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ZADEVA: Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje
– predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi šestega odstavka 24. člena in prvega odstavka 320. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega 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, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 81/22 – sklep US) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji… seji …. sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na 
okolje, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                     
                            Barbara Kolenko Helbl

                                     generalna sekretarka vlade

Sklep prejmejo:
 vsa ministrstva,
 vladne službe. 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 mag. Tanja Bolte, v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje
 dr. Polonca Ojsteršek Zorčič, vodja Sektorja za ravnanje z odpadki
 Nataša Petrovčič, vodja Sektorja za sistemsko pravne in upravne zadeve
 mag. Jana Miklavčič, Sektor za ravnanje z odpadki
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 Mihael Nunčič, Sektor za sistemsko pravne in upravne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem 
besedilu: predlog uredbe) prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih 
plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904) v notranji pravni 
red. Rok za prenos Direktive (EU)2019/904) je potekel 3. julija 2021, zato je Komisija Republiki 
Sloveniji izdala opomin.

Pravna podlaga za predlog uredbe je šesti odstavek 24. člena in prvi odstavek 320. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter enajsti in štirinajsti 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 81/22 – sklep US).

Predlog uredbe je bil na portalu e-demokracija objavljen 19. maja 2021, 8. marca 2022 in 20. maja 
2022.

S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za 
enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo 
iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter 
smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja 
onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za deset najpogosteje 
najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno 
opremo, ki vsebuje plastiko. 

Za plastične proizvode za enkratno uporabo se za posamezne proizvode določajo različni ukrepi. Za 
plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve 
razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: sistem PRO). 

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so vsebniki pijač 
do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, 
vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki (v 
nadaljnjem besedilu: tobačni izdelki), in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja 
sistem PRO s skupinskim izpolnjevanja obveznosti PRO po zgledu že veljavnih predpisov, ki urejajo 
sistem PRO, kot sta predpis, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo ter predpis, ki ureja 
odpadne nagrobne sveče. Nosilec skupnega načrta v imenu in za račun proizvajalcev ureja 
obveznosti PRO iz te uredbe. Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistema PRO za 
izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo, da bi se izognili administrativnim bremenom tako za 
ministrstvo kot tudi za same proizvajalce. 

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS prej omenjene proizvode, bodo morali v okviru PRO javnim 
sistemom za čiščenje javnih površin plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi 
odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti, pa tudi
stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, in pridobivanja podatkov o 
nastalih odpadkih iz teh proizvodov. V primeru tobačnih izdelkov proizvajalci krijejo tudi stroške 
zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s 
tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh 
odpadkov. Stroški lahko zajemajo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov 
teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj 
obremenjene zaradi smetenja. Za pregledno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja 
je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo v smeteh in deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki 
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se dajo na trg v RS.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru sistema PRO 
morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, 
nadaljnje ravnanje z odpadki in stroške ozaveščanja o onesnaževanju okolja s temi odpadki. V RS 
nimamo še ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od 
uveljavitve uredbe naprej.

V predlogu uredbe so poleg obveznosti PRO določeni tudi nekateri okoljski cilji. Tako je v 4. členu 
določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za 
enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za organizatorja prireditev, upravljavce aparatov za tople in 
hladne napitke in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko kakor koli prispevajo 
k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo bo Evropski komisiji moralo poročati o 
doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in 
plastičnih posod za enkratno uporabo za živila. 

Predlog uredbe v 5. členu v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 določa tudi zahteve pri oblikovanju in 
sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na 
vsebnike pijač. Za plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer mora biti 
vsebnost reciklata od 1. januarja 2025 naprej najmanj 25 % v PET-plastenkah in od 1. januarja 2030 
naprej najmanj 30 % v vseh plastenkah za pijačo do prostornine treh litrov.

Za namene recikliranja plastenk je v 19. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega 
zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 naprej najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 
naprej najmanj 90 %. Za izračun cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk sta predpisani
metodologija za izvedbo sortirnih analiz mešane odpadne embalaže in metodologija izračuna 
količine odpadnih plastenk v RS.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in glede kritja stroškov, kot so določena za 
proizvajalce posameznih proizvodov, je potrebno predpisati poročanje proizvajalca o danih 
plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v RS. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
/
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Okvirna ocena stroškov za vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije za evidence o proizvajalcih in 
evidence o dajanju plastičnih proizvodov, ki jo vzpostavi Agencija RS za okolje, je do 40.000 EUR.

Finančni vir je iz PP 559 – podnebni sklad, NRP 2550-17-0036 – tehnična pomoč. Sredstva so 
zagotovljena v letih 2022 in 2023.

Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA 

Vsa tri združenja so bila obveščena o osnutku predpisa in pozvana k dajanju pripomb z e-pošto, v 
času obeh javnih obravnav so bile izvedene javne predstavitve predloga uredbe.

Predlogi in pripombe združenj so bili večinoma upoštevani:

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, so se nanašali na predlog obračunavanja 
stroškov čiščenja smetenja glede na prostornino smeti in ne glede na maso odpadnih plastičnih 
proizvodov za enkratno obravnavo. Nadaljnje ravnanje z odpadki se namreč evidentira in plačuje 
glede na maso zbranih odpadkov.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Datum objave: 19. 5. 2021, 8. 3. 2022 in 20. 5. 2022.
V razpravo je bila vključena vsa zainteresirana javnost. 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:
 nevladne organizacije (Eko Krog, Ekologi brez meja),
 SOS, ZOS, 
 Slopak
 Zbornice (GZS – Služba za varstvo okolja, GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva, 

GZS-Združenje pijač industrije, OZS, TZS, TGZ, PTZ),
 Inštitut Wcycle in platforma Reloop
 Zavezništvo ACE v Sloveniji,
 British American Tobacco, JZ International, 
 Tomra Systems.

