
                  
 

 
 

EMAS DELAVNICA 
 

»NA POTI V KROŽNO GOSPODARSTVO – 
UVAJANJE EMAS V SLOVENIJI« 

 

ARSO (velika sejna soba), Vojkova 1b, Ljubljana 
28. november 2019 

 
Evropska komisija je sprejela akcijski načrt za krožno gospodarstvo (Zaprtje zanke, EK, 2015), ki vključuje ukrepe za 

podporo pri spodbujanju prehoda Evrope v krožno gospodarstvo, pospeševanja globalne konkurenčnosti, spodbujanju 

trajnostne gospodarske rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Države članice pa je pozvala, da sodelujejo v ukrepih EU 

in jih vključijo v svoje nacionalne ukrepe. V ta namen je akcijski načrt predlagal tudi ukrep za boljšo uporabo sistema EMAS 

kot orodje za prehod v krožno gospodarstvo. 

Krožno gospodarstvo je v Sloveniji umeščeno med strateške razvojne prioritete. Povezano je s cilji trajnostnega razvoja in 

upoštevano v ključnih nacionalnih dokumentih kot sta Vizija Slovenije 2050, Strategija razvoja Slovenije 2030 in v Strategiji 

pametne specializacije. Tudi Slovenija prepoznava EMAS kot instrument za prehod v krožno gospodarstvo in podporo 

gospodarnemu ravnanju z viri v svojih številnih nacionalnih dokumentih. 

EMAS je reguliran z Uredbo EMAS (št. 1221/2009) in v 38. členu uredbe poziva države članice EU, da preučijo in sprejmejo 

ukrepe oprostitve uporabe zakonskih določb ter boljšo pravno ureditev tako, da se breme EMAS organizacijam odstrani, 

zmanjša ali poenostavi z namenom učinkovitega delovanja trgov in dviga ravni konkurenčnosti. Številne države članice, 

med njimi še posebej Nemčija, Italija, Španija, Avstrija in druge, so za organizacije, vključene v sistem EMAS, zagotovile 

zakonske oprostitve in finančne spodbude. Odvisno od tega, kje delujejo, so EMAS organizacije lahko upravičene do daljših 

obdobij med posameznimi inšpekcijskimi in energetskimi pregledi, nižjih stroškov za okoljska dovoljenja, hitrejšega 

postopka pridobitve dovoljenj, boljšega dostopa do financiranja, znižanja finančnih garancij in številne druge. 

Shema EMAS se v Sloveniji uveljavlja počasi in v omejenem obsegu, zato je bistvenega pomena učinkovita promocija in 

informiranje o EMAS (Sistem za okoljsko ravnanje in presojo) na vseh nivojih: ministrstva, agencije, javni zavodi, lokalne 

skupnosti in drugi. Namreč EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja zaradi doseganja 

zmanjšanja vplivov na okolje (emisije, odpadki), učinkovitejšega ravnanja z viri, povečanja energijske učinkovitosti; hkrati 

zahteva izkazovanje skladnosti z okoljsko zakonodajo in na letni ravni javno poročanje o doseganju okoljskih kazalcev. 

Zato imajo ministrstva kot regulatorni organi v Sloveniji pomembno vlogo pri nadgradnji sheme EMAS, predvsem na ravni 

valorizacije EMAS-a v obstoječo zakonodajo (ali pri pripravi nove) in druge instrumente. Da bodo resorna ministrstva pri 

tem uspešna in učinkovita, je pomembno osveščanje strokovnih javnih uslužbencev z namenom pridobitve znanj o 

okoljskih sistemih kot je EMAS, ki predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo in okoljsko odličnost na ravni 

»učinkovitosti – verodostojnosti – transparentnosti«.  

