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ZMANJŠANJU

VPLIVA

Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Uredbe o
zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, katera je bila 8. 3. 2022
objavljena na spletnem portalu eDemokracija.
4. člen (zmanjšanje porabe)
Prvi odstavek 4. člena določa, da je cilj zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za
enkratno uporabo do 1. 1. 2026, in sicer najmanj 20 % glede na leto 2022. Ocenjujemo,
da bi bilo treba oba cilja zastaviti bolj smelo. Datum 1. 1. 2026 ja zastavljen absolutno
prepozno, prav tako je prenizek odstotek zmanjšanja uporabe. Podatki o porabi plastičnih
proizvodov za leto enkratno uporabo za leto 2022 bodo znani šele konec leta 2023, torej
čez več kot eno leto, kar pa nas vse nekako oddaljuje od zastavljenega cilja. Treba bi bilo
uporabiti podatke že za leto 2021 in zvišati odstotek porabe vsaj na 30%.
Predlagamo tudi dopolnitev tretje točke četrtega odstavka 4. člena, ki naj se glasi:

»3. pri zbiranju odpadkov na mestu prireditve v času trajanja prireditve je treba
zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov in udeležence javne prireditev z napisi ozaveščati o
ločevanju odpadkov na izvoru.«
5. člen (zahteve za proizvode)
V sami Uredbi je premalo poudarka na omejevanju uporabe plastičnih vsebnikov za
pijače, saj so to nenazadnje plastenke. V 5. členu se ti proizvodi omenjajo le v smislu
doseganja deleža reciklirane plastike v samih proizvodih, ni pa popolnoma nobenega
omejevanja njihove uporabe (npr. na javnih prireditvah, kjer je prisotna množična
uporaba). To bi država lahko omejila bolj, kot predvideva Direktiva (EU) in s tem
pomembno prispevala k zmanjševanju količin teh odpadkov, ki se kopičijo ravno na
prireditvah.
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Predlog Uredbe ima jasen cilj, in to je zmanjšati onesnaževanje okolja. Občine
poudarjajo, da jo je Uredbo čimprej sprejeti, jo strogo upoštevati in v praksi tudi
ustrezno nadzorovati.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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