
TRAJNOST 
povečuje kapital podjetja

mag. Janja Petkovšek, u.d.i.s.

direktorica GZS-Združenja kovinske industrije

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije
ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Delavnica SRIP MATPRO, 29. 8. 2017



TRAJNOST…

zakonodaja

zahteve

pričakovano

zaželeno

DELOVANJE 
podjetjaekonomika

okolje
družba



DELEŽNIKI in njihov vpliv
PRIMARNI + + + – – –
Zaposleni (tudi bodoči) Lojalnost, predanost Nezavzetost, fluktuacija

Kupci/odjemalci Pripadnost (brand – novi izdelki) Bojkot, protesti, tožbe

Dobavitelji Plačilni pogoji, odzivnost Plačilni pogoji, odzivnost

Lastniki, delničarji, investitorji Dolgoročna stabilnost Negotovost, nestabilnost

… … …

SEKUNDARNI + + + – – –
Zakoni Bonitetna ocena, rating Kazni, bančni rating

Javnost Splošna ocena („dobri“) Splošna ocena

Interesna gosp. združenja Nagrada, priznanje

Mediji Izpostavljenost, zgled Izpostavljenost

Lokalno okolje Integriranost Izoliranost

Okoljevarstveniki … …

… … …

UGLED –
prislužen, 
pridobljen



PRISTOP

DOLOČITEV:
 Deležnikov/skupin

 Njihovih pričakovanj

 Konkurenca

 Trenutno stanje

 Ciljno stanje

 Strategija doseganja ciljnega stanja (terminski, vsebinski načrt 
aktivnosti, finančna opredelitev)

 Komunikacijska strategija

SISTEMATSKO
delovanje in 
poročanje



VLOGA SRIP MATPRO

METODE DELA:

 Informiranje

 Individualni intervjuji

 Fokusne skupine

 Delavnice/izmenjava 
dobrih praks

 Individualno svetovanje

 Problemske konference

 Strokovna srečanja

 Študijski obiski



Trajnostni razvoj
okoljski vidik

Janja Leban

Delavnica SRIP MATPRO, 29. avgust 2017

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2.»Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije
ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter
podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.



trenutno 7,5 milijard prebivalcev  2050: 9,7 milijard



Zakonodaja 
& standardi

Agenda 
2030

7.okoljski 
akcijski 
program 

EU

Akcijski načrt 
EU za krožno 
gospodarstvo

Okvirni 
program za 

prehod v 
zeleno 

gospodarstvo

Program 
ravnanja z 

odpadki

NPVO 
2030

Izhodišče: strateški in zakonodajni dokumenti

• trajnostni razvoj
• nizkoogljičnost
• krožno gospodarstvo, 

kjer se nič ne zavrže



proizvodnja

proizvodi

kemikalije

odpadki

IED, BAT/BREF
emisije v vode, zrak…
hlapne organske snovi
kakovost zraka, voda, tal...
emisije toplogrednih plinov, ETS
energetska učinkovitost
industrijske nesreče (Seveso)
…

varnost
okoljsko primerna zasnova
RoHS
gradbeni proizvodi
…

odpadki (splošna pravila)
OEEO
baterije
izrabljena motorna vozila
embalaža in odpadna embalaža
odlaganje na odlagališčih
sežig odpadkov

REACH
CLP

EMAS
Eco label

ISO 140xx

ISO 50001

zahteve kupcev

BEMP

ZeJN

MATPRO

standardi



V okviru SRIP MATPRO se bomo posvetili zlasti:

 zahtevam, ki izhajajo iz zakonodaje s področja okolja, gradbenih 
proizvodov, kemikalij in energetske učinkovitosti (okoljska zasnova)

 vsebinam, ki so pomembne z vidika krožnega gospodarstva: modeli 
krožnega gospodarstva, primeri dobrih praks, prepoznavanje snovnih 
tokov, okoljskih trendov in uveljavljanje načel industrijske simbioze

 vsebinam, ki izhajajo iz standardov kot so ISO 14001, ISO 14040 in ISO 
50001, EMAS in sektorskih referenčnih dokumentov

 izmenjavi izkušenj podjetij in primerom iz prakse



Aktivnost Opis aktivnosti

Informiranje

• informiranje o novostih zakonodaje, novih trendih kot tudi poslovnih 
priložnosti

• motivacijske akcije za spodbuditev sistematičnega pristopa k ravnanju z 
okoljem/poročanju

Delo s podjetji

• uvodni intervju z nosilcem verige - ocena trenutnega stanja
• fokusne skupine nosilcev verig - izmenjava dobrih praks
• individualno svetovanje (srečanja) – svetovalna podpora članom SRIP
• študijski obiski - obiski podjetij in drugih organizacij za prepoznavanje 

dobrih praks, možnih povezovanj in pomanjkljivosti zakonodaje - iskanje 
možnosti za izboljšave

Dogodki

• delavnice članov verig za izmenjavo znanj in izkušenj – povezovanje 
znotraj verig

• problemske konference za strokovno osvetlitev izbranega področja, 
mreženje med člani SRIP, prepoznavanje administrativnih in drugih ovir

• priložnostna strokovna srečanja za obravnavo zahtevnejših okoljskih tem



prepoznavanje administrativnih in drugih ovir 
zakonodaje 

priprava pobud za njihovo odpravo


