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ZADEVA: MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S 
KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju pošilja mnenje k predlogu Zakona o interventnih 
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (v 
nadaljevanju Zakon). 
 
Združenje občin Slovenije pozdravlja namen države, da se uredi področje ravnanja s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. S predlaganim Zakonom se urejajo 
alarmantne razmere na tem področju, veljalo pa bi jih sistemsko in dolgoročno urediti na način, da 
v prihodnje tovrstni interventni zakoni ne bodo potrebni. 
 
4. člen predlaganega Zakona določa, da bo pristojna inšpekcija v 30 dneh od njegove uveljavitve, 
pri izvajalcih javne službe izvedla ogled lokacij in označila odpadke, ki bi že morali biti odpeljani. Te 
odpadki bodo morali biti ločeni od drugih in tu se nam poraja vprašanje oz. bojazen, da bi lahko pri 
izvajalcih javne službe prišlo do težav s kapacitetami skladišč.  
 
Prvi dostavek 5. člena predloga Zakona določa, da Republika Slovenija zagotovi prevzem in 
obdelavo komunalne odpadne embalaže. Nikjer pa ni določen razumen rok, v katerem bodo ti 
odpadki odpeljani. Smiselno bi bilo z dopolnitvijo tega odstavka določi čas prevzema odpadkov, saj 
bi izvajalcem javnih služb olajšalo delo pri skladiščenju odpadkov. Predlagamo, da se za ta skrajni 
rok za prevzem odpadkov določi na način kot je to za odpadne nagrobne sveče urejeno v drugem 
odstavku 6. člena zakona  
 
Tretji odstavek 5. člena določa izbiro osebe, ki bo prevzela in obdelala komunalno odpadno 
embalažo. Zaradi nejasnosti načina izbire prosimo za pojasnilo na kakšen način bo izbrana ta 
oseba. 
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6. člen predlaganega Zakona določa ukrepe pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami.  Šesti 
odstavek tega člena določa označitev neprevzetih nagrobnih sveč, ki bodo morale biti skladiščene 
ločeno od drugih. Tudi tu se poraja enaka bojazen, in sicer nezadostne kapacitete skladišč.  
 
Tretji odstavek 7.člena določa izbiro osebe, ki bo prevzela in obdelala odpadne nagrobne sveče. 
Nejasna je tako sama formulacija pojma osebe kot tudi to ali obstaja oseba, ki ni družba, torej je 
fizična oseba in ima vsa našteta dovoljenja. Zaradi nejasnosti prosimo za pojasnilo formulacije 
pojma osebe in na kakšen način bo le-ta izbrana. 
 
12. člen predloga Zakona določa precej visoke globe. Razumemo namen pripravljavca Zakona, da 
želi urediti področje ravnanja s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, 
vendar na tem mestu opozarjamo, da lahko pri izvajalcih javnih služb, v dobri veri in ko ravnajo po 
svojih najboljših močeh, pride do situacije, ko ne bodo mogli zagotoviti ločenega zbiranja 
odpadkov, saj za to nimajo oz. ne bodo imeli ustreznih kapacitet.    
 
 
Lepo pozdravljeni, 
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