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ZADEVA: POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE 
ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ 
 
 
Spoštovani, 
 
da je področje prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč 
neurejeno, stroka opozarja že vrsto let, trenutno stanje pa žal lahko ocenimo kot alarmantno, 
saj smo priča dnevnemu kopičenju navedenih odpadkov. To predstavlja potencialno ekološko 
katastrofo teritorialno na nivoju celotne države, tudi grožnjo za zdravje ljudi. O tem so na 
podlagi opozoril Zbornice komunalnega gospodarstva  v začetku letošnjega junija poročali tudi 
mediji.  
 
Pristojne službe so bile v preteklosti s strani organizacij podpisnic pričujočega poziva že večkrat 
opozorjene na neurejene razmere na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in 
odpadnih nagrobnih sveč. Ugotavljamo, da v Sloveniji sistema deljene odgovornosti 
proizvajalcev za odstranitev odpadnih nagrobnih sveč in odpadne komunalne embalaže ne 
delujeta, že tako alarmantna situacija pa se je v luči nedavnih dogodkov le še zaostrila. 
Upravno sodišče je v začetku letošnjega leta namreč pritrdilo družbi za ravnanje z odpadno 
embalažo Interseroh d.o.o. in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne 
prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci, torej 
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podjetja, ki dajo na trg letno več kot 15 ton odpadne embalaže. Na podlagi te odločitve sodišča 
so se vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo odločile, da bodo postopale enako, torej 
skladno z navedeno sodbo Upravnega sodišča. Žal to pomeni le to, da bodo od izvajalcev javnih 
služb zbiranja komunalnih odpadkov prevzemale komunalno odpadno embalažo v količinah, ki 
so jih njihovi zavezanci dali na trg.  
 
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so tako že obvestile posamezna komunalna podjetja, 
da bodo omejevale prevzem komunalne odpadne embalaže oziroma jo v celoti prenehale 
prevzemati. Posledice tega so že vidne, saj je neredno prevzemanje komunalne odpadne 
embalaže od komunalnih podjetij privedlo do tega, da količine na  zbirnih centrih drastično 
naraščajo in že ogrožajo redno delo komunalnih podjetij. Več kot zaskrbljujoč je  podatek, da 
je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij že preko 8.000 ton komunalne odpadne embalaže, 
ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, in preko 1.300 ton odpadnih 
nagrobnih sveč, ki jih še vedno niso prevzeli nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi 
nagrobnimi svečami. 
 
Komunalna podjetja se sedaj srečujejo z izjemno prostorsko stisko in zaskrbljenostjo zaradi 
neobvladljivih razmer. Zaradi kupov neodpeljane odpadne embalaže, ki jo mnoge komunale 
skladiščijo kar poleg svojih upravnih stavb, se podjetja soočajo s sanitarno-higienskimi 
težavami in dodatnimi stroški. 
 
Najbolj črn scenarij, kateremu smo lahko, glede na sedanje stanje, priča še v letošnjem letu 
pa je, da komunalna podjetja ne bodo mogla več odvažati odpadne embalaže, saj je enostavno 
ne bodo imela kam odložiti. Vse to lahko privede tudi do višanja cen komunalnih storitev, kar 
pomeni nova finančna bremena tako za občine kot prebivalce, kar pa je nesprejemljivo. Občine 
dodatnih finančnih bremen ne bodo zmogle nositi, občani/državljani pa že plačujejo storitve, 
ki se ne izvajajo, kot bi se morale. 
 
S tem dopisom Vlado RS in pristojna ministrstva pozivamo k takojšnji ureditvi trenutnih razmer 
in dolgoročni posodobitvi sistema na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč.  
 
Predlagamo: 

• da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev 
nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih 
javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh 
odpadkov; 

• da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega 
(nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne 
embalaže (kot se je dogajalo lansko leto); 

• da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema 
deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne 
embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od 
komunalnih podjetij; 

• da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih 
sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu 
odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv. 
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Na podlagi navedenega pričakujemo realizacijo naštetih predlogov ukrepov in zahtevamo  
urgentni sklic sestanka, na katerem bi se o pereči problematiki tudi osebno pogovorili. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Robert Smrdelj, l.r. 
Predsednik ZOS 
 
Branko Ledinek, l.r. 
Predsednik SOS 

Matej Arčon, l.r. 
Predsednik ZMOS 
 
Sebastijan Zupanc, l.r. 
Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva 
 
 
 
V vednost: 

- Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si 
- Državni svet RS, gp@ds-rs.si 
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