 



                  
 

PROGRAM DELAVNICE 

9.00 – 9.20 Uvodni pozdrav 

     LILIJANA KOZLOVIČ, v.d. direktorica Agencije RS za okolje 

     SIMON ZAJC, minister Ministrstva za okolje in prostor 

     dr. ŠTEFAN ČELAN, direktor Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 

 

9.20 – 12.15 EMAS IN NJENA PRIHODNOST 

JANJA LEBAN, direktorica Službe za varstvo okolja, Gospodarska zbornica Slovenije 

EMAS in krožno gospodarstvo 

TATJANA ORHINI VALJAVEC, Ministrstvo za okolje in prostor 

Shema EMAS - Spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem 

BLANKA KAKER, SiQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

Okoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja 

MOJCA FERK, Gorenje d.d. 

Doprinos EMASa k trajnostnemu razvoju Skupine Gorenje 

mag. ZALA STROJIN BOŽIČ, Mestna občina Ljubljana 

Uvajanje sheme EMAS na Oddelku za varstvo okolja, MO MOL 

dr. KLAVDIJA RIŽNAR, ZRS Bistra Ptuj 

Sprejete oprostitve zakonskih določb in olajšav za EMAS organizacije v državah EU in Sloveniji 

* V vmesnem času je načrtovan odmor s pogostitvijo 

Delavnica je organizirana v okviru evropskega projekta LIFE BRAVER in je brezplačna. Vljudno naprošamo, da svojo 

udeležbo prijavite preko elektronske prijave: e-prijava. 

 
Za dodatne informacije kontaktirajte: klavdija.riznar@bistra.si 
 
 

Vljudno vabljeni! 

 

dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta LIFE BRAVER 

 

Organizator: 

 
 

Soorganizatorja: 

   

https://www.lifebraver.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpOCCIOtZFIZk1AbLSoIe8suyetCKcPIqf9x5pRZsxZFTAg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX0_KMn6nUAhXFcRQKHeGNAj0QjRwIBw&url=http://www.mop.gov.si/si/o_ministrstvu/&psig=AFQjCNFqT6zfFEM39LQIyozw_kE8EHHSGg&ust=1496839307881222


                  
 
 

Kratka EMAS predstavitev: 

Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) je prostovoljni sistem EU, namenjen podjetjem in drugim organizacijam, ki 

se zavežejo, da bodo ocenjevala, upravljala in povečevala svojo okoljsko učinkovitost. 

Evropska komisija je razvila sistem EMAS za podjetja in druge organizacije v pomoč pri ocenjevanju, poročanju in 

izboljšanju njihove okoljske uspešnosti. Njihovo poznavanje rabe virov in vpliva na okolje jim omogoča izvajanje ukrepov, 

ki optimizirajo uporabo svojih virov v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Tako ima EMAS pomembno vlogo podpore 

javnim in zasebnim organizacijam, da sprostijo potencial krožnega gospodarstva in učinkoviteje uporabljajo svoje vire. 

1. EMAS kot orodje za merjenje učinkovitosti virov 

2. EMAS zagotavlja nenehno izboljševanje, ki spodbuja (eko)inovacije 

4. EMAS organizacije ohranjajo korak naprej pred zakonodajo in potrebami  

5. Vsem zainteresiranim stranem, vključno z regulatornimi organi in organi nadzora, zagotavlja transparentne informacije 

 

EMAS je več kot prostovoljni standard upravljanja, je tudi instrument, varstvo okolja in integrirano orodje za poročanje o 

okoljskih obveznosti in doseganju okoljskih učinkih. Kot tak ima tudi na politični ravni pomembno vlogo pri spodbujanju 

doseganja okoljskih ciljev ne le za zasebna podjetja in javne organizacije, ampak tudi za vlado in upravne organe. Poleg 

tega pregledno poročanje EMAS prispeva k učinkovitejšemu ugotavljanju skladnosti z zakonodajo. Registrirane EMAS 

organizacije se prostovoljno zavežejo k strogim zahtevam sheme. 

 

Več o EMAS: Povezava ARSO in EMAS - EVROPSKA KOMISIJA 

https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

