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Obrazložitev:
1.

Pravna podlaga:

Drugi odstavek 17. člena, drugi odstavek 19. člena ter peti in sedmi odstavek 20. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15 in 30/16).
2.

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa:

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11,
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba) v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni
embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 94/62/ES) z namenom zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in delovanja notranjega trga
določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in pri uporabi embalaže ter pravila
ravnanja in druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne
embalaže za preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva embalaže in odpadne embalaže na
okolje ter za preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence.
S tem predlogom se bolj natančno opredeli, kateri distributerji imajo obveznost voditi evidenco o
številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso
predpakirana, in poročati o tem ministrstvu. Črtajo se določbe o tistih obveznostih izvajalcev javne
službe, ki jih urejajo drugi predpisi o odpadkih. Popravlja se napaka v 10.e členu. Sklicevanje na
predpise, ki so prenehali veljati, se nadomešča s sklicevanjem na veljavne predpise, ustrezno se
popravijo kazenske določbe.
V druge določbe Uredbe se s tem predlogom ne posega.
Ta predlog ni osnutek tehničnega predpisa v smislu Direktive (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe, zato o
njem ni potrebno uradno obvestiti Komisije v skladu s 16. členom Direktive 94/62/ES.
3.

Vsebinska obrazložitev k uredbi

1. člen:
S tem predlogom se v celotnem besedilu Uredbe nadomešča sklicevanje na predpis, ki ureja ravnanje
z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki s
sklicevanjem na predpis, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih
odpadkov. Julija 2017 je namreč začela veljati Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17), ki je nadomestila do takrat veljavno Odredbo
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01, 41/04 – ZVO-1 in 33/17).
3. člen:
V skladu z opredelitvijo distributerja iz 3. člena Uredbe so distributerji osebe, ki zaradi dajanja
embalaže ali embaliranega blaga v promet na ozemlju RS dobavljajo embalažo ali embalirano blago
neposredno končnemu uporabniku, v določenih primerih pa tudi trgovcu. Za preverjanje izpolnjevanja
okoljskega cilja iz 4.a člena Uredbe, morajo samo tisti med njimi, ki dobavljajo plastične nosilne vrečke
neposredno končnim uporabnikom, voditi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so
namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošnikom pa jih prodajo kot nosilne
vrečke za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode, in o tem poročati ministrstvu,
pristojnemu za okolje. Zato je potrebno s to novelo ustrezno dopolniti 10.d člen Uredbe, ki določa
obveznost vodenja evidence in poročanja ministrstvu.
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4. člen:
Embalaža se v skladu z opredelitvijo iz 3. člena Uredbe deli na primarno, sekundarno in treciarno
embalažo. S to novelo se odpravlja napaka v 10.e členu, v katerem je uporabljen napačen termin
»primerna embalaža« namesto »primarna embalaža«.
5. in 6. člen:
Črtatjo se zahteve za opremljenost zbirnega centra in centra za ravnanje s komunalnimi odpadki ter
obveznost izvajalca javne službe glede izločanja odpadne embalaže iz mešanih komunalnih
odpadkov, ker gre za normative za opravljanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in javne
službe obdelave komunalnih odpadkov ter nalogo, ki se izvaja v okviru javne službe, te vsebine pa že
urejata Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in Uredba o
odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).
8. in 9. člen:
Znižajo se globe za prekrške odgovornih oseb distributerja in končnega uporabnika, ki sta pravni osebi
ali samostojna podjetnika posameznika. Dodajo se kazenske določbe za prekrške posameznikov, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki so proizvajalci embalaže, pridobitelji embalaže, embalerji,
pridobitelji blaga, distributerji, trgovci in končni uporabniki ter za odgovorne osebe teh oseb.
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Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka
20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11-popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16-popr. in 35/17) se v prvem odstavku 14. člena, četrtem
odstavku 15. člena, 2. alineji četrtega odstavka 16. člena, prvem in drugem odstavku 17. člena, tretjem
odstavku ter 1. in 4. alineji 1. točke četrtega odstavka 19. člena ter 3. točki osmega odstavka 53. člena
besedilo »ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki« nadomesti z besedilom »obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih
odpadkov«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 36. točki besedo »Uredbo Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija
2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline
(PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2017, str. 14)« nadomesti z
besedilom »Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za
kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in
Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS,
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1)«.
3. člen
V prvem odstavku 10.d člena se za besedo »Distributer« dodata vejica in besedilo »ki dobavlja
plastične nosilne vrečke neposredno končnemu uporabniku,«.
V drugem odstavku se za besedo »Distributer« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedilom »vsakega distributerja« doda besedilo »iz prvega odstavka tega
člena«.
4. člen
V petem odstavku 10.e člena se beseda »primerna« nadomesti z besedo »primarna«.
5. člen
V 17. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 20. členu se črta tretji odstavek.
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7. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »spremenjene z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo
Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja
postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str.
1)« nadomesti z besedilom »popravljene s Popravkom Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23.
decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se
nanašajo na okolje (UL L št. 137 z dne 26. 5. 2016, str. 27)«.
8. člen
V sedmem odstavku 53. člena se črtata 3. in 4. točka.
Dosedanje 5. do 13. točka postanejo 3. do 11. točka.
Na koncu 14. točke, ki postane 12. točka, se vejica nadomesti s piko.
15. točka se črta.
Besedilo enajstega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(11) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega do četrtega odstavka tega člena in šestega do
osmega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba proizvajalca embalaže, pridobitelja
embalaže, embalerja ali pridobitelja blaga iz prvega do četrtega odstavka tega člena ali trgovca,
izvajalca javne službe ali družbe za ravnanje z odpadno embalažo iz šestega do osmega odstavka
tega člena.«.
Za enajstim se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Z globo 120 eurov se za prekršek iz petega in devetega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba distributerja iz petega odstavka tega člena ali končnega uporabnika iz devetega
odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena kaznuje proizvajalec
embalaže, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(2) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz drugega odstavka prejšnjega člena kaznuje pridobitelj
embalaže, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz tretjega odstavka prejšnjega člena kaznuje embaler, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka prejšnjega člena kaznuje pridobitelj blaga,
ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 450 eurov se za prekršek iz petega odstavka prejšnjega člena kaznuje distributer, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