Upoštevani so bili:
 večinoma.

Bistvena odprta vprašanja: 
– prestavitev rokov za izvajanje obveznosti, ki pa so vezani na izvajanje obveznosti iz 

Direktive (EU) 2019/904;
– kavcijski sistem, katerega predlog presega vsebine tega predloga uredbe in se bo urejal v 

drugem predpisu; 
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– predlog obračunavanja stroškov čiščenja smetenja glede na prostornino smeti in ne glede 
na maso odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno obravnavo.

–
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Uroš Brežan
MINISTER
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PREDLOG
EVA 2022-2550-0069

Na podlagi šestega odstavka 24. člena in prvega odstavka 320. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega 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, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 81/22 – sklep US) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov 
na okolje

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 
12. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/904/EU) določajo ukrepi za preprečitev
in zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in na zdravje ljudi 
ali živali ter spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi 
modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

(2) Ta uredba določa cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri 
oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti 
proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: PRO), cilje ločenega zbiranja
odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve za poročanje o danih 
plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz 
nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter 
ukrepe in stroške za ozaveščanje. 

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v prilogi 1, ki je 
sestavni del te uredbe, in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

(2) Za določitev, kateri proizvod se za namene te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno 
uporabo, se uporabljajo tudi Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v 
skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva
nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. 6. 2021, str. 1). Pri ugotavljanju, 
ali posoda za živila iz dela A priloge 1 te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo 
za namene te uredbe, ima poleg meril iz priloge 1 te uredbe, ki se uporabljajo za posode za 
živila, odločilno vlogo verjetnost, da bo posoda za živilo zaradi svoje prostornine ali velikosti 
odvržena v okolje, zlasti posoda v velikosti enojne porcije.

(3) Za vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc in poročanjem o nastalih odpadkih, ki nastanejo iz 
nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega orodja, ki 
vsebuje plastiko, in ravnanju z njimi, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, 
ki ureja odpadke.

(4) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo odpadkov ter s splošnimi pogoji ravnanja z 
odpadki, ki nastanejo iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja 
odpadke, in predpis, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov.
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3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. plastika je material, ki vsebuje 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), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/586 z dne 8. aprila 2022 
o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 112 z dne 11. 
4. 2022, str. 6), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna 
strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično 
modificirani; 

2. plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike 
ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali 
kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za vnovično polnjenje ali vnovično uporabo za isti 
namen, za katerega je bil zasnovan;

3. ribolovno orodje je oprema ali njen del, ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, 
lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za 
privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov;

4. odpadno ribolovno orodje, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki 
so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo, med drugim tudi, ko 
je bilo zapuščeno ali izgubljeno, je odpadek iz zakona, ki ureja varstvo okolja;

5. dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v RS in ribolovnega orodja, ki 
vsebuje plastiko, je prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v RS;

6. omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali 
uporabo na trgu v RS v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

7. harmonizirani standard je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (c) pod 1 2. člena 
Uredbe (EU) št.1025/2012 z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi 
direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12), nazadnje spremenjene z 
Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o 
določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve 
informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1);

8. odpadek je odpadek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo okolja;

9. sistem PRO je sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kot je opredeljen v zakonu, ki 
ureja varstvo okolja;

10. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1, ki je 
embalaža, je proizvajalec, kot določa predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, ter 
proizvajalec, ki daje na trg v RS prazne plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C 
priloge 1 te uredbe, ki niso servisna embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in 
odpadno embalažo;

11. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te 
uredbe, ki je prazen plastični proizvod za enkratno uporabo, ki ni servisna embalaža v skladu 
s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, ter iz oddelkov II in III dela C priloge 1 
in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je:

a. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ne glede na 
uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v 
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zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, prodaja, pridobiva iz druge 
države članice EU ali članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: 
država članica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v RS. Prejšnji stavek ne 
velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne 
dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 
2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 
2013, str. 22), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. julija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov 
s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter 
uredb (EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 
2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in 
(ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105) (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1380/2013/EU); ali

b. pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki plastične 
proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno 
prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s 
pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. 
Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki 
izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 
1380/2013/EU; 

12. zbiranje je zbiranje iz zakona, ki ureja varstvo okolja;

13. ločeno zbiranje je ločeno zbiranje iz zakona, ki ureja varstvo okolja;

14. obdelava je obdelava odpadkov iz zakona, ki ureja varstvo okolja;

15. embalaža je embalaža, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 
embalažo;

16. pristaniška sprejemna zmogljivost je pristaniška zmogljivost, kot je opredeljena v predpisu, ki 
ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

17. tobačni izdelek je tobačni izdelek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja omejevanje porabe 
tobačnih in povezanih izdelkov;

18. pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, 
ki ga tuje podjetje pisno pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izpolnjuje 
obveznosti iz te uredbe;

19. tuje podjetje je tuje podjetje, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki ne glede na 
prodajno tehniko v RS prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične 
proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

20. kompozitna ali sestavljena embalaža (v nadaljnjem besedilu: kompozitna embalaža) je 
kompozitna ali sestavljena embalaža iz predpisa, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;

21. upravljavec pristanišča je upravljavec pristanišča v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške 
zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;

22. končni uporabnik ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki je zadnji uporabnik navedenega orodja in izvaja ribolovne 
dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU.

23. upravljavca državnih cest sta v skladu z zakonom, ki ureja Družbo za avtocesto Republike 
Slovenije, in zakonom, ki ureja ceste, Družba za avtoceste RS (v nadaljnjem besedilu:
DARS)  in Direkcija RS za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI).  DARS upravlja 
avtoceste in hitre ceste, DRSI upravlja preostale državne ceste.

24. državne ceste so ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja 
kategorