiti svoj 

ekološki videz, ki ga bo ekološko odgovoren kupec pripravljen tudi vrednotiti. Podjetja, ki v 

svojem razvoju ne bodo zajela ekološke strategije, bodo tudi tržno vse manj uspešna (Lah, 

1994, str. 20). 

 

Varovanje okolja kot kompleksen proces, kjer imajo zgodnejši dogodki večji vpliv kot 

kasnejši, je povsem upravičeno ena izmed prevladujočih tem našega časa. Zato je pomen 

politike varovanja okolja toliko večji kot integralni del poslovne politike in politike kakovosti 

tudi v slovenskih podjetjih. Obseg je odvisen od vrste dejavnosti organizacijskega sistema ter 

od pogojev delovanja. Trajna skrb in odgovornost gospodarstva sta ključnega pomena za 

ohranitev narave. Porabniki so vse bolj ekološko ozaveščeni, zato je povpraševanje po 

kakovostnih in ekološko naravnanih izdelkih vse večje. Zaradi tega bodo podjetja v prihodnje 

vse bolj presojali, primerjali in izbirali predvsem glede na ekološko naravnanost. Potrošniki 

so povezali varnost in odnos do okolja z varnostjo za svoje zdravje, ki se odraža v geslu 

''narava smo ljudje''. Novi ekološki standardi zahtevajo tudi novo organizacijsko kulturo in 

vzdušje ter nove podjetniške vrednote. Vse to pa lahko podjetja dosežejo tudi s svojim 

ekološkim prestrukturiranjem. 

 

6.5. OKOLJSKO NARAVNANI TRŽENJSKI PROGRAMI 

 

Sestavina marketinškega okolja je tudi naravno okolje (Sfiligoj, 1993, str. 61), ki postaja vse 

bolj ogroženo. Znano je, da so naravni viri omejeni in da nekaterim grozi popolna izčrpanost. 

Prizadevanja raziskovalcev za razvijanje nadomestnih alternativnih virov kažejo doslej le 

delne rezultate. Te spremembe v gospodarskem okolju terjajo od podjetij velika prizadevanja 

za prilagajanje novim razmeram in za oblikovanje takšnih trženjskih strategij in programov, 

ki bodo omogočila preživetje ali celo nove možnosti za razvoj. 

 

Proizvod je tisti instrument trženja, ki na splošno najodločilneje vpliva na naravno okolje. Za 

zmanjšanje oziroma odpravo negativnih zunanjih učinkov proizvoda in proizvodnega 

sortimenta na naravno okolje so temeljnega pomena štiri strategije (Lah, 1994, str. 64): 
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• izločanje proizvodov, neustreznih okolju, iz proizvodnega sortimenta; 

• izboljšanje sedanjih proizvodov, upoštevajoč zahteve naravnega okolja; 

• podaljšanje življenjske dobe proizvoda; 

• razvijanje novih proizvodov, ki ne ogrožajo naravnega okolja, in takih, ki so prav nalašč 

namenjeni premagovanju problemov v tej zvezi. 

 

Od vseh je pri doseganju ciljev glede varstva okolja v politiki trženja najpomembnejša 

strategija razvijanja novih proizvodov, saj sedanjih proizvodov ni mogoče izboljševati v 

nedogled, ukinitev proizvoda brez nadomestitve z drugim pride vpoštev le izjemoma, 

podaljševanje življenjske dobe proizvodov pa nima nujno pozitivnih učinkov na okolje, razen 

tega pa je uspešnost te strategije močno odvisna od pripravljenosti porabnika, da proizvod čim 

dlje uporablja. 

 

Trženje je bilo v svoji prvotni zasnovi izrazito profitno usmerjena aktivnost določenega 

poslovnega sistema. Izvirni zasnovi trženja je mogoče pripisati pomanjkljivosti glede 

varovanja naravnega okolja. Ta pomanjkljivost se kaže predvsem na dva načina: 

• prvič, v želji po čim hitrejšem ustvarjanju profita so proizvajalci ponujali tržišču vrsto 

novih izdelkov, vendar so se le-ti pogosto pokazali kot manj koristni, kot so jih 

predstavljali, mnogi med njimi pa so bili neposredno nevarni človeku in drugim bitjem; 

• druga pomanjkljivost uporabe izvirne trženjske zasnove v zvezi z varovanjem naravnega 

okolja je nenadzorovana izraba naravnih virov, ki so posledica tako povečanja ponudbe 

končnih izdelkov kot tudi uporabe neracionalne tehnologije za njihovo proizvodnjo. 

Trženje je namreč v osnovi izjemno spodbujalo proizvodnjo in porabo izdelkov (Belščak, 

1995, str. 22). 

 

Marketing pomeni vodenje podjetja s tržnega vidika (Winter, 1994, str. 70). S pomočjo 

potrebam prilagojenega načrtovanja, usklajevanja in nadzora vseh instrumentov prodajne 

politike naj bi rešili probleme strank in dolgoročno dosegli cilje podjetja (dobiček, varnost). V 

procesu oskrbe z dobrinami postajajo za zagotavljanje uspeha tržno usmerjenega vodenja vse 

pomembnejši ekološki vidiki.  
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Spremenjene pravne razmere v obliki strožjih zakonov o varstvu okolja in višja ekološka 

zavest kupcev vsebujejo tveganje z daljnosežnimi posledicami ter ponujajo nove priložnosti 

pri trženju z dobrinami in storitvami. Zato je potrebno pri izdelavi trženjskih programov 

upoštevati slednje: 

• izdelovati oziroma ponuditi je treba izdelke, za katere ne porabimo veliko surovin in jih je 

mogoče reciklirati (npr. surovine uporabljati po načelu največje možne varčnosti, redke 

surovine zamenjati s takimi, ki jih je dovolj, količino odpadkov zmanjšati na minimum 

oziroma jih spremeniti tako, da so sprejemljivejši za okolje); 

• okolju prijazne lastnosti izdelave označiti na izdelku (npr. modri angel); 

• embalažo oblikovati skladno s funkcijo in jo izdelati iz okolju prijaznih snovi (npr. 

spodbujevanje razvoja embalaže za večkratno uporabo); 

• okolju prijazno uporabo izdelkov zagotoviti s pomočjo potrošniške službe in svetovanja 

(okolju prijazna celotna ponudba, strokovni seminarji o okolju). 

 

6.6. VPLIV PROIZVODOV NA NARAVNO OKOLJE 

 

Zadnje čase slišimo čedalje glasnejše zahteve po varstvu okolja, ki upošteva celotno 

življenjsko in posmrtno dobo izdelka, od njegovega nastanka do odpadka. Skratka, ekološka 

sprejemljivost izdelka se ne meri več le po tem, ali so pri njegovi proizvodnji ali uporabi 

presežene dopustne vrednosti onesnaževanja okolja, pač pa njegova ekološka ocena vsebuje 

tudi taka merila kot na primer, ali je bil narejen v oddaljeni, morda celo revni deželi, ali so bili 

potrebni poskusi na živalih, kolikšen prevoz je bil potreben, ali je narejen iz materialov, ki jih 

je mogoče zlahka reciklirati, ali krepi avtonomijo ljudi, kako vpliva na socialno življenje 

ljudi, ali odpravlja delovna mesta, povečuje socialne razlike med ljudmi. Zahteve po 

odgovornosti proizvajalcev, trgovcev in porabnikov za mnogo več kot za čisto okolje, se 

hočeš nočeš iztečejo v zahtevo po novem modelu gospodarjenja in življenja (Požarnik, 1999, 

str. 224). 

 

Po oceni posameznih proizvodov obstoječih trženjskih programov lahko vsako podjetje 

ugotovi, kako ti proizvodi ogrožajo naravno okolje oziroma kako močno obremenjujejo 



 

naravno okolje. Tako mora biti glavni cilj ekološko ozaveščenega podjetja pri sestavljanju 

trženjskih programov naraščanje tistih proizvodov, ki nimajo negativnih učinkov ali celo 

prispevajo k izboljševanju naravnega okolja (Rojšek, 1987, str. 90). 

 

Učinke proizvodov na naravno okolje in zadovoljstvo, ki ga nudijo potrošnikom, prikazuje 

slika 4 (Rojšek, 1987, str. 90). 

 

Slika 4: Razvrstitev proizvodov glede na razmerje med doseganjem kratkoročnega 

zadovoljstva in dolgoročne kakovosti naravnega okolja 
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ir: Rojšek, 1987, str. 90. 

'Zaželjeni proizvodi'' prispevajo k varovanju naravnega okolja in hkrati neposredno ustvarijo 

adovoljstvo pri potrošnikih (primer: razpršilne doze, ki ne vsebujejo fluorovega 

gljikovodika). ''Zdravi proizvodi'' so v prid ohranjanju naravnega okolja, vendar nudijo 

otrošnikom razmeroma nizko trenutno zadovoljstvo (primer: pralna sredstva z majhno 

oličino fosfatov). ''Privlačni proizvodi'' so priljubljeni pri potrošnikih, vendar obremenjujejo 

aravno okolje (primer: pijače v pločevinkah, ki jih po uporabi odvržemo). ''Pomanjkljivi 

roizvodi'' ne naletijo na odobravanje niti pri potrošnikih niti pri zagovornikih varstva okolja 

primer: igrače, pri proizvodnji katerih je bilo porabljene dosti energije, hkrati pa so nevarne 

a otroka). Potemtakem mora biti cilj pri oblikovanju trženjskega programa naraščanje deleža 
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''zaželenih'' in ''zdravih proizvodov'' na račun ''privlačnih'' in ''pomanjkljivih proizvodov'' 

(Rojšek, 1997, str. 91). 

 

Potrošniki, ki uvrščajo neokrnjeno naravno okolje visoko v svojem sistemu vrednot, so dokaj 

strogi pri presojanju negativnih zunanjih učinkov proizvodov na naravno okolje in se pri tem 

raje opirajo na nepristranske vire informacij. Pri proizvodih, ki so znani kot močno škodljivi 

za okolje, ne zadostujejo ukrepi, ki ustvarjajo vtis, da so zgolj površinskega značaja, ampak se 

je treba osredotočiti na osnovne lastnosti proizvoda. Dostikrat je tudi razmeroma težko 

izboljšati proizvod v skladu z zahtevami ekološko zavednih potrošnikov, ne da bi hkrati 

poslabšali katero od njegovih funkcionalnih lastnosti. 

 

V razvitih državah je ekooznačba proizvodov postala eden od ''mehkih ekonomskih 

instrumentov'' politike varstva okolja. Evropska unija je leta 1992 z Uredbo ES št. 880/92 

sprejela pravilnik za podeljevanje ekooznačbe. Uredba (Lah, 1994, str. 429) terja za vsako 

skupino proizvodov ali za posamezen proizvod, ki konkurira za ekooznačbo, izdelavo 

celostne ekobilance na podlagi specifičnih meril po preglednici (slika 5). 

 

Slika 5: Matrična presoja vplivov proizvodov na okolje 

 

faze življenjske dobe proizvoda ocenjevanje 
varstva  
okolja 

surovine proizvodnja razpečava z  
embalažo 

uporaba odstranjevanje 

vrsta odpadka      
obremenjevanje tal      
obremenjevanje voda      
obremenjevanje zraka      
hrupnost      
poraba energije      
poraba naravnih virov      
vpliv na ekosisteme      
 

Vir: Lah, 1994, str. 429. 
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S presojo se ocenjujejo proizvodi v celotni dobi njihovega trajanja po vseh segmentih varstva 

okolja. Nazadnje je bila v preglednico vplivov v celotni življenjski ciklus proizvoda dodana še 

faza priprava proizvodnje, ki obsega surovine. Pri fazi razpečave je pisno dodatno opozorjeno, 

da ta faza zajema tudi problematiko embalaže.  

 

Za znake za okolje – ekooznačbe velja, da z boljšo transparentnostjo glede obremenitve 

okolja nakazujejo uporabnikom zanesljivo pot pri konkretnih odločitvah za proizvode, ki so 

za okolje primernejši. Po drugi strani pa se na tržišču sprošča dinamičen proces, ki pozitivno 

vpliva na spremembe v proizvodnji, kar zagotavlja konkurenčno prednost (Pregrad, Musil, 

2001, str. 289). 

 

6.6.1. Izločanje ekološko spornih proizvodov iz trženjskega programa 

 

Izločanje ekološko spornih proizvodov iz trženjskega programa je le navidezno najbolj 

preprosta pot za preprečevanje negativnih učinkov na okolje. Če izločenega proizvoda ne 

nadomestimo z drugim proizvodom, se proizvodni program skrči; v skrajnem primeru, če 

podjetje proizvaja le en proizvod, pomeni to (vsaj kratkoročno) tudi prenehanje njegovega 

delovanja. Odločitev je še težja, kadar gre za proizvod, ki sicer močno obremenjuje naravno 

okolje, a je hkrati nepogrešljiv za zadovoljevanje družbenih potreb. Primer sta bencin in 

kurilno olje, ki močno obremenjujeta okolje, hkrati pa sta neizogibna za zadovoljevanje 

določenih potreb, dokler nimamo nadomestne rešitve. 

 

Odločitev o prenehanju proizvodnje določenega proizvoda zahteva nadvse natančno tehtanje 

vseh njegovih pozitivnih in negativnih učinkov na zadovoljevanje družbenih potreb in na 

kakovost življenja; le če je njegov doprinos v tej zvezi zanemarljivo majhen ali pa ga sploh ni 

(na primer, če gre za življenjsko nevaren proizvod, ki ogroža obstoj živih bitij) in ni tehničnih 

ter tehnoloških možnosti za njegovo izboljšanje, potem smo lahko prepričani o pravilnosti 

odločitve. Izločitev proizvoda iz trženjskega programa, ne da bi ga nadomestili z drugim 

proizvodom, se v praksi pojavlja kot skrajna rešitev tudi zato, ker moremo gospodarske 

posledice takšne odločitve (na primer, zmanjšanje obsega prodaje, izpad dohodka, 

neizkoriščene proizvodne kapacitete in podobno) razmeroma preprosto in bolj zanesljivo 
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ugotoviti kot pa predvideti povratne vplive negativnih zunanjih učinkov proizvoda na 

uspešnost poslovanja podjetja v prihodnosti. Kljub vsemu pa je podjetje včasih prisiljeno 

izločiti ekološko sporne proizvode iz trženjskega programa in to ne le v okoliščinah, ko gre za 

življenjsko nevarne proizvode. Tu so mišljeni pogoji pomanjkanja surovin in energije, ki 

narekujejo omejevanje njihove porabe. V takem primeru se mora podjetje odločiti, da opusti 

enega ali več proizvodov iz posamezne skupine proizvodov ali pa da skrči število artiklov in 

tako zmanjša globino proizvodnega sortimenta.  

 

6.6.2. Podaljševanje življenjske dobe proizvodom 

 

Vse pogosteje je slišati, da danes proizvodi niso več tako trpežni, kot so bili včasih, pogoste 

spremembe mode in stila pa še dodatno vplivajo na to, da jih po razmeroma kratkem času 

uporabe zavržemo. Proizvajalcem se tudi očita, da pospešujejo zastarevanje proizvodov in 

tako razsipniško ravnajo s surovinami in energijo.  

 

Zastarevanje proizvodov je v določeni meri naraven pojav, ki je posledica uporabe proizvoda, 

pa tudi uveljavljanja tehničnega napredka in dolgoročnega spreminjanja navad in okusov. 

Poleg tega pa se je v tržnem gospodarstvu razvilo še t. i. načrtovano zastarevanje proizvodov, 

ko proizvajalci z določenimi ukrepi namerno skrajšujejo uporabnostno dobo proizvodov, ki so 

sicer še sposobni opravljati svoje funkcije, da tako spodbujajo število nadomestnih nakupov. 

To zastarevanje, ki je lahko funkcionalno zastarevanje, zastarevanje, pogojeno s kakovostjo 

proizvoda, ter psihološko zastarevanje, se je razvilo kot posledica stremljenja h količinski 

rasti. 

 

Do načrtovanega funkcionalnega zastarevanja proizvoda pride tedaj, ko razvoj tehnike in 

tehnologije omogoča podjetju proizvajati funkcionalno boljši proizvod, vendar iz 

gospodarskih razlogov vztraja pri starem proizvodu. Podjetje tako zavlačuje uvajanje 

tehničnih in tehnoloških inovacij. Ali pa kadar obstoječi proizvod predčasno zastara zaradi 

uvedbe funkcionalno boljšega proizvoda. Takšno zastarevanje pozitivno vpliva na blaginjo, za 

podjetje pa pomeni način za spodbujanje potrošnika k prenehanju uporabe obstoječega 

proizvoda in k nadomestnim nakupom. Do načrtovanega zastarevanja, ki je povezano s 
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kakovostjo proizvoda, pride v primeru, ko podjetje proizvaja proizvode slabše kakovosti in 

trpežnosti, kot bi jih sicer moglo ob razpoložljivih tehničnih in tehnoloških pogojih. 

Posamezni materiali, ki so vgrajeni v proizvod, so različno odporni za obremenitve ob 

delovanju proizvoda in proizvajalec more z njihovo spretno kombinacijo doseči, da se 

proizvod hitro izrabi. Do načrtovanega psihološkega zastarevanja proizvoda pride, ko se 

proizvodu, ki je v fizičnem smislu še povsem uporaben in sposoben služiti svojemu namenu, 

daje pečat zastarelosti, staromodnosti in obrabljenosti. Psihološko zastarevanje proizvoda se 

odraža predvsem v spreminjanju zunanjosti proizvoda. Načrtovano zastarevanje proizvodov 

(kot sredstvo za zagotavljanje rasti proizvodnje tudi v pogojih zasičenosti trga) na eni strani 

pospešuje porabo surovin in energije, na drugi pa stopnjuje probleme v zvezi z 

onesnaževanjem naravnega okolja, saj se proizvod toliko hitreje spremeni v odpadek, čim 

krajša je njegova življenjska doba.  

 

Pri odločanju o tem, ali uporabiti podaljševanje življenjske dobe proizvodov kot strategijo za 

izboljšanje kakovosti naravnega okolja, je treba upoštevati cel splet dejavnikov. Da proizvod 

dlje časa služi svojemu namenu, je včasih potrebno vanj vložiti več surovin, materiala, 

energije, kar prispeva k obremenjevanju naravnega okolja. Najenostavnejša je odločitev, 

kadar imamo opravka s psihološkim zastarevanjem proizvoda, vendar je tu potrebno računati 

na odpor prestižno in modno usmerjenih potrošnikov. Pri zahtevah po podaljševanju 

življenjske dobe proizvodov je potrebno upoštevati tudi bojazen, da bo to vplivalo na 

počasnejše uvajanje dosežkov tehničnega in tehnološkega napredka, ki ne more delovati v 

prid naravnemu okolju.  

 

6.6.3. Embalaža in varstvo okolja 

 

Do industrijske revolucije skorajda ni bilo načrtnega embaliranja proizvodov; proizvajalci 

večinoma niso pakirali proizvodov, ampak so to skrb prepustili trgovcem, ki so v številnih 

trgovinah zavijali proizvode kar v star časopisni papir. Danes si prodajo mnogih proizvodov 

težko predstavljamo brez embalaže, tako komercialne kot tudi transportne.  
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Embalaža ima več funkcij: ščiti proizvod, poenostavlja ravnanje s proizvodom tako za 

proizvajalca (avtomatizacija in standardizacija procesov proizvodnje, transporta in 

skladiščenja sta tesno povezani z razvojem embalaže) kot za potrošnika, omogoča 

prepoznavanje proizvoda in proizvajalca, potrošniku posreduje podatke za pravilno uporabo 

proizvoda, spodbuja k nakupu in vpliva na predstavo, ki si jo ustvari potrošnik o kakem 

proizvodu (Rojšek, 1987, str. 139). 

 

Embalaža se pojavlja kot samostojni dejavnik obremenjevanja okolja – tako lahko izdelek 

povsem ustreza zahtevanim merilom, embalaža pa ne. Pogosto je slišati mnenje, da je 

nevračljiva embalaža eden glavnih krivcev za onesnaževanje okolja in razsipavanje z 

naravnimi viri, medtem ko je vračljiva embalaža pomemben dejavnik kakovosti naravnega 

okolja. Vračljiva embalaža ima za naravno okolje tako prednosti (med katerimi je opazen 

prihranek pri surovinah in energiji za njeno proizvodnjo) kot tudi pomanjkljivosti (kot npr. 

onesnaževanje vode zaradi izpiranja embalaže, dodatna raba energije za prevoz embalaže 

ipd). Pomembno je tudi dejstvo, da vračljiva embalaža vpliva na porast distribucijskih 

stroškov v trgovini na malo, pa tudi v trgovini na veliko, čeprav je mogoče to pomanjkljivost 

omiliti s standardizacijo in poenotenjem embalaže. Zato mora biti odločitev o uvedbi vračljive 

embalaže utemeljena z natančnim tehtanjem vseh prednosti in pomanjkljivosti, ki jih z 

narodnogospodarskega vidika ima vračljiva embalaža v primerjavi z nevračljivo.  

 

Podjetje ravna v korist naravnemu okolju tudi tako, da izbere embalažo, ki jo je po uporabi 

mogoče izkoristiti kot sekundarno surovino in jo tako vrniti v reprodukcijsko verigo. Tu sta 

možni dve različici:  

• embalažo ponovno uporabimo za prvotni namen, ne da bi jo bilo potrebno poprej predelati 

(na primer vračljiva steklenica za vino); 

• odpadno embalažo predelamo in jo ponovno uporabimo bodisi za proizvodnjo enake vrste 

embalaže (na primer uporaba steklenih črepinj za proizvodnjo steklenic) bodisi za 

proizvodnjo najrazličnejših drugih proizvodov (na primer uporaba jeklenih pločevink za 

proizvodnjo jekla, odpadnega papirja za proizvodnjo papirnih robčkov in podobno). 
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Podjetje se lahko odloči tudi za prodajo brez embalaže, čeprav to v razmerah sodobne in 

množične distribucije najbrž ne pride v poštev. Odločitev o ukinitvi embalaže za določen 

proizvod bi najbrž naletela na močno odobravanje pri najbolj vnetih zagovornikih varstva 

naravnega okolja, vendar bi imela daljnosežne negativne posledice na prodajo proizvoda ali 

pa bi jo povsem onemogočila (Rojšek, 1987, str. 138).  

 

Embalaža je tudi eden izmed dejavnikov, ki bodo vplivali na prodajo proizvodov v EU. 

Ješovnik (2001, str. 94) pravi, da bodo morala podjetja za poslovanje na skupnem evropskem 

trgu zagotoviti takšno embalažo, ki ne bo generična in brez domišljije, saj v Evropi veljajo 

visoki estetski standardi. Ob enem pa bo morala embalaža biti zastavljena tako, da bo blago 

lahko prepotovalo velike razdalje brez večjih težav. 

 

6.6.4. Odpadki in varstvo okolja 

 

Odpadki so zapleten okoljski problem, ki ga je potrebno reševati z neodložljivo načrtno 

družbeno akcijo. Odpadki neizbežno spremljajo sodobni način življenja in pridobivanja 

materialnih sredstev, toda postali so tako nadležno in nevarno breme za naravo, okolje in 

ljudi, da je potrebno ukrepati na vseh ravneh od proizvodnje do potrošnje. Pojav je mogoče 

obvladati samo s sonaravnim sistemom ravnanja z odpadki, ki se začenja pri virih nastajanja 

in nadaljuje z ločenim zbiranjem in sortiranjem, nadaljuje s predelavo uporabnih odpadkov in 

drugimi postopki tako, da se konča v tem procesu z minimalnim odlaganjem za okolje 

inertnih snovi. To hkrati pomeni zamenjavo neprimernih tehnologij, bistvene spremembe pri 

vrstah in uporabi embalaže, uvedbo označevanja okolju primernih izdelkov in raznih 

ekonomskih ukrepov za izboljšanje razmer (Lah, 1994, str. 21).  

 

Zakon o varstvu okolja (1994, člen 5.3.) opredeljuje odpadek kot vsako snov oziroma predmet 

v tekočem, plinastem ali trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika, ki ga proizvajalec, 

lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu 

škodi, ali ga je zaradi varstva okolja oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, 

predelati ali odložiti, kot je predpisano.  
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V Evropski uniji je ravnanje z odpadki ena glavnih nalog in se med drugimi poudarja pomen: 

• preventivnih ukrepov za zmanjševanje količine in nevarnosti odpadkov; 

• reševanja problemov pri njihovih pojavnih virih ter uvajanje zaprtih ciklov; 

• uporabe vsega, kar se iz odpadkov da pridobiti (snovi, energija); 

• sanitarnega reševanja vseh postopkov in končnega odlaganja ostankov odpadkov; 

• analitičnega spremljanja teh procesov zaradi izboljšav in stimulacij; 

• koristnosti razvoja teh dejavnosti za gospodarstvo, storitve in zaposlovanje. 

 

Naloga trženja je, da prilagaja in usmerja blagovne tokove k povpraševanju; današnji 

problemi, ki jih porajajo težave v preskrbi s surovinami in onesnaževanje naravnega okolja, 

pa zahtevajo delovanje tudi v nasprotni smeri – to je ponovno pridobivanje enkrat že 

uporabljenih materialnih dobrin. Gre za to, da krožni tok pridobivanje surovin – proizvodnja 

proizvodov – prodaja dopolnimo še z nadaljnjim členom, ki ga predstavlja ponovno 

izkoriščanje odpadkov, nastalih v proizvodnji in potrošnji (recikliranje) (Rojšek, 1987, str. 

150).  

 

Novak (1987, str. 242) pravi, da je energetsko in surovinsko izkoriščanje odpadkov treba 

razširiti na področje komunalnih in podobnih odpadkov z uvajanjem postopkov sežiganja, z 

izkoriščanjem toplotne energije, postopkov pridobivanja bioplina ter reciklažnih postopkov za 

pridobivanje sekundarnih surovin. 

 

Pospeševanje izkoriščanja koristnih odpadkov ni le problem distribucijskih kanalov, ampak 

zahteva tudi ustrezno zakonodajo, zagotovitev stabilnega trga sekundarnih surovin, 

obveščanje in izmenjavo izkušenj, spremembe v vedenju podjetij in potrošnikov. Iz vsega 

tega sledi, da ima recikliranje pomembno vlogo med drugim tudi: 

• odpadki, ki se v obliki sekundarnih surovin vrnejo v reprodukcijski proces, zmanjšujejo 

potrebo po črpanju primarnih surovin in energije; 

• krčijo obseg končne količine odpadkov, ki se jih je potrebno dokončno znebiti, in tako 

zmanjšujejo onesnaževanje okolja; 
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• dejavnosti, ki so potrebne v zvezi s pridobivanjem sekundarnih surovin, ustvarjajo tudi 

nova delovna mesta. 

 

6.6.5. Fizična distribucija proizvodov in varstvo okolja 

 

Fizična distribucija proizvodov, zlasti prevoz, je tudi eno izmed področij, kjer je možno 

ukrepanje v korist naravnemu okolju. Cestni prevoz je največkrat tarča kritik zagovornikov 

varstva okolja, saj prevozna sredstva onesnažujejo zrak, tla, zastrupljajo rastje in živali ter 

ustvarjajo prometno gnečo. Promet povzroča hrup in vibracije, med izpušnimi plini je 

posebno nevaren ogljikov monoksid, v izpuhih so tudi delci, ki povzročajo raka, in kovinski 

strupi. S preusmeritvijo prometa s ceste na železnico ter urejanjem posebnih prometnih 

sistemov (plinovodi, naftovodi) se lahko prispeva k ohranjanju naravnega okolja. Pri 

preusmeritvi s cestnega prevoza na železniški pa mora podjetje upoštevati ne le pozitivne 

učinke takšne odločitve na naravno okolje, ampak tudi njene posledice na učinkovitost fizične 

distribucije proizvodov (izpolnjevanje dobavnih rokov), na prevozne stroške, kakovost 

proizvodov in podobno.  

 

V EU je poudarek na ''just-in-time'' dobavi blaga, na novih oblikah elektronske povezave, ki 

omogoča nove storitve, proizvajalcem zagotavlja podatkovne baze in stalen dostop do tržnih 

informacij. V Evropi je trend k uvajanju novih distribucijskih in transportnih tehnik, ki bodo 

pocenila distribucijo in poslovanje na večje razdalje (Ješovnik, 2001, str. 95). 

 

6.7. VARSTVO OKOLJA KOT SPODBUJEVALEC RAZVOJA 

 

Danes so v Sloveniji z vidika varovanja naravnega okolja najbolj kritične tri panoge: 

energetika zaradi onesnaževanja in ogrožanja okolja, surovinska industrija zaradi 

onesnaževanja okolja ter ekonomskega pojemanja (slabi viri surovin, energetska zahtevnost, 

onesnažujoča tehnologija in težave z varstvom okolja) ter predelovalna industrija, ki z 

odplakami in (nevarnimi in nereciklažnimi) odpadki obremenjuje okolje, s kemičnimi izdelki 

pa sega v vse pore dejavnosti. Že dalj časa se ukinja rudnike, ki so izčrpani in ogrožajo okolje, 

ter neuspešne tovarne. Tržna ekonomija je odločna, enako nepopustljiva pa mora biti tudi 
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okoljska usmeritev, ki mora od prenavljanja gospodarstva zahtevati tehnološki napredek in 

razvoj, koristen za obe strani dejavnosti. 

 

Okoljski problemi so izostrili zavest o tem, da potekajo gospodarski procesi načeloma v 

odprtih sistemih. Podjetje moremo zatorej pojmovati kot del bistveno zajetnejšega 

ekonomskega, socialnega in ekološkega sistema, kateremu se v medsebojnem odnosu 

dinamično prilagaja. Po eni strani gre za doseganje ekonomskih ciljev (produktivnost, 

rentabilnost, konkurenčnost, gospodarska rast), po drugi strani so to socialne zahteve 

(humanizacija dela, motiviranost, soupravljanje), tem pa se pridružujejo še okoljske zahteve 

(čim manjše obremenjevanje naravnega okolja) (Pregrad, Musil, 2001, str. 48). Tako je izziv 

za podjetja optimiziranje ekonomskih ciljev ob hkratni socialni in okoljski odgovornosti.  

 

V podjetjih se pojavljajo konkretni ekološki in tehnični problemi, ki so za zaposlene v 

razvojno-raziskovalnih oddelkih marsikdaj težko rešljivi. Zato je nujno tako pri razvoju novih 

izdelkov ali izboljšanju starih na način, da se škodljivi vplivi na okolje zmanjšajo, kot pri 

iskanju novih tehnoloških rešitev definirati te razvojno-tehnološke probleme. Pri tem so lahko 

v pomoč različna orodja in tehnike, kot na primer Analiza življenjskega cikla – LCA (Life-

Cycle Assessment). Cilj te analize je analizirati in ovrednotiti vpliv materialov, izdelkov ali 

skupine izdelkov na okolje, ki ga imajo ti v svojem celotnem življenjskem ciklu, od 

proizvodnje prek uporabe do odstranitve. Obremenitev okolja v zvezi z vsakim izdelkom, 

procesom ali dejavnostjo se ugotovi in izmeri s porabljenim materialom in energijo ter 

oddajanjem odpadkov in emisij v okolje. Analiza življenjskega cikla pokaže, v katerih fazah 

življenjskega cikla se pojavljajo najmočnejši negativni vplivi na okolje, ter hkrati omogoča 

boljše razumevanje vplivov na okolje, ki ga ima določen izdelek v svojem življenjskem ciklu, 

kar nam da že rešitev problema. 

 

Že pri sami zasnovi izdelka oziroma pri izbiri materialov, proizvodnih postopkih, vidikih 

distribucije in reciklaže odpadkov je treba pristopiti z naravovarstvenega vidika. Ekonomičen 

in ekološko neoporečen življenjski ciklus izdelka obsega naslednje točke: 

• izbira in zmanjšana uporaba materialov ter izogibanje škodljivim materialom; 
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• načrtovanje ekološko varne proizvodnje, kar obsega izbiro tehnoloških procesov, ki 

zahtevajo minimalno količino surovin in energije ter izločajo najmanj škodljivih emisij in 

odpadkov; 

• ekološko varna distribucija, pri čemer je pomembno, da je izdelek oblikovan in izdelan 

tako, da pospeši ekološko varno in obenem ekonomično obliko distribucije v smislu 

zmanjševanja prostornine in teže; 

• ekološko varna uporaba – izdelek naj bo izdelan tako, da bo pri uporabi obdržal osnovno 

vlogo, hkrati pa na okolje ne bo negativno učinkoval; 

• ekološko varna odstranitev odpadkov – če so izdelki narejeni iz materialov, ki imajo 

manjšo prostornino in težo ter so obenem prijazni do okolja, se jih tudi lažje deponira, 

ločeno uporabi kot sekundarno surovino, reciklira ali uniči. 

 

6.7.1. Varstvo okolja in razvoj novih proizvodov 

 

Proizvod je hkrati vzrok in rezultat vsake proizvodnje. Namen proizvodov je, da 

zadovoljujejo človekove potrebe, bodisi neposredno v obliki potrošnega blaga ali posredno v 

obliki surovin in proizvodov za reprodukcijski proces ali kot investicijsko blago (Pregrad, 

Musil, 2001, str. 259). Dosedanja definicija, ki pravi, da je proizvod mogoče opredeliti s 

kemijsko sestavo, s fizikalnimi, mehanskimi in drugimi lastnostmi, ne zadostuje več. 

Proizvoda namreč ni mogoče obravnavati le kot objekt, pri tem pa zanemariti 

socioekonomske in ekološke soodvisnosti. Na temelju teh izhodišč je s sistemskoteoretičnega 

vidika definicija proizvoda tale (Pregrad, Musil, 2001, str. 259): Proizvodi so materialne 

strukture, ki dobivajo zaradi tehnološke organiziranosti socioekonomskega sistema v 

soodvisnosti z ekološkimi sistemi določene funkcije. 

 

Namen razvijanja izdelkov je v oblikovanju tržnega programa podjetja. ''Tržna primernost'' pa 

danes pogosto pomeni tudi ''primernost za okolje'', kar še posebej velja za vse tiste izdelke, ki 

lahko povzročajo morebitne vplive na okolje (avtomobili, pralna sredstva, embalaža).  

 

Razvijanje izdelkov ob upoštevanju ekoloških vidikov pa mora veljati tudi za tiste izdelke, 

katerih potencialna škodljivost za okolje ni tako očitna. Pri razvijanju izdelkov se je namreč 
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treba odločiti tudi o materialnih in proizvodnih procesih ter s tem o tistih osnovnih vprašanjih, 

ki so prav z vidika naravnega ravnovesja bistvenega pomena (Winter, 1994, str. 129). 

 

Proizvod je tisti instrument trženja, ki najodločilneje vpliva na naravno okolje, če upoštevamo 

vse stopnje njegovega življenjskega cikla. Pri tem je za doseganje ciljev glede varstva okolja 

najpomembnejša strategija novih proizvodov. Oblikovanje proizvoda je razvojni proces, ki 

poteka od ideje do funkcionalno-oblikovne in tehniško-tehnološke ter ekonomsko zrele 

rešitve, ki se nato opredmeti s konstrukcijo proizvoda. Pri oblikovanju okolju primernejših 

proizvodov pa je poleg obstoječih treba enakovredno upoštevati še okoljevarstvene 

vrednostne kriterije.  

