Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije
napovedujeta posvet z naslovom
UREDITEV PODROČJA RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO: OD URGENTNE DO
SISTEMSKE UREDITVE
v sredo, 13. februarja 2019, ob 9. uri
v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, v prostorih parlamenta, Šubičeva 4,
Ljubljana.

V okviru priprav na sistemsko ureditev področja ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji se
odpirajo številna vprašanja in izzivi. Ker obstajajo različni pogledi na to, kako vzpostaviti
učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo, smo se odločiti organizirati posvet, katerega
namen bo zbrati mnenja, ideje in predloge zainteresirane strokovne in širše javnosti o
številnih odprtih vprašanjih, med drugim:
1. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo?
2. Kakšno vlogo imajo pri tem gospodinjstva oziroma kako izboljšati njihovo vlogo pri celostni
in dolgoročni ureditvi problematike?
3. Kateri so primeri dobrih praks iz tujine in kaj se iz njih lahko naučimo?
4. Katere so ključne težave posameznih deležnikov?
5. Kaj obsega pojem »odgovornosti proizvajalca« in kako urediti problematiko ravnanja z
odpadki v okviru t.i. proizvajalčeve »razširjene odgovornosti«?
Prvi del posveta bo osredotočen na pregled trenutnega stanja, vključno z veljavno
zakonodajo in predvidenimi ukrepi in dejavnostmi v letošnjem letu, v drugem delu pa bo
vidike ureditve področja ravnanja z odpadno embalažo predstavil širši krog deležnikov. Ob
koncu bo potekala odprta razprava z možnostjo predstavitve stališč, ki jih bodo razpravljavci
lahko vnaprej predložili tudi v elektronski obliki in bodo objavljeni na spletni strani Državnega
sveta in Ministrstva za okolje in prostor.
Uradno vabilo in program posveta bo sledil v prvem tednu februarja 2019. Takrat boste
podrobneje obveščeni tudi o načinu prijave na posvet ter sodelovanja v razpravi. Udeležba
na posvetu je brezplačna.
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri razmisleku o številnih aktualnih vprašanjih in na ta
način aktivno sodelujete pri iskanju trajnostnih rešitev ravnanja z odpadki.
Veseli bomo, če boste z najavo posveta seznanili še koga, ki bi bil morebiti zainteresiran za
udeležbo na posvetu.
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