4

OSNUTEK
(6) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz šestega odstavka prejšnjega člena kaznuje trgovec, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo 450 eurov se za prekršek iz devetega odstavka prejšnjega člena kaznuje končni
uporabnik, ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(8) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega do četrtega odstavka prejšnjega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba proizvajalca embalaže, pridobitelja embalaže, embalerja ali pridobitelja blaga iz
prvega do četrtega odstavka tega člena.
(9) Z globo 60 eurov se za prekršek iz petega in devetega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba distributerja iz petega odstavka tega člena ali končnega uporabnika iz sedmega
odstavka tega člena.«.
***končna določba***
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2016-2550-0029

Vlada Republike Slovenije
dr. Miro Cerar
predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(neuradno prečiščeno besedilo določb, ki se spreminjajo)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo

Predlog sprememb in dopolnitev

(Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 –
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)
2. člen
3 člen
(pomen izrazov)

3 člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji
pomen:
…
36. plastika je polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3.
člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za
kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe
Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS,
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z
dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija
2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske
kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi
(UL L št. 150 z dne 14. 6. 2017, str. 14), ki so mu
lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi
kot glavna strukturna komponenta nosilnih vrečk;
…

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji
pomen:
…
36. plastika je polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3.
člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za
kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe
Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS,
93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z
dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2017/1510 z dne 30. avgusta 2017 o
spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne,
mutagene ali strupene za razmnoževanje (UL L št.
224 z dne 31. 8. 2017, str. 110), ki so mu lahko dodani
aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna
strukturna komponenta nosilnih vrečk;
…
3. člen

10.d člen
(vodenje evidence in poročanje distributerja)

10.d člen
(vodenje evidence in poročanje distributerja)

(1) Distributer vodi evidenco o številu zelo lahkih
plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno
embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošniku pa jih
proda kot nosilno vrečko za živila, ki so predpakirana,
ali za neživilske proizvode.