 

Pri razvijanju novih proizvodov, ki naj ne bi imeli negativnih učinkov na naravno okolje: 

• je treba preučiti, ali se uporabljajo takšne neobnovljive surovine, ki jih na splošno 

prekomerno izkoriščamo (porabljena količina vode, zraka); 

• je treba preučiti, ali se v proizvodnji porabi veliko energije; 

• je treba preučiti, ali zahtevajo poraba, uporaba in/ali vzdrževanje izdelka od uporabnika 

veliko energije oziroma ali zelo obremenjujejo zrak, vodo ali tla; 

• je treba preučiti, ali se proizvod glede na uporabljene materiale lahko preprosto vključi v 

naravni biološki in tehnični surovinski krogotok, pri čemur je treba upoštevati možnost za 

ponovno aktiviranje obrabljenih izdelkov, porabo energije pri tem, neuporabne odpadke in 

porabo energije pri odstranjevanju odpadkov; 

• je treba preveriti, ali so materiali in sestavine primerni za preprosto reciklažo; 

• moramo pri izbiri materialov upoštevati, da se izognemo škodljivim sestavinam, nevarne 

snovi pa zamenjamo v skladu z upoštevanjem načel gospodarnosti; 

• si je treba prizadevati za standardizacijo, s čimer se zmanjša število delov; 

• je treba pri načrtovanju delovnih in obratnih sredstev upoštevati ekološki vidik; 

• je treba pri razvijanju proizvodov upoštevati tudi zakonske in druge uradne predpise; 

• je treba izdelke oblikovati tako, da se bo pri izdelavi porabilo čim manj materiala in 

optimalno količino energije in da se jih bo po uporabi dalo čim lažje odstraniti, ne da bi 

pri tem obremenjevali okolje z odpadki; 
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• je treba izbiro kemijsko-tehnoloških postopkov kar najbolj prilagoditi ekološkim 

zahtevam; 

• je treba razvijati izdelke z dolgo življenjsko dobo, podaljšati funkcionalno in stilistično 

dobo izdelkov, podaljševati življenjsko dobo uporabljenih materialov, oblikovati takšne 

izdelke, katerih popravilo in vzdrževanje bo enostavno in ne bo obremenjevalo naravnega 

okolja; 

• je treba pri razvijanju proizvodov upoštevati ekološko sprejemljivo reciklažo po njihovi 

izrabi, zamenjevati za okolje škodljive snovi z drugimi neškodljivimi snovmi, uporabljati 

materiale, ki jih lahko po njihovi uporabi recikliramo, izdelovati je treba lahko 

razgradljive proizvode. 

 

Pomen kakovosti izdelkov z vidika varovanja okolja je rezultat sprememb v strukturi 

življenjskih vrednot človeka. Ker se lestvica življenjskih vrednot spreminja, so postale tudi 

ocene strokovne javnosti ostrejše (Deželak, 1991, str. 85). Sprememba poslovne politike pa je 

pogojevala tudi raziskovanje tržnega okolja in ekološke zavesti porabnikov, da se je lahko 

izvajala politika marketinga in v tem okviru ekološki razvoj in planiranje izdelkov. 

 

Strategije za čuvanje okolja, ki naj bi jih v podjetjih upoštevali pri planiranju, temeljijo na 

zunanjih vplivnih dejavnikih, na primer (Deželak, 1991, str. 86): 

• zakonskih predpisih, ki zaostrujejo proizvodnjo glede emisije dimnih plinov, 

onesnaževanja voda, zemlje, odlaganja nevarnih odpadnih materialov in na proizvodnji 

ekološko neoporečnih izdelkov; 

• ekološki zavesti odjemalcev, to je posrednikov, predelovalne industrije in končnih 

porabnikov; 

• aktivnosti konkurenčnih podjetij, ki se nanašajo na planiranje in razvijanje novih izdelkov 

in so sprejemljivi z vidika okolja; 

• ekološki zavesti širše javnosti in aktivnosti za popularizacijo škodljivosti onesnaževanja 

okolja ter tudi na demonstrativnih nastopih javnosti z bojkotom nakupa izdelkov ter 

• na tehnološkem razvoju na področju znanosti in tehnike za okolje, na primer filtri za 

čiščenje plinov, čistilne naprave in drugo. 
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6.7.2. Varstvo okolja in razvoj novih tehnologij 

 

Tehnologija, ki postavlja v negotovost bivanje na Zemlji oziroma življenje vseh živih bitij in 

sploh obstoj naravnih bitnosti, sili, da si postavljamo vprašanje, ali izumreti ali ne izumreti 

(Lukšič, 1999, str. 126). 

 

Proizvodnja in proizvodna tehnologija obsegata vse naprave za obdelavo in predelavo surovin 

in polizdelkov ter imata pomembno vlogo pri emisijah industrijskih obratov (Winter, 1994, 

str. 149). 

 

Prispevek izboljšav, ki so koristne za okolje, ni le v zmanjševanju obremenjevanja okolja, saj 

novosti in izboljšave prinašajo tudi manjšo porabo materialov, vode in energije, poleg tega pa 

zmanjšujejo stroške odvoza odpadkov in čiščenja odpadnih voda, v določenih okoliščinah pa 

je mogoče izboljšati tudi kakovost proizvodov in zmanjšati njihov izmet. Učinkoviti 

okoljevarstveni ukrepi lahko prispevajo tudi k ustvarjanju pozitivnega imidža med okoliškim 

prebivalstvom, pri poslovnih partnerjih in nadzornih državnih organih. 

 

Pri razvijanju novih tehnologij je treba upoštevati slednje: 

• izločiti oziroma zamenjati je treba tiste surovine, obdelovalne postopke in dele 

proizvodnega programa, ki še posebej obremenjujejo okolje, z okolju prizanesljivejšimi; 

• pri proizvodnih procesih je treba zniževati temperaturo oziroma preiti na uporabo 

postopkov, ki zahtevajo nizke temperature; 

• izogibati se je treba suhim procesom oziroma ohlajevanju obdelovancev, potreba je 

preusmeritev nekontinuiranih procesov proizvodnje na kontinuirane, s čimer se prepreči 

vmesno skladiščenje; 

• pripraviti je treba goriva za optimalno izgorevanje; 

• uporabiti je treba aditive, ki zvišujejo stopnjo izrabe surovin in/ali zmanjšujejo emisije in 

aditive, ki s svojim katalitičnim učinkovanjem optimizirajo in pospešujejo izgorevanje; 

• proizvodnja naj se zaradi čiščenja ali segrevanja naprav ustavlja ali preusmerja čim 

redkeje; 
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• preprečevati je treba emisije pri dobavi, skladiščenju, drobljenju in/ali mešanju praškastih 

materialov s pomočjo zaprtih skladiščnih, transportnih in/ali proizvodnih objektov in 

naprav; 

• uporabljajo naj se takšne tehnologije, ki maksimalno izkoriščajo vhodne surovine; 

• uporabiti je treba sodobne merilne in regulacijske tehnike; 

• zmanjševati je treba izmet in različne motnje, pri katerih prihaja do emisij, in sicer z 

rednimi varnostnimi pregledi, s tesnilnimi materiali in postopki, ki zmanjšujejo emisije, s 

skrbnejšim vzdrževanjem naprav, cevi in njihovih spojev, črpalk in zapiral; 

• iz obdelovancev, ki jih nameravamo sušiti, je treba mehansko odstraniti vodo, npr. s 

centrifugiranjem; 

• izkoristek energije lahko povečamo tako, da naprave, v katerih potekajo 

visokotemperaturni procesi, ustrezno izoliramo; 

• različne odpadne snovi se ne smejo mešati, ker je s tem oteženo morebitno vračanje v 

procese oziroma ponovna uporaba koristnih snovi; 

• nevarne odpadne snovi je treba zaradi preprečevanja emisij zbirati na posebnih mestih; 

• koristne snovi je treba vračati v proizvodnjo oziroma pretvarjati v uporabne snovi za 

druge postopke; 

• ponovno lahko uporabljamo tudi toplotno energijo s pomočjo toplotnih izmenjevalcev ali 

pa da v proizvodne ali izgorevalne procese dovajamo vroče izpuhe; 

• preprečevati je treba uhajanje škodljivih snovi pri proizvodnih procesih; 

• uporabljati moramo učinkovite okoljevarstvene naprave in take, pri katerih nastaja zelo 

malo odpadkov; 

• zavarovati in redno vzdrževati je potrebno naprave za predelavo škodljivih snovi; 

• odpadke, nastale pri proizvodnji, je treba usmeriti v ponovno ali nadaljnjo uporabo. 

 

Podjetja, ki morajo izpolnjevati okoljevarstvene zahteve, imajo na voljo dve možnosti: ali 

uporabijo kompletne, na novo razvite postopke in tehnologije, pri katerih so že od samega 

začetka upoštevane okoljevarstvene zahteve, ali pa obstoječe postopke in tehnologije, kjer so 

ukrepi za zmanjševanje emisij usmerjeni na že obstoječe proizvodne naprave. Podjetja se 

najpogosteje odločijo za drugo možnost, saj jim ni treba zamenjati opreme oziroma naprav, ki 

so še uporabne za nadaljnje obratovanje. 
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6.8. VARSTVO OKOLJA KOT KONKURENČNA PREDNOST 

 

V Evropski uniji od aprila leta 1996 veljajo predpisi, vključeni v sistem EMAS oziroma 

shemo EU za ravnanje z okoljem in presojo vplivov podjetij nanj (Eco-Management and 

Audit sheme). Predpisi zahtevajo od podjetij sprejem politike do okolja in vpeljavo sistema 

ravnanja z okoljem, ocenjevanje uspešnosti tega sistema in sprotno obveščanje javnosti. 

Pričakovati je, da bodo podjetja iz držav EU zahtevala, da tudi tuji partnerji upoštevajo 

tovrstne predpise o varstvu okolja. Pritiski za večjo skrb za okolje so posledica predpisov, pa 

tudi sprememb v potrošniški miselnosti, razvoja okoljevarstvenega označevanja proizvodov, 

spremenjenega javnega mnenja, pobud poslovne skupnosti, presoj ravnanja z okoljem, 

razvoja presoj dobaviteljev (supplier audits) in etičnega investiranja. 

 

Podjetje izvaja v skladu z zahtevami varstva okolja različne aktivnosti (Belščak, 1995, str. 

34): 

• organizira seminarje in ekskurzije o varstvu okolja za zaposlene, ker podjetje ne more 

delovati učinkovito, če niso zaposleni dobro podkovani o zadevah varstva okolja; 

• razvija proizvode in procese v skladu s cilji varstva okolja; 

• podjetje nabavlja surovine, ki so prijaznejše do okolja, in tako vpliva na dobavitelje, da 

proizvajajo take surovine; 

• sodeluje v sistemu izmenjave informacij o varstvu okolja in praktičnih vpeljav ukrepov 

zaščite okolja. 

 

Zgornja spoznanja postavljajo določena načela, ki naj bi jih model okolju prijaznega 

poslovodenja upošteval: 

• veliko ukrepov, kot so varčevanje z vodo, energijo, surovinami, služi zaščiti okolja, 

zniževanju stroškov in pridobivanju konkurenčne prednosti; 

• poslovodja, ki postavlja cilj maksimiziranja profitov brez ozira na javne reakcije za 

probleme okolja in odklanja uporabo razpoložljive tehnologije za varstvo okolja, izziva 

javne reakcije in povzroča poslovni nemir; 

• profitabilnost podjetja na dolgi rok ne more biti zagotovljena brez okolju prijazne 

poslovne politike; 
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• poslovodja za okolje se z opravljanjem informacijskih, svetovalnih in nadzorovalnih nalog 

ne vmešava v upravljanje oddelkov; 

• podjetje, ki z novim proizvodom reši določen problem varstva okolja, bo imelo korist od 

prvenstva na tržišču; 

• nakupovanje inputov od dobaviteljev, ki upoštevajo zahteve varstva okolja, povečuje 

ugled podjetja, ki nabavlja takšne proizvode; 

• podjetje, katerega proizvod je prijaznejši do okolja kot od konkurentov, lahko z 

informiranjem potrošnikov o ekoloških vplivih njegovega proizvoda poveča zaupanje 

potrošnikov in vpliva na njihove nakupne odločitve; 

• podjetja morajo upoštevati zahteve za varstvo okolja v svojih politikah, ker lahko 

zakonodaja s postavljanjem standardov zahteva spremembo v obsegu, tako da se projekt 

opusti in investicija propade (Belščak, 1995, str. 35). 

 

Podjetje lahko z razvojem proizvodov z boljšimi okoljevarstvenimi lastnostmi poveča svoje 

konkurenčne prednosti. Vprašanja okolja pomenijo tudi nova tveganja za finančne institucije, 

ki zato zahtevajo od podjetij tudi več informacij o načrtih za naložbe v dolgoročna sredstva, o 

vplivu ekologije na dobičke, o možnih obveznostih in sposobnosti obvladovanja obstoječih in 

prihodnjih problemih v zvezi z okoljem. Krepi se tudi vpliv gibanj za varstvo okolja. Ne 

obstaja samo en, idealni način, kako naj podjetje začne razvijati svoje odzivanje na probleme 

v zvezi z okoljem. Vsako podjetje lahko izbere svojo pot – nekatera začnejo z opredelitvijo 

svoje politike do okolja, druga s presojanjem ravnanja z okoljem in spet tretja s poročanjem o 

ravnanju z okoljem.  

 

6.9. VARSTVO OKOLJA IN EKOMANAGEMENT 

 

Pomena varovanja okolja na vseh področjih vsakdanjega življenja se ljudje vse bolj zavedajo 

zaradi vse širše ozaveščenosti v smeri varstva okolja in zaradi lažjega dostopa do informacij. 

Egoistično pojmovanje odnosa ekonomija – varstvo okolja je pripeljalo svet na rob propada, 

pred brezno jedrskega uničenja, lakote, do propadanja naravnega okolja. Za podjetja postaja 

pomembno, da začno graditi učinkovit ekološki management, saj podjetjem ekološko 

zavedanje in obnašanje prinaša številne dolgoročne prednosti. 
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Ekološki management je namenjen iskanju podjetniških priložnosti (na primer varčevanje z 

energijo, uporaba ekološko usmerjenih tržnih trendov) pa tudi izogibanju podjetniških tveganj 

(na primer civilne in kazenske pravne zadeve zaradi onesnaževanja okolja).  

 

Varstvo okolja je strateška dimenzija in postaja ključna determinanta okoljskega upravljanja 

ali okoljskega managementa (Pregrad, Musil, 2001, str. 50). Glede na odzivanje podjetja na 

okoljske izzive obstaja več možnih kategorij strateških odločitev, kar prikazuje slika 6. 

 

Slika 6: Matrika alternativnih strateških odločitev glede odzivanj podjetij na okoljske izzive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pregrad, Musil, 2001, str. 51. 
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Za reaktivne odločitve je značilno, da podjetje varuje okolje le v tolikšni meri, kot to 

zahtevajo zakoni in drugi predpisi. Omejitve vidi zlasti v visokih investicijskih stroških. 

 

Za aktivne odločitve je značilen aktiven odnos do okolja, kar se kaže že v pobudah podjetja, 

ki torej ne čaka na omejitvene predpise o varstvu okolja. Tak odnos mu zagotavlja več novih 

poslovnih priložnosti in večjo konkurenčnost. 

 

O kreativnih (proaktivnih, inovativnih, ofenzivnih) odločitvah govorimo, kadar podjetje ne 

reagira le ob zakonskih predpisih in pritiskih javnosti, temveč tudi samo zavzeto išče 

inovacijske priložnosti, ki jih ponuja varstvo okolja. Pri tem mu ni glavno merilo konkurenca, 

ampak si prizadeva, da bi z inovacijami v razvoju proizvodov in tehnologij in z marketinškimi 

aktivnostmi vtisnilo na trgu svoj pečat (Pregrad, Musil, 2001, str. 51). 

 

Dolgoročno je pri usmerjanju okoljske politike v podjetju lahko smiselna le kreativna 

strategija, ki deluje po načelu preventive. Pri tem gre v proizvodnem podjetju za vzpostavitev 

integriranega varstva okolja, označenega tudi s pojmom čistejše tehnologije (Pregrad, Musil, 

2001, str. 52). 

 

K osnovnim elementom integriranega sistema ekološkega vodenja podjetja spada prenašanje 

odgovornosti za varstvo okolja na vse poslovne funkcije (na primer razvoj izdelkov, 

materialno poslovanje, proizvodnja, izobraževanje) in na vse ravni vodenja (na primer 

vodstvo podjetja, vodje oddelkov, mojstri) v skladu s cilji ekološkega akcijskega načrta 

(Winter, 1994, str. 244). 

 

Ključnega pomena pri okvirjanju ekomanagementa je razumevanje sedanjih in bodočih zahtev 

s področja naravovarstvene zelene zakonodaje. Gre za okvir splošnih zakonskih in drugih 

pravnih norm, ki se nanašajo na vprašanje varstva okolja. Pomembno je poznavanje 

strukturiranosti pravnih virov in mednarodnih ekoloških standardov. Ekološka usmerjenost 

managementa in podjetja pomeni prihranek stroškov predvsem dolgoročno.  
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Proizvodnja, ki je neekološko načrtovana, postane splošno sociološki problem, hkrati pa 

seveda tudi hudo finančno breme podjetja. Ekomanagementu pri pravilnem dolgoročnem 

planiranju in vodenju podjetja v smeri ekološko ozaveščenega trženja in delovanja tako na 

domačem kot na potencialnih tujih trgih pomaga sprotno zbiranje informacij s področja 

varovanja okolja in ekologije. Na tujih trgih, še posebno trgih Evropske unije, postaja 

ekološka neprijaznost ovira, saj je tam ''zelena'' zakonodaja izredno stroga.  

 

Zadnja leta je zaznati selitev neekološke proizvodnje iz razvitih v manj razvite in ekološko 

manj ozaveščene države. To postaja pogosto že moralni in etični problem nekaterih 

multinacionalk. Dobičkonosnost ekološko spornih podjetij je zelo otežena zaradi ogromnih 

vsot, ki jih zavarovalnice zahtevajo ob zavarovanju transportov do okolja nevarnih izdelkov. 

Vse te ovire mora upoštevati ekomanagement pri načrtovanju strateškega razvoja podjetja. 

 

Pri ekološkem prestrukturiranju je bolj kot prisila države pomemben sistem upravljanja z 

okoljem, ki temelji na prostovoljni pobudi in ustvarjalnem sodelovanju, tako v podjetju kot v 

njegovem okolju. Učinkovit sistem ravnanja z okoljem naj vključuje zahteve upravljanja, ki 

podjetju omogočajo doseganje tržnih ciljev. Pomembna je usklajenost poslovne politike 

uspešnosti in kakovosti ter politike varovanja okolja.  

 

Osnovno načelo ekomanagementa je trajnostni razvoj, ki pomeni zadovoljiti sedanje potrebe, 

ne da bi pri tem škodovali prihodnjim generacijam. Gospodarska rast ustvarja temeljne pogoje 

za uresničevanje varstva okolja v največji meri, kar pa mora biti v ravnotežju z drugimi 

človekovimi cilji, če hočemo doseči rast, ki bo v skladu z okoljem (Winter, 1994, str. 261).  

 

Jasno postaja, da gospodarski razvoj in varstvo okolja nista nasprotujoča si cilja. Uporaba 

tržnih mehanizmov s pomočjo k uspehu usmerjenih standardov ter razumna uporaba 

gospodarskih instrumentov v okviru uravnoteženih predpisov o varovanju in izboljševanju 

okolja postaja eden vse večjih izzivov današnjih podjetij.  

 

Spodbujanje podjetij in povabila gospodarstvenikom k ukrepanju za izboljšanje okolja 

prihajajo tudi s strani različnih institucij (Svetovna komisija o okolju in razvoju, Mednarodna 
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trgovinska zbornica), ki podjetjem priporočajo uvajanje ekološkega managementa in njegovih 

načel: 

• Ekološki management je treba sprejeti kot prednostni cilj in ključni dejavnik okolju 

sprejemljivega razvoja, prav tako pa je potrebno razviti politiko, programe in praktične 

ukrepe za okolju sprejemljivo dejavnost podjetja. 

• Sprejeti je treba okoljsko politiko, programe in praktične ukrepe kot bistvene elemente 

vseh področij vodenja podjetja. 

• Na osnovi zakonskih predpisov je treba razvijati podjetniško politiko, programe in 

okoljevarstvene ukrepe v skladu z novimi spoznanji znanosti in tehnologije, hkrati pa 

upoštevati tudi potrebe porabnikov in pričakovanja javnosti ter uporabljati enake 

okoljevarstvene kriterije na mednarodni ravni. 

• Zaposlene je treba izobraževati in motivirati tako, da bodo opravljali svoje delo 

ozaveščeno in odgovorno do okolja. 

• Pred začetkom nove dejavnosti ali novega projekta ter tudi pred ustavitvijo naprav ali 

določene naloge je treba preveriti, kaj ti posegi pomenijo za okolje. 

• Razvijati je potrebno izdelke in opravljati storitve, ki ne bodo imeli nezaželenih vplivov 

na okolje ter bodo varni, varčni z energijo in naravnimi viri. Proizvodi morajo biti takšni, 

da jih je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali brez nevarnosti za okolje odstraniti. 

• Kupce, trgovce in javnost je potrebno obveščati o varni uporabi, transportu, skladiščenju 

in odstranjevanju izdelkov ter jim tudi izčrpno svetovati. 

• Pri razvoju, konstrukciji in delovanju naprav ter pri ostalih dejavnostih je treba upoštevati 

varčno porabo energije in surovin, možnosti za ponovno uporabo obnovljivih virov, čim 

večje zmanjševanje okolju škodljivih vplivov, skrb za čim manj odpadkov ter njihovo 

varno, okolju prijazno odstranjevanje. 

• V podjetjih je treba opravljati in podpirati raziskave o vplivih surovin, izdelkov, procesov, 

emisij in odpadkov na okolje ter o možnostih zmanjševanja teh vplivov. 

• Proizvodnjo, prodajo in uporabo izdelkov oziroma storitev je treba prilagoditi 

znanstvenim in tehnološkim spoznanjem in se tako izogniti hujši in nepopravljivi škodi za 

okolje. 

• Da bi se osnovna načela čim bolj uveljavila, je treba skrb za okolje s pogodbami prenesti 

tudi na proizvajalce oziroma dobavitelje. 
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• Prispevati je treba k prenosu okolju prijaznih tehnologij in metod vodenja v industriji in 

javnem sektorju. 

• Sodelovati je treba pri razvoju državne politike ter pri gospodarskih, državnih in 

meddržavnih programih, enako tudi pri vzgojnih pobudah za spodbujanje okoljske 

ozaveščenosti in varovanja okolja. 

• Potrebna je pripravljenost za spodbujanje dialoga z delojemalci in javnostjo, enako tudi 

posluh za skrb glede dejavnosti, izdelkov, odpadkov ali storitev, ki so potencialno tvegani. 

• Preveriti je potrebno uspešnost izvajanja okoljevarstvenih ukrepov, izpeljati ekorevizije, 

upoštevati pravila podjetja, preveriti pravne predpise in osnovna načela ter redno in v 

ustrezni obliki z vsem tem seznanjati upravni odbor, delničarje, zaposlene, upravne organe 

in javnost. 

 

Z uvajanjem ekomanagementa so podjetja začela prepoznavati okoljsko naravnane 

potrošnike, dobavitelje, nove priložnosti, nove prodajne niše in tudi nove potenciale na 

področju javnega mnenja in odgovornosti (Piasecki, Fletcher, Mendelson, 1999, str. 101). 

Začelo se je obdobje novih odzivov podjetij, kar se je odražalo tudi v spremembi izrazoslovja, 

kar je razvidno iz slike 7. 

 

Slika 7: Spremembe v izrazoslovju ekomanagementa 

 

izrazoslovje od leta 1970 do 2000 izrazoslovje v 21. stoletju 
• dovoljene zahteve • potrošnikova prednost 
• end-of-the-pipe • preprečevanje onesnaževanja 

• odgovornost in tveganje • vzdržljivost in dobiček 
• tvegano ravnanje z odpadki • ekonomiziranje izdelave proizvodov in ocenitev 

življenjskega cikla proizvodov 
• zahtevano poročanje in razkrivanje • letna okoljska poročila in prostovoljno poročanje in 

razkritja 
• minimaliziranje stroškov • povečevanje konkurenčnih prednosti 
• okoljevarstvene grožnje • okoljevarstvene priložnosti 

 

Vir: Piasecki, Fletcher, Mendelson, 1999, str. 101. 
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7. OKOLJSKA POLITIKA IN OKOLJEVARSTVENO TRŽENJE 

V PODJETJU FENOLIT d.d. 
 

Z uveljavljanjem tržnoekonomskih zakonitosti, lastninskih sprememb, naraščanja konkurence 

in pa tudi skrbi ter odgovornosti za zaščito človekovega delovnega in bivalnega okolja se 

povečujejo tudi zahteve po spremembah v vodenju podjetij. Glede na posledice vplivov 

podjetja Fenolit d.d., na okolje je bilo v razvojno strategijo in vodenje podjetja neposredno 

zajeto tudi varovanje naravnega okolja.  

 

Odločitve Fenolita za povečanje konkurenčnih prednosti njegovih proizvodov so vezane na 

uveljavljanje ekoprednosti na trgu. V dosedanjem razvoju je veljalo pravilo, da velika podjetja 

ogrožajo mala; sedaj pa velja, da kdor se hitro prilagaja, ogroža počasnejše. Zato se podjetje 

Fenolit d.d., zaveda, da bodo njegovi proizvodi bolj konkurenčni in podjetje razvojno 

uspešnejše, če se bo čim hitreje prilagodilo zahtevam in spremembam okolja.  

 

Okoljsko usmeritev podjetje Fenolit d.d., vključuje v vsa področja in funkcije podjetja, v 

zadnjem času pa daje še poseben poudarek okoljevarstvenemu trženju. Z vsem tem se 

razvijajo in uveljavljajo tudi spremembe v kulturi podjetja. Ta odnos se uresničuje pri nabavi 

ustreznih materialov in embalaže, porabi surovin in energije, v tehnoloških procesih, v 

odnosih do kupcev in poslovnih partnerjev ter tudi pri pravilnem ravnanju z ostanki 

proizvodov. 

 

7.1. PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

Podjetje Fenolit d.d., je bilo ustanovljeno leta 1953 kot družbeno podjetje za proizvodnjo 

fenolnih mas za stiskanje – bakelita. Razvoj industrije je s povpraševanjem po novih 

materialih spodbudil hitro rast proizvodnje in širitev proizvodnega programa. Tako je bil leta 

1963 z nakupom hidravlične stiskalnice postavljen temelj stiskalnici – novemu obratu za 

predelavo bakelita. Leto kasneje je podjetje s postavitvijo reaktorja za proizvodnjo lepil in 
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smol na osnovi fenola ponovno razširilo svojo dejavnost. S postavitvijo novega obrata – 

smole je bil postavljen proizvodni okvir, znotraj katerega podjetje še danes deluje.  

 

Podjetje je bilo prvič vpisano v sodni register leta 1989 kot družbeno podjetje, ki se je 

organiziralo iz izločene TOZD Tovarna za izdelavo in predelavo plastičnih mas FENOLIT, 

Borovnica n.sub.o. v sestavi DO ''DONIT'' n.sol.o., Medvode. Lastninsko preoblikovanje 

nove družbe je bilo zaključeno v letu 1995, ko se je družba vpisala v sodni register kot Fenolit 

d.d., sintetične smole in mase, z ustanovnim kapitalom 388.671.000 SIT. Po standardni 

specifikaciji podjetje sodi v skupino ''24.160'' – proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki. 

 

Danes podjetje zaposluje okoli 80 delavcev, njegova proizvodnja pa poteka v treh obratih: 

• obrat smole z letno zmogljivostjo 25.000 ton različnih smol; 

• obrat bakelit z letno zmogljivostjo 5.000 ton različnih fenolnih mas za stiskanje in 

brizganje; 

• obrat stiskalnica z letno zmogljivostjo predelave 3.000 ton različnih mas. 

 

V letu 2000 je bilo ustvarjenih 2.467 mio SIT skupnih prihodkov, celotni dobiček pa je znašal 

129 mio SIT. V letu 2001 pa je bilo ustvarjenih 2.898 mio SIT skupnih prihodkov in dobiček 

v vrednosti 144 mio SIT.  

 

Podjetje Fenolit d.d., se je v obdobju od leta 1995 do 2000 najintenzivneje prilagajalo 

okoljevarstvenim zahtevam. Leta 1999 je bilo v modernizacijo proizvodnega procesa vloženih 

152 mio SIT, kar je za 20 % več kot leto prej. Dokončno je bila urejena čistilna naprava s 

kapaciteto 15 m3 na dan, ki deluje na principu biološkega čiščenja. S tem je bilo urejeno 

čiščenje odpadnih vod, ki jih ni bilo mogoče več reciklirati in koristno uporabiti v 

proizvodnem procesu. 

 

Od celotne proizvodnje podjetja Fenolit d.d., je približno 80 % prihodkov ustvarjenih z 

izvozom na tuje trge, pri čemer so najpomembnejši izvozni trgi članic Evropske unije in 

CEFTE. Obseg prodaje se je v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 povečal za 17,48 %, rast 
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izvoza je znašala 19,39 %. Večji prihodki v letu 2001 pa niso narekovali tudi večjega dobička 

zaradi povečanja stroškov materiala in storitev.  

 

V tabeli 1 so prikazane letne proizvedene količine od leta 1999 do 2002. Za leto 2003 je 

planirana izdelava 17.000 ton različnih proizvodov. 

 

Tabela 1: Količina proizvedenih proizvodov v obdobju od leta 1999 do leta 2002 

 

 količina v tonah 
leto 1999 13.145 
leto 2000 15.190 
leto 2001 15.500 
leto 2002 16.300 
 

Vir: Poročila komercialne službe podjetja Fenolit d.d., 1999–2001. 

 

Stalne spremembe v okolju silijo podjetje Fenolit d.d., k nenehnemu prilagajanju in iskanju 

novih rešitev in obenem dolgoročno zagotavljajo obstoj in razvoj podjetja. Podjetje Fenolit 

d.d., je tako v juniju leta 2000 pridobilo ISO certifikat 9001. Z njim se je podjetje zavezalo k 

doslednemu uresničevanju politike kakovosti, kar pomeni za vse zaposlene zelo zahtevno 

nalogo, saj je potreben stalen trud za izpolnjevanje zastavljenih nalog, to pa prispeva k 

uspešnosti podjetja. Celoten strošek projekta uvajanja sistema kakovosti od svetovanja, 

izobraževanja in presoj je znašal 4,5 milijonov SIT v letu 2000. Letni strošek vzdrževanja 

sistema pa stane podjetje 850.000,00 SIT. V ta strošek so zajeti izobraževanje in kontrolne 

presoje. 

 

V skladu s standardi ISO 9001 ima podjetje Fenolit d.d., tako začrtane slednje cilje: 

• kakovost proizvodov mora biti na ravni kakovostno tržno usmerjenih podjetij; 

• potrebe in zahteve kupcev imajo odločilno vlogo pri končnih proizvodih; 

• pomembno je sprotno spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in uvajanje izboljšav na 

vseh področjih poslovanja; 

• zagotovljena mora biti hitra odprava vseh odstopanj od predpisane kakovosti proizvodov; 
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• zagotovljeno mora biti stalno izobraževanje zaposlenih s ciljnim usmerjanjem v politiko 

kakovosti; 

• uresničitev politike kakovosti je skupna naloga in odgovornost vseh zaposlenih. 

 

Za doseganje teh ciljev Fenolitove poslovne politike je kakovost proizvodov skupaj s 

pravilnim izborom proizvodov, pravočasnimi roki dobav in primernimi cenami primarna in 

strateška naloga vseh zaposlenih. Za uspešno dolgoročno poslovanje Fenolita je potrebno 

upoštevati tudi okoljske vidike, saj je v razvitem svetu sprejeta filozofija, da so kakovostni le 

tisti proizvodi, ki so narejeni na okolju prijazen način, pri uporabi ne povzročajo škodljivih 

vplivov na okolje, pri izdelavi pa je poskrbljeno za varnost in zdravje.  

 

7.2. VPLIV PODJETJA FENOLIT d.d., NA NARAVNO OKOLJE 

 

Odgovornost do okolja in vpliv svojega delovanja na naravno okolje podjetje Fenolit spremlja 

s tako imenovanimi okoljskimi principi, ki so: 

• ocenjevanje, kontrola in preprečevanje vplivov dejavnosti na različne sektorje okolja: 

vodo, zrak, zemljo; 

• upravljanje z energijo in surovinami; 

• izogibanje nastajanju odpadkov, reciklaža, ponovna uporaba, transport in odstranjevanje; 

• načrtovanje proizvodov (oblikovanje, embalaža, transport, uporaba in odstranjevanje); 

• preprečevanje in omejitev nesreč v okolju; 

• informiranje zaposlenih, izobraževanje in sodelovanje pri problemih varovanja okolja; 

• zunanje informacije in sodelovanje javnosti. 

 

V Fenolitu zunanje pooblaščene ustanove izvajajo zakonodajno zahtevano nadzorovanje, v 

samem podjetju pa je organizirano nadzorovanje polutantov, ki ga izvaja Oddelek za varstvo 

okolja. Organizirano je tudi zbiranje ter pregled količinskih in vrednotnih kazalcev materialov 

in energentov. Zakonodajno zahtevane meritve in analize se opravljajo samostojno znotraj 

podjetja, v laboratoriju Oddelka za varstvo okolja oziroma v sodelovanju s pooblaščenimi 

organizacijami. Na tak način se vrednoti in zagotavlja usklajenost z okoljevarstveno 
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zakonodajo. Strošek monitoringov, ki jih zahteva zakonodaja in izvajajo pooblaščene 

institucije, znaša na letni ravni približno 650.000,00 SIT. 

 

Podjetje Fenolit d.d., se zaveda dejstva, da je izkazovanje odgovornosti do okolja več kot le 

zadovoljevanje zakonodajnih zahtev. Zato se v proizvodne procese uvajajo postopki, ki 

prispevajo k varovanju vodnih virov, zmanjševanju emisij v okolje in zmanjševanju porabe 

energije. Pri ravnanju z odpadki pa podjetje postopoma zmanjšuje količino odpadnih surovin 

oziroma, če je le mogoče, jih reciklira ter ponovno snovno uporabi v proizvodnem procesu. 

 

Kljub količinski rasti proizvodnje je zaznati negativen trend na področju porabe vode in 

energentov. Poraba vode je tako v letu 2002 znašala 54.000 m3, kar je za 3 % manj kot leto 

poprej. Razlog manjše porabe vode je v doslednem recikliranju odpadne vode in vračanje le-

te nazaj v proizvodni proces. Tudi izdatki za energijo se kljub večjemu obsegu proizvodnje 

zmanjšujejo iz leta v leto. V letu 2001 so za energente odšteli 6,1 % skupnih odhodkov, v letu 

2002 pa 5,6 %. Vzrok temu je v obnovitvi izolacije in filtrov na kotlih, kar je stalo podjetje 

blizu 10 milijonov tolarjev, in v izboljšanju kompenzacije jalove energije. Ta naložba je stala 

4 milijone SIT.  

 

Tudi v letu 2003 je planirana nadaljnja racionalizacija porabe vode in energentov. Kljub rasti 

proizvodnje je načrtovano 4-odstotno zmanjšanje. Takšni prihranki seveda prispevajo k 

razbremenitvi naravnega okolja in po drugi strani tudi znižujejo stroške na enoto proizvoda. 

 

7.3. OKOLJEVARSTVENA POLITIKA PODJETJA FENOLIT d.d. 

 

Podjetje Fenolit d.d., je locirano v neposredni bližini Ljubljane, na Barju, ki velja za naravni 

spomenik. V podjetju je kot ena prednostnih nalog zastavljeno zmanjševanje vplivov na 

okolje in varovanje naravnega okolja. Tako je dolgoročna skrb za okolje sestavni del vsake 

investicijske odločitve kot tudi odločitve o uvajanju novih proizvodov, novih proizvodnih 

postopkov in tehnologij. 
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Okoljevarstvena politika, ki vodi v smer trajnostnega razvoja, je sestavni del poslovnega 

vodenja in organizacijske kulture podjetja Fenolit. Uveljavlja se z načrtovanjem ravnanja z 

okoljem, vodenjem okoljskih programov, spremljanjem in merjenjem okoljskih vidikov 

poslovanja ter takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanj od izvajanja okoljevarstvene 

politike. Podjetje Fenolit d.d., spremlja in upošteva vse zahteve okoljske zakonodaje, ki 

vplivajo na dejavnosti in proizvode podjetja.  

 

V ta namen je v Fenolitu d.d., organiziran Oddelek za varstvo okolja, ki ima v podporo 

svojemu delovanju na voljo visoko raven znanja, moderno tehnologijo in najsodobnejše 

metode za spremljanje in zniževanje najrazličnejših vplivov delovanja podjetja na okolje. Z 

moderno tehnologijo oddelek zagotavlja učinkovito kontrolo in reševanje problema 

industrijskih odpadkov. Za izvajanje analiz ima oddelek tudi ustrezne ateste. 

 

Temeljni pogoj za izvajanje dejavnosti podjetja in njihov razvoj je skrb za zdrav in varen 

življenjski prostor. Visoka okoljevarstvena zavest je eden glavnih elementov kulture 

zaposlenih. Zaposleni in vodstvo podjetja si prizadevajo, da Fenolitovo okoljsko odgovornost 

spoštujejo in upoštevajo tudi dobavitelji, kupci, lokalna skupnost in pristojne državne 

ustanove. 

 

Upravljanje z okoljem podjetja Fenolit temelji na preprečevanju vseh vrst onesnaževanj. Na 

najmanjšo možno raven si podjetje trudi zmanjšati okoljska, zdravstvena in varnostna 

tveganja, ki bi lahko negativno vplivala na naravno okolje, zaposlene in okoliško 

prebivalstvo. 

 

Vodstvo podjetja in zaposleni so zato sprejeli slednje ukrepe: 

• stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja; 

• razvijanje novih izdelkov tako, da bodo varni in varčni v proizvodnji in rabi; 

• opuščanje v skladu z možnostmi in naravo tehnoloških postopkov rabo surovin in 

materialov, problematičnih z vidika varovanja okolja, ter njihovo nadomeščanje z okolju 

prijaznejšimi; 
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• vključevanje ravnanja z okoljem v razvojno strategijo ter v posamezna investicijska 

vlaganja in projekte in s tem v največji možni meri preprečevati nastajanje negativnih 

vplivov na okolje; 

• načrtovanje in projektiranje naprav in postopkov na način, ki bo zagotovil čim večjo 

energetsko in surovinsko gospodarnost, majhno obremenjevanje okolja in zmanjševanje 

nastajanja odpadkov; 

• zmanjševanje tveganja za nastanek izrednih dogodkov ter izboljšanje postopkov za 

ukrepanje v takih primerih; 

• zamenjava nevarnih snovi z manj nevarnimi v tistih tehnoloških postopkih, kjer je to 

mogoče; 

• izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih z namenom izboljšati zavest do 

varstva okolja; 

• gospodarno ravnanje z energijo in surovinami ter racionalna poraba drugih naravnih 

virov; 

• sodobno in učinkovito ravnanje z odpadnimi snovmi, ki ne obremenjuje naravnega okolja; 

• spremljanje in upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov in 

• stalno izboljševanje na področju varovanja naravnega okolja s sistematičnim 

postavljanjem okoljskih ciljev in programov. 

 

Podjetje Fenolit si prizadeva za nadzorovan in čim manj neugoden vpliv proizvodne 

dejavnosti na okolje. Zaveda se, da le okolju prijazno podjetje zagotavlja prijetno delovno 

okolje in sožitje s sosedi, to pa je možno le ob upoštevanju okoljskih standardov in 

zakonodaje. Prav tako se tudi zaveda, da v vsakdanjih prizadevanjih za čim večjo storilnost in 

dobiček ne sme pozabiti na pomemben dejavnik, ki bo določal življenje in delo v prihodnosti: 

okolje. Le okolju prijazno podjetje zagotavlja varnost prihodnjih generacij, zato varovanju 

okolja podjetje Fenolit d.d., posveča intenzivno skrb. 

 

7.3.1. Razvoj okolju prijaznih proizvodov 

 

Pri razvoju novih proizvodov, prijaznih do okolja, ima podjetje Fenolit d.d., pred očmi 

naslednja vprašanja: 
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• raziskovanje trga: ugotavljanje družbenih potreb, nato individualih; 

• razvoj in prodaja proizvoda: vprašanje, ali bi smeli proizvod prodajati; 

• cena: doseganje profita z upoštevanjem ekološke vrednosti proizvoda; 

• komuniciranje: seznaniti uporabnika s proizvodom in poudariti informacije o njegovi 

neškodljivosti za okolje; 

• tržni cilji: v prvi vrsti interesi podjetja v skladu z ekološko usmerjenostjo; 

• poslovna morala: uporaba trženjskih sredstev za dolgoročno preživetje. 

 

Pri razvoju novih izdelkov ob upoštevanju ekoloških vidikov podjetje Fenolit d.d., posveča 

skrb izbiri surovin in tehnološkim postopkom. Surovine se izbira tako, da se, če je le mogoče, 

izogne okolju nevarnim oziroma se izberejo druge možnosti v skladu z načeli gospodarnosti. 

Pri izbiri tehnoloških postopkov daje Fenolit prednost zaprtim neprekinjenim procesom 

proizvodnje in pri tem posveča skrb maksimalnemu izkoriščanju strojnih naprav, optimalni 

porabi energentov (voda, energija), vračanju odpadne vode nazaj v tehnološki postopek ter 

vračanju neizrabljenih oziroma že delno predelanih surovin nazaj v tehnološki proces. 

Podjetje pri razvoju novih proizvodov upošteva nemške predpise Ta-Luft, ki prepovedujejo 

vsebnost določenih kemikalij v proizvodih. Tudi v obstoječih proizvodih poteka zamenjava 

prepovedanih kemikalij z ustreznejšimi.  

 

7.3.2. Ravnanje z odpadki 

 

Najpomembnejše vodilo pri ravnanju z odpadki je, da se podjetje Fenolit d.d., skuša čim bolj 

izogibati njihovemu nastajanju. Odpadke, ki nastanejo v proizvodnem procesu, se skuša 

ponovno uporabiti v proizvodnji, če pa to ni mogoče zaradi tehničnih ali ekonomskih 

razlogov, se jih preda v odstranjevanje oziroma uničenje ustanovam oziroma podjetjem, ki 

imajo za svojo dejavnost dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Na 

področju odstranjevanja odpadkov obstaja negativni trend. V letu 2002 je bilo tako na 

uničenje odpeljanih 60 ton posebnih odpadkov, kar je podjetje stalo 7 mio SIT. Te odpadke je 

podjetje ločeno zbiralo pet let. V letu 2003 je planirano uničenje dodatnih 30 ton posebnih 

odpadkov. V Fenolitu je vzpostavljen sistem zbiranja, evidentiranja in usmerjanja odpadkov. 

Dosledno se ločeno zbirajo uporabni odpadki. V letu 2002 so bili zbrani naslednji odpadki: 
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odpadni papir (15 ton), kovinski odpadki (20 ton), leseni odpadki (10 ton), plastika in PE-

folija (15 ton), odpadna olja (3 tone) in komunalni odpadki (60 ton). Ločeno zbiranje teh 

odpadkov in njihovo odstranjevanje je podjetje v letu 2002 stalo 20 mio SIT. Vsakoletno je 

planirano zmanjševanje odpadkov za 1,5 %, kar je dosedaj Fenolit uspešno izvajal. 

 

7.3.3. Izbira surovin 

 

Proizvodnja podjetja temelji na organskih spojinah – aromatih, alkoholih, aldehidih, ketonih, 

bazah, kislinah in drugih specialnih surovinah. Glavnina surovin je po mednarodnih 

standardih ADR uvrščena med nevarne (različni ADR-razredi). Zato ravnanje s temi 

surovinami zahteva posebno usposobljenost zaposlenih, posebne pogoje dela in posebna 

zaščitna sredstva. Pri izbiri surovin skuša iskati druge možnosti za najbolj škodljive in 

nevarne kemikalije in razviti primerne nove metode ravnanja z nevarnimi kemikalijami. 

Pomemben vpliv na izbiro surovin imajo tudi zahteve kupcev po ekoproizvodih, daljši 

življenjski dobi proizvodov, okolju prijazni uporabi in odstranjevanju proizvodov. Podjetje je 

v letu 2002 nabavilo 20.000 ton različnih surovin, od tega predstavlja delež fenola in 

formaldehida, ki sta strateški surovini podjetja, 77 %. Glede na leto 2001 se je nabava surovin 

količinsko povečala za 4 %, vrednostno pa za 6,5 %. 

 

7.3.4. Embalaža in transport 

 

Podjetje Fenolit d.d., glavnino proizvodov (tekoče smole) ne embalira, ampak jih v 

avtomobilskih cisternah (z zakonsko predpisano opremo ADR ali brez le-te) dostavlja 

kupcem. Druge proizvode se pakira v polipropilenske ''big-bag'' vreče oziroma v papirnate 

natron vreče. Pri transportiranju smol, za katere se zahteva ADR-transport, voznik prejme 

navodila o ravnanju v primeru nezgode. Če določbe ADR tako zahtevajo, pa morajo biti na 

prevozni enoti še dokumenti: certifikat o brezhibnosti vozila, certifikat o usposobljenosti 

voznika po določbah ADR in dovoljenje za prevoz. Vsak ADR-transport v povprečju podraži 

proizvod za 7 %. V letu 2001 je bilo 85 % ADR-prevozov, v letu 2002 pa 87,5. V letu 2002 se 

je strošek vseh prevozov povečal za približno 5 %. Vzrok je v ostrejši zakonodaji v državah 

Evropske unije, ki zahteva plačevanje posebne takse pri prevozu nevarnih snovi. 
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7.4. TRŽENJSKI PROGRAM PODJETJA FENOLIT d.d., Z VIDIKA 

VAROVANJA OKOLJA 

 

Proizvodni program podjetja Fenolit d.d., se deli v tri glavne skupine: 

• fenol-formaldehidne smole s komercialnim imenom Borofen; 

• fenolne mase za stiskanje in brizganje s komercialnim imenom Fenolit; 

• izdelki iz fenolnih mas. 

 

Fenol-formaldehidne smole predstavljajo 80-odstotni delež v trženjskem programu podjetja, 

enak pa je tudi delež prihodkov v celotnih prihodkih. Fenol-formaldehidne smole, s 

komercialnim imenom Borofen, se glede na uporabo delijo v podskupine: 

• Smole za proizvodnjo tehničnih in dekorativnih laminatov se na eni strani uporabljajo za 

proizvodnjo tehničnih laminatov, kot npr. tiskana vezja, ki postavljajo posebne zahteve 

glede električnih lastnosti in trdnosti. Po drugi strani pa se jih uporablja za impregniranje 

dekorativnega papirja. 

• Smole za lesno industrijo se uporabljajo kot vezivo pri proizvodnji iverk in vezanih plošč, 

zlasti kjer se zahteva odpornost na vremenske razmere. 

• Smole za veziva in livarstvo se uporabljajo pri oplaščanju livarskih peskov, iz katerih v 

livarnah izdelujejo enkratno uporabljive modele za izdelavo manjših jeklenih izdelkov. Te 

smole so običajno v obliki lusk. 

• Smole za proizvodnjo izolacijskih materialov se uporabljajo za impregnacijo steklenih in 

kamenih vlaken pri proizvodnji steklene in kamene volne. 

• Smole za brusno industrijo so lahko v tekoči ali praškasti obliki. Mešanice tekoče in 

praškaste smole se uporabljajo kot vezivo v proizvodnji brusilk in brusnih koles. 

• Smole za frikcijsko industrijo se uporabljajo kot vezivo pri proizvodnji zavornih oblog in 

sklopk v avtomobilski industriji. 

• Smole za druge aplikacije, kot na primer smole za impregnacijo filter papirja, filca, smole 

za proizvodnjo lepil in drugo. 

 

Fenolne mase za stiskanje in brizganje, s komercialnim imenom Fenolit, se ločujejo glede na 

mehansko in kemično odpornost, termostabilnost in električno prevodnost. Glede na 
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predelavo mas pa se posamezni tipi delijo na mase za klasično stiskanje, transferno in 

injekcijsko brizganje. 

 

Izdelki iz fenolnih mas se izdelujejo po načrtih za znanega kupca. Glede na uporabo so to 

najrazličnejši sestavni deli za potrebe avtomobilske in elektroindustrije, proizvodnjo 

kuhinjske posode in podobno.  

 

Pri oblikovanju trženjskega programa podjetje upošteva zahteve kupcev in razvojne možnosti. 

Upoštevajo se ekološki standardi in zakonodaja ter najnovejša spoznanja z vidika razvoja 

kemijskih in tehnoloških procesov ter varovanja okolja. Trženjski program je sestavljen iz 

proizvodov, ki zadovoljujejo zahteve trga tako glede tehnično-tehnoloških karakteristik 

(mehanske, fizikalne in kemijske lastnosti proizvodov), kot tudi funkcionalno-estetskih 

karakteristik (oblika, barva, varnost, enostavnost, zanesljivost), ekonomskih karakteristik 

(upoštevanje stroškov za doseganje zahtevanih karakteristik, pri čemer je pomembna izbira 

materiala, tehnološkega procesa, oblika in življenjska doba proizvoda) in okoljevarstvenih 

karakteristik, ki zagotavljajo, da bo proizvod v vseh fazah življenjskega cikla obremenjeval 

okolje v kar najmanjši meri. 

 

Pri oblikovanju trženjskega programa je vodilo podjetja Fenolit d.d., slednje: usmerjanje k 

varovanju naravnega okolja in povečevanje deleža tistih proizvodov v trženjskem programu, 

ki nimajo negativnih učinkov na naravno okolje oziroma prispevajo k izboljševanju njegove 

kakovosti. Tako je bilo v trženjskem programu v letu 1999 le 0,5 % proizvodov z označbo 

eko. Zaradi zahtev kupcev in pritiskov zakonodaje se je delež ekoproizvodov v letu 2001 

povzpel na 4,5 %. V letu 2003 je planiran trženjski program s 5-odstotnim deležem 

ekoproizvodov. 

 

Da je proizvod uvrščen na seznam ekoproizvodov, mora zadostiti strogim standardom. Pri 

proizvodnji proizvoda morajo biti uporabljene surovine, ki niso na seznamu prepovedanih 

kemikalij. Uporaba drugih surovin običajno podraži proizvod, in sicer za 15–20 %. Z boljšim 

planiranjem proizvodnega procesa in nabave surovin je v letu 2003 zastavljen cilj, da bo 

nabava drugih surovin surovin dražila ekoproizvode v povprečju za 17 %. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Po tisoč letih delovanja na okolje je človeštvo dodobra uničilo okolje, v katerem živimo 

danes. V zadnjih treh desetletjih so vprašanja v zvezi z varovanjem okolja pridobila na 

pomenu. Posveča se jim vedno več pozornosti. Mlajše generacije, ki so odraščale v času, ko 

se je pričelo javno razpravljati o problemih okolja, sedaj zahtevajo sprejem ukrepov, ki bi 

lahko zmanjšali škodljive učinke človekovih posegov v naravo. V okoljsko najbolj osveščenih 

državah se na zahteve kupcev v podjetja uvajajo sistemi ravnanja z okoljem (EMS), ki pa 

slednjim tudi pomagajo zmanjševati obratovalne stroške (primer: poraba energetskih virov) 

(Strašek, 1998, str. 7). 

 

Obseg izdatkov, ki jih imajo podjetja na področju okolja, se nenehno povečuje. Le-ti nastajajo 

tako pri rednem poslovanju kot tudi financiranju okoljskih naložb, ki jih podjetja izvajajo 

zato, da bi zadostila zahtevam obstoječih ali bodočih okoljevarstvenih predpisov. Z vstopom 

Slovenije v Evropsko unijo bo postalo varovanje okolja temeljna zahteva za razvoj, izdelavo 

in porabo izdelkov. Tako velik del slovenske industrije, še posebej pa njen izvozni del, 

čedalje bolj občuti nenehne spremembe, ki nastajajo v svetovnem gospodarstvu. Mnoga 

podjetja so že sprevidela, da morajo delovati na okolju prijazen način ter se v svoji poslovni 

politiki ravnajo vsaj po minimalno zakonsko določenih zahtevah na področju varovanja 

okolja. Tako se prilagajajo standardom ISO 9000 in ISO 14001. Medtem ko je serija 

standardov ISO 9000 za sisteme zagotavljanja kakovosti že dokazala svojo izredno 

učinkovitost in je popolnoma spremenila pristop podjetij k problemom kakovosti njihovih 

proizvodov in storitev, pa se serija ISO 14001 osredotoča na ravnanje podjetij z energetskimi 

viri, vodnimi viri, hrupom, emisijami nevarnih snovi, odpadki, nevarnimi snovmi, skratka z 

vsem, kar je povezano z okoljem. Sistemi ravnanja z okoljem od podjetij zahtevajo, da 

sprejmejo politiko nenehnih izboljšav na vseh področjih dela, kjer je okolje ali zdravje 

ogroženo (Strašek, 1998, str. 7). Na ta način se podjetje loti pomembnih vprašanj in tako 

napreduje pri svojem razvoju.  

 

Sistemi ravnanja z okoljem so bili razviti na temelju ugotovitev, da se lahko s spreminjanjem 

delovnih postopkov veliko privarčuje. Rezultat teh sistemov je prihranek pri vložkih (energiji, 
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vodi, surovinah), prihranek v tehnoloških postopkih (manj emisij, tekočih in trdnih 

odpadkov), zmanjševanje škodljivega transporta in posledic, ki jih povzroča okolju.  

 

Ravnanje z okoljem postaja pomemben dejavnik pri načrtovanju razvoja podjetij. Podjetja 

silijo k zmanjševanju onesnaževanja kupci, ki postajajo vedno bolj osveščeni, kar pomeni, da 

se na osnovi podatkov vedno več ljudi odloča kupovati okolju prijazne proizvode. Tako 

prihaja do izraza okoljevarstveno trženje, ki seznanja potrošnike s proizvodi, ki so razviti 

tako, da ne nenadzorovano vplivajo na okolje, da so varni, pri porabi energije in naravnih 

virov varčni ter da jih je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati ali varno odstraniti. Okolju 

naklonjena proizvodnja izdelkov, podprta s sodobnimi ''zelenimi'' tehnologijami, ter uporaba 

obnovljivih surovin in materialov postajata vsakdanjik hitrorastočega trga ekološko 

naravnanih podjetij. 

 

Pritiski za vse večjo skrb za okolje so posledica predpisov, pa tudi sprememb v potrošniški 

miselnosti, razvoja okoljevarstvenega trženja in okoljevarstvenega označevanja proizvodov, 

spremenjenega javnega mnenja, pobud poslovne skupnosti, presoj ravnanja z okoljem, 

razvoja presoj dobaviteljev in etičnega investiranja. Podjetje lahko z razvojem proizvodov z 

boljšimi okoljevarstvenimi lastnostmi poveča svoje konkurenčne prednosti. Vprašanja okolja 

pomenijo tudi nova tveganja za finančne institucije. Ta zato zahtevajo od podjetij več 

informacij o načrtih za naložbe v dolgoročna sredstva, o vplivu ekologije na dobičke, o 

možnih obveznostih in sposobnostih obvladovanja obstoječih in prihodnjih problemov v zvezi 

z okoljem. Okoljevarstveni management postaja tako prednostni cilj poslovanja podjetja in 

ključni dejavnik trajnostnega razvoja.  

 

K trajnostnemu razvoju teži tudi podjetje Fenolit d.d., iz Borovnice. Podjetje, ki v svoji 

proizvodnji uporablja večinoma nevarne kemikalije, ki so škodljive tako za ljudi kot okolje, 

se v okviru strogih zahtev okoljevarstvene zakonodaje in povpraševanja kupcev po okolju 

prijaznih proizvodih prilagaja in postopoma uvaja načela okoljevarstvenega trženja v svoj 

program. Podjetje je namreč prišlo do spoznanja, da varovanje okolja ni samo dodatni strošek, 

ki po nepotrebnem bremeni podjetje, ampak lahko skrb za okolje uporabi sebi v prid in s tem 

pridobi konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Podjetje tako pospešeno razvija okolju 



 100

prijazne proizvode in povečuje njihov delež v svojem trženjskem programu. Z zmanjševanjem 

porabe vode in energentov ter z odgovornim ravnanjem z odpadki pa prispeva k 

razbremenitvi okolja. Ravnanje podjetja v skladu s strogo ekološko zakonodajo predstavlja za 

podjetje znaten strošek, ki ga trenutno izničuje z ekonomičnim ravnanjem z vodo, energenti in 

surovinami.  
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PRILOGA 1 

 

Domači predpisi in horizontalne direktive 

 

PVO (EIA) - Direktiva o presoji vplivov na okolje je povezana z sledečo obstoječo slovensko 

zakonodajo: 

• Zakon o varstvu okolja; 

• Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje; 

• Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje; 

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje. 

 

Za IPPC - Direktivo o celovitem preprečevanju industrijskega onesnaževanja ne obstaja 

ustrezna slovenska zakonodaja. Emisije urejajo predpisi o emisijah v zrak, vode, o odpadkih, 

hrupu, sevanjih in predpisi o posameznih industrijskih dejavnostih. 

 

Za VOC - Direktivo o zmanjševanju emisij hlapnih organskih snovi pri uporabi topil ne 

obstaja ustrezna slovenska zakonodaja. Emisije delno urejajo predpisi o emisijah v zrak. 

 

Za SEVESO - Direktivo o nadzoru nad nevarnostmi velikih nesreč z nevarnimi snovmi 

obstaja sledeča slovenska zakonodaja: 

• Navodilo za obveščanje o nevarnih in drugih nesrečah; 

• Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in  

    alarmiranja; 

• Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja; 

• Zakon o urejanju prostora; 

• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor; 

• Zakon o varstvu pred nevarnimi in drugimi nesrečami. 

Za EMAS - Uredbo o prostovoljni udeležbi podjetij v sistemu okoljskega upravljanja in 

pregledovanja slovenska zakonodaja ne obstaja (uporablja se ISO 14001). 
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Za ECOLABEL - Uredba o podeljevanju znaka skupnosti za okolje slovenska zakonodaja ne 

obstaja. 

 

Za KEMIKALIJE - Direktiva o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Uredba 

o tveganjih obstoječih snovi, Uredba o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij obstaja sledeča 

slovenska zakonodaja: 

• Zakon o kemikalijah; 

• Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov; 

• Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov; 

• Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi; 

• Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije 

• Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami 

• Pravilnik o načinu, vsebini in času opravljanja preizkusa znanja za odgovorne osebe iz 

drugega odstavka 45.člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi 

kemikalijami; 

• Pravilnik o dajanju biocidov v promet; 

• Navodilo o sporočanju podatkov za biocide, ki so bili v prometu na dan uveljavitve 

pravilnika o dajanju biocidov v promet; 

• Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse; 

• Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske 

prakse; 

• Uredba o stroških ocenjevanja in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi; 

• Pravilnik o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij; 

• Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi proizvodi, ki vsebujejo naftalen in so namenjeni 

splošni uporabi; 

• Odločba o omejitvi prometa z nevarnimi pripravki, ki vsebujejo monoetilenglikol in so 

namenjeni splošni uporabi; 

• Odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih 

izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva; 

• Uredba o stroških razvrstitve fitofarmacevtskih sredstev v skupino nevarnosti in izdaje 

dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi; 
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• Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma 

promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije; 

• Uredba o carinskih organih, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije; 

• Sklep o izdaji seznama EINECS v slovenskem jeziku; 

• Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem 

obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini; 

• Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili; 

• Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih; 

• Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih; 

• Zakon o kozmetičnih proizvodih; 

• Zakon o rokih, vsebini in načinu posredovanja podatkov; 

• Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo 

strupenih kemikalij; 

• Pravilnik o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo 

proizvodnjo. 

 

 

Domači predpisi in vertikalne direktive 

 

Za Direktivo o odpadkih iz proizvodnje titanovega dioksida obstaja zakonodaja: 

• Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega 

dioksida; 

• Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida; 

• Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in o 

emisiji snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida: 

 

Za Direktivo o sežiganju (in sežigu) odpadkov, Direktivo o sežiganju komunalnih odpadkov 

in Direktivo o sežiganju nevarnih odpadkov, obstaja zakonodaja: 

• Pravilnik o sežiganju odpadkov; 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnice nevarnih odpadkov; 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnice komunalnih odpadkov. 
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Direktiva o azbestu je obravnavana s sledeči zakonodaji: 

• Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev 

za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno; 

• Uredba o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in 

azbestnih izdelkov; 

• Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadkih voda; 

• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

 

Za dokumente BREF za posamezne industrijske dejavnosti ne obstaja slovenska zakonodaja. 

 
 

 

 