(1) Distributer, ki dobavlja plastične nosilne vrečke
neposredno končnemu uporabniku, vodi evidenco o
številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so
namenjene za primarno embalažo živil, ki niso
predpakirana, potrošniku pa jih proda kot nosilno vrečko
za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.

(2) Distributer mora ministrstvu do 31. marca tekočega
koledarskega leta za preteklo koledarsko leto pisno ali
elektronsko predložiti podatke o številu vrečk iz
prejšnjega odstavka. Predloga obrazca za sporočanje
teh podatkov je dostopna na spletnih straneh
ministrstva.

(2) Distributer iz prejšnjega odstavka mora ministrstvu
do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo
koledarsko leto pisno ali elektronsko predložiti podatke
o številu vrečk iz prejšnjega odstavka. Predloga
obrazca za sporočanje teh podatkov je dostopna na
spletnih straneh ministrstva.

(3) O podatkih iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo
evidenco o potrošnji zelo lahkih plastičnih nosilnih
vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki
niso predpakirana, in so bile prodane kot nosilne
vrečke za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske
proizvode. Evidenca za vsakega distributerja vsebuje
podatke o osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in

(3) O podatkih iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo
evidenco o potrošnji zelo lahkih plastičnih nosilnih
vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki
niso predpakirana, in so bile prodane kot nosilne vrečke
za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.
Evidenca za vsakega distributerja iz prvega odstavka
tega člena vsebuje podatke o osebnem imenu in
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Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo

Predlog sprememb in dopolnitev

(Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 –
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)
sedežu ter matični številki distributerja in o številu
vrečk iz prejšnjega stavka.

naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki
distributerja in o številu vrečk iz prejšnjega stavka.
4. člen

10.e člen
(prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk)

10.e člen
(prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk)

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena so kot
primerna embalaža živil, ki niso predpakirana, na
prodajnem mestu blaga ali izdelkov lahko potrošnikom
brezplačno na voljo zelo lahke plastične nosilne
vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki
niso predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ribe,
meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni
sendviči in druga sveže pripravljena živila, ki niso
predpakirana. Distributer mora potrošnike o tem
obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu
ponudbe takih živil, na katerem so potrošnikom na
voljo tudi take zelo lahke plastične nosilne vrečke.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena so kot
primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, na
prodajnem mestu blaga ali izdelkov lahko potrošnikom
brezplačno na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke,
ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso
predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ribe, meso
in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni
sendviči in druga sveže pripravljena živila, ki niso
predpakirana. Distributer mora potrošnike o tem
obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu
ponudbe takih živil, na katerem so potrošnikom na voljo
tudi take zelo lahke plastične nosilne vrečke.
1. člen

14. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek)

14. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek)

(1) Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, zbirati, hraniti in oddajati v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.

(1) Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, zbirati, hraniti in oddajati v skladu s
predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
1. člen
15. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni
odpadek)

(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka
tega člena lahko končni uporabnik odpadno embalažo,
ki ni komunalni odpadek in ki nastaja pri opravljanju
trgovinske ali storitvene dejavnosti, prepušča izvajalcu
javne službe v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka
tega člena lahko končni uporabnik odpadno embalažo,
ki ni komunalni odpadek in ki nastaja pri opravljanju
trgovinske ali storitvene dejavnosti, prepušča izvajalcu
javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno
občinsko gospodarsko javno službo zbiranja
komunalnih odpadkov.
1. člen

16. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni
odpadek)

16. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni
odpadek)

(4) Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je
nevarni odpadek:
- oddajati zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odpadke, če gre za odpadno
embalažo, ki ni komunalni odpadek,
- prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki, če gre za odpadno embalažo,
ki je komunalni odpadek.

(4) Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je
nevarni odpadek:
- oddajati zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odpadke, če gre za odpadno
embalažo, ki ni komunalni odpadek,
- prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s
predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, če gre
za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.
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5. člen, 1. člen
17. člen
(prevzem ločeno zbrane odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno
zbiranje odpadne embalaže v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno
zbiranje odpadne embalaže v skladu s predpisom, ki
ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo
zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je
povzročiteljem odpadkov iz četrtega odstavka 15.
člena te uredbe dana možnost prepuščanja odpadne
embalaže v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je
povzročiteljem odpadkov iz četrtega odstavka 15. člena
te uredbe dana možnost prepuščanja odpadne
embalaže v skladu s predpisom, ki ureja obvezno
občinsko gospodarsko javno službo zbiranja
komunalnih odpadkov.

(3) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru
zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da lahko
vsaj 14 dni predhodno skladišči ločeno zbrano
odpadno embalažo.
(4) Izvajalec javne službe mora v centru za
ravnanje s komunalnimi odpadki zagotoviti tako
velik skladiščni prostor, da lahko vsaj 14 dni
skladišči odpadno embalažo, ki je izločena iz
mešanih komunalnih odpadkov.
1. člen
19. člen
(plačilo za oddajo oziroma prevzem odpadne
embalaže)

19. člen
(plačilo za oddajo oziroma prevzem odpadne
embalaže)

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora družba za ravnanje z odpadno
embalažo za prevzeto odpadno embalažo plačati
izvajalcu javne službe tiste stroške, ki presegajo obseg
storitev javne službe, določen s predpisom, ki ureja
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora družba za ravnanje z odpadno
embalažo za prevzeto odpadno embalažo plačati
izvajalcu javne službe tiste stroške, ki presegajo obseg
storitev javne službe, določen s predpisom, ki ureja
obvezno občinsko gospodarsko javno službo
zbiranja komunalnih odpadkov.

(4) Pri določanju priznavanja stroškov iz prejšnjega
odstavka zaradi prevzema odpadne embalaže morata
izvajalec javne službe in družba za ravnanje z
odpadno embalažo upoštevati naslednje stroške:

(4) Pri določanju priznavanja stroškov iz prejšnjega
odstavka zaradi prevzema odpadne embalaže morata
izvajalec javne službe in družba za ravnanje z odpadno
embalažo upoštevati naslednje stroške:

1. stroški izvajalca javne službe so:
- stroški nabave zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadne embalaže, stroški postavitve in vzdrževanja
zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov v obsegu, ki
je določen v predpisu, ki ureja ravnanje z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki,
- stroški praznjenja zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadne embalaže in odvoza odpadne embalaže do
zbirnega centra,
- stroški izločanja odpadne embalaže iz mešanih
komunalnih odpadkov v centrih za ravnanje s
komunalnimi odpadki,

1. stroški izvajalca javne službe so:
- stroški nabave zabojnikov za ločeno zbiranje odpadne
embalaže, stroški postavitve in vzdrževanja zbiralnic
ločenih frakcij in zbirnih centrov v obsegu, ki je določen
v predpisu, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
- stroški praznjenja zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadne embalaže in odvoza odpadne embalaže do
zbirnega centra,
- stroški izločanja odpadne embalaže iz mešanih
komunalnih odpadkov v centrih za ravnanje s
komunalnimi odpadki,
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- stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže, ki je
nevarni odpadek, v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki;

- stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže, ki je
nevarni odpadek, v skladu s predpisom, ki ureja
obvezno občinsko gospodarsko javno službo
zbiranja komunalnih odpadkov;

2. …

2. …
6. člen
20. člen
(prepovedi za izvajalca javne službe)

20. člen
(prepovedi za izvajalca javne službe)

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se
mešani komunalni odpadki pred odstranjevanjem
obdelajo tako, da se z razvrščanjem iz njih izloči
tista odpadna embalaža, za katero je mogoče
zagotoviti nadaljnjo predelavo, pri čemer ima
prednost recikliranje.
7. člen
51. člen
(poročanje Evropski komisiji)

51. člen
(poročanje Evropski komisiji)

(1) Ministrstvo mora vsaka tri leta poslati Evropski
komisiji informacije o izvajanju Direktive 94/62/ES v
obliki področnega poročila v skladu z določbo
17. člena Direktive 94/62/ES in določbo 5. člena
Direktive Sveta z dne 23. decem b r a 1 9 9 1 o
standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju
določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje
(91/692/EGS) (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str.
48), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št.
1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede
odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju
njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za
katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe
ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne
31. 10. 2003, str. 1).

(1) Ministrstvo mora vsaka tri leta poslati Evropski
komisiji informacije o izvajanju Direktive 94/62/ES v
obliki področnega poročila v skladu z določbo 17. člena
Direktive 94/62/ES in določbo 5. člena Direktive Sveta z
d n e 2 3 . decembra 1991 o standardiziranju in
racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki
se nanašajo na okolje (91/692/EGS) (UL L št. 377 z dne
31. 1 2 . 1 9 9 1 , s t r . 4 8 ) , z a d n j i č popravljene s
Popravkom Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23.
decembra
1991
o
standardiziranju
in
racionaliziranju poročil o izvajanju določenih
direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 137 z dne
26. 5. 2016, str. 27).

8. člen, 1. člen
53. člen
(prekrški)

53. člen
(prekrški)

(7) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi ločenega zbiranja odpadne embalaže
(prvi odstavek 17. člena),
2. povzročiteljem odpadkov iz četrtega odstavka 15.
člena te uredbe ne omogoči prepuščanja odpadne
embalaže (drugi odstavek 17. člena),
3. v zbirnem centru ne zagotovi dovolj velikega
skladiščnega prostora za vsaj 14 dnevno
predhodno skladiščenje ločeno zbrane odpadne
embalaže (tretji odstavek 17. člena),
4. v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki ne
zagotovi dovolj velikega skladiščnega prostora za
vsaj 14-dnevno skladiščenje odpadne embalaže, ki
je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov
(četrti odstavek 17. člena),
5. družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne oddaja

(7) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi ločenega zbiranja odpadne embalaže
(prvi odstavek 17. člena),
2. povzročiteljem odpadkov iz četrtega odstavka 15.
člena te uredbe ne omogoči prepuščanja odpadne
embalaže (drugi odstavek 17. člena),

3. družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne oddaja
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vse odpadne embalaže, ki je zbrana kot ločeno zbrana
frakcija (prva alineja prvega odstavka 18. člena),
6. družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne oddaja
vse odpadne embalaže, ki je v centrih za ravnanje s
komunalnimi odpadki izločena iz mešanih komunalnih
odpadkov (druga alineja prvega odstavka 18. člena),
7. v nasprotju z določbo drugega odstavka 18. člena te
uredbe družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne
omogoča rednega prevzemanja odpadne embalaže v
zbirnih centrih ali centrih za ravnanje s komunalnimi
odpadki ali, kadar ravnanje z odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z
odpadno embalažo, katerikoli družbi za ravnanje z
odpadno embalažo ne zagotovi prevzemanja odpadne
embalaže v deležih iz petega odstavka 19. člena te
uredbe ali ga ne zagotovi na način, določen v drugem
odstavku 18. člena te uredbe,
8. pisno ali elektronsko ne obvesti družbe za ravnanje
z odpadno embalažo in pristojnega inšpektorja, kadar
količina zbrane odpadne embalaže, ki jo izvajalec
javne službe predhodno skladišči v zbirnem centru ali
kadar količina odpadne embalaže, izločene iz mešanih
komunalnih odpadkov, ki jo izvajalec javne službe
skladišči v objektu za skladiščenje odpadne embalaže,
presega 80 % količine odpadne embalaže, ki jo
izvajalec javne službe lahko hkrati predhodno skladišči
glede na zmogljivost zbirnega centra ali hkrati skladišči
glede na zmogljivost objekta za skladiščenje odpadne
embalaže (tretji odstavek 18. člena),
9. z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne uredi
načina oddaje in prevzema odpadne embalaže s
posebno pogodbo (četrti odstavek 18. člena),
10. odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, ne
odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo
brezplačno in brez zahteve za plačilo zaradi njene
morebitne vrednosti ali vrednosti posameznih vrst
embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki
nastanejo pri njeni ponovni uporabi ali predelavi (prvi
odstavek 19. člena),
11. pri določanju priznavanja stroškov iz tretjega
odstavka 19. člena te uredbe zaradi prevzema
odpadne embalaže ne upošteva predpisane delitve
stroškov med njim in družbo za ravnanje z odpadno
embalažo (četrti odstavek 19. člena),
12. najpozneje deseti dan tekočega koledarskega
meseca pisno ali elektronsko ne obvesti vseh družb za
ravnanje z odpadno embalažo in pristojnega
inšpektorja o količinah zbrane odpadne embalaže in o
količinah odpadne embalaže, izločene iz mešanih
komunalnih odpadkov v preteklem koledarskem
mesecu po embalažnih materialih iz priloge 2B te
uredbe, kadar ravnanje z odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z
odpadno embalažo (šesti odstavek 19. člena),
13. v nasprotju z določbo prvega odstavka 20. člena te
uredbe pri opravljanju storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov prevzema odpadno embalažo, ki ni
komunalni odpadek,
14. v nasprotju z določbo drugega odstavka 20. člena
te uredbe prevzema mešane komunalne odpadke, v

vse odpadne embalaže, ki je zbrana kot ločeno zbrana
frakcija (prva alineja prvega odstavka 18. člena),
4. družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne oddaja
vse odpadne embalaže, ki je v centrih za ravnanje s
komunalnimi odpadki izločena iz mešanih komunalnih
odpadkov (druga alineja prvega odstavka 18. člena),
5. v nasprotju z določbo drugega odstavka 18. člena te
uredbe družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne
omogoča rednega prevzemanja odpadne embalaže v
zbirnih centrih ali centrih za ravnanje s komunalnimi
odpadki ali, kadar ravnanje z odpadno embalažo, ki je
komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z
odpadno embalažo, katerikoli družbi za ravnanje z
odpadno embalažo ne zagotovi prevzemanja odpadne
embalaže v deležih iz petega odstavka 19. člena te
uredbe ali ga ne zagotovi na način, določen v drugem
odstavku 18. člena te uredbe,
6. pisno ali elektronsko ne obvesti družbe za ravnanje z
odpadno embalažo in pristojnega inšpektorja, kadar
količina zbrane odpadne embalaže, ki jo izvajalec javne
službe predhodno skladišči v zbirnem centru ali kadar
količina odpadne embalaže, izločene iz mešanih
komunalnih odpadkov, ki jo izvajalec javne službe
skladišči v objektu za skladiščenje odpadne embalaže,
presega 80 % količine odpadne embalaže, ki jo
izvajalec javne službe lahko hkrati predhodno skladišči
glede na zmogljivost zbirnega centra ali hkrati skladišči
glede na zmogljivost objekta za skladiščenje odpadne
embalaže (tretji odstavek 18. člena),
7. z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne uredi
načina oddaje in prevzema odpadne embalaže s
posebno pogodbo (četrti odstavek 18. člena),
8. odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, ne
odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo
brezplačno in brez zahteve za plačilo zaradi njene
morebitne vrednosti ali vrednosti posameznih vrst
embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki
nastanejo pri njeni ponovni uporabi ali predelavi (prvi
odstavek 19. člena),
9. pri določanju priznavanja stroškov iz tretjega
odstavka 19. člena te uredbe zaradi prevzema odpadne
embalaže ne upošteva predpisane delitve stroškov med
njim in družbo za ravnanje z odpadno embalažo (četrti
odstavek 19. člena),
10. najpozneje deseti dan tekočega koledarskega
meseca pisno ali elektronsko ne obvesti vseh družb za
ravnanje z odpadno embalažo in pristojnega inšpektorja
o količinah zbrane odpadne embalaže in o količinah
odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih
odpadkov v preteklem koledarskem mesecu po
embalažnih materialih iz priloge 2B te uredbe, kadar
ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno
embalažo (šesti odstavek 19. člena),
11. v nasprotju z določbo prvega odstavka 20. člena te
uredbe pri opravljanju storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov prevzema odpadno embalažo, ki ni
komunalni odpadek,
12. v nasprotju z določbo drugega odstavka 20. člena te
uredbe prevzema mešane komunalne odpadke, v
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katerih je tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni
odpadek,
15. v nasprotju z določbo tretjega odstavka 20.
člena te uredbe ne zagotovi obdelave mešanih
komunalnih
odpadkov
pred
njihovim
odstranjevanjem na način, da se z razvrščanjem iz
njih izloči tista odpadna embalaža, za katero je
mogoče zagotoviti nadaljnjo predelavo, pri čemer
ima prednost recikliranje.

katerih je tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni
odpadek.

(8) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje družba
za ravnanje z odpadno embalažo, če:
1. …
2. …
3. izvajalcu javne službe za prevzeto odpadno
embalažo ne plača tistih stroškov, ki presegajo obseg
storitev javne službe, določen s predpisom, ki ureja
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (tretji odstavek 19. člena),
4. – 20. …

(8) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje družba
za ravnanje z odpadno embalažo, če:
1. …
2. …
3. izvajalcu javne službe za prevzeto odpadno
embalažo ne plača tistih stroškov, ki presegajo obseg
storitev javne službe, določen s predpisom, ki ureja
obvezno občinsko gospodarsko javno službo
zbiranja komunalnih odpadkov (tretji odstavek 19.
člena),
4. – 20. …

(11) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega do
devetega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna
oseba
proizvajalca
embalaže,
pridobitelja embalaže, embalerja, pridobitelja
blaga, distributerja, trgovca, izvajalca javne službe,
družbe za ravnanje z odpadno embalažo ali
končnega uporabnika.

(11) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega do
četrtega odstavka tega člena in šestega do osmega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
proizvajalca embalaže, pridobitelja embalaže,
embalerja ali pridobitelja blaga iz prvega do
četrtega odstavka tega člena ali trgovca, izvajalca
javne službe ali družbe za ravnanje z odpadno
embalažo iz šestega do osmega odstavka tega
člena.
(12) Z globo 120 eurov se za prekršek iz petega in
devetega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba distributerja iz petega odstavka
tega člena ali končnega uporabnika iz devetega
odstavka tega člena.
9. člen
53.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka prejšnjega člena kaznuje proizvajalec
embalaže, ki je posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(2) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz drugega
odstavka prejšnjega člena kaznuje pridobitelj
embalaže, ki je posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(3) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz tretjega
odstavka prejšnjega člena kaznuje embaler, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz četrtega
odstavka prejšnjega člena kaznuje pridobitelj blaga,
ki je posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 450 eurov se za prekršek iz petega
odstavka prejšnjega člena kaznuje distributer, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz šestega
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OSNUTEK
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo

Predlog sprememb in dopolnitev

(Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 –
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)
odstavka prejšnjega člena kaznuje trgovec, ki je
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo 450 eurov se za prekršek iz devetega
odstavka prejšnjega člena kaznuje končni
uporabnik, ki je posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost.
(8) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega do
četrtega odstavka prejšnjega člena kaznuje tudi
odgovorna
oseba
proizvajalca
embalaže,
pridobitelja embalaže, embalerja ali pridobitelja
blaga iz prvega do četrtega odstavka tega člena.
(9) Z globo 60 eurov se za prekršek iz petega in
devetega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba distributerja iz petega odstavka
tega člena ali končnega uporabnika iz sedmega
odstavka tega člena.
10. člen (začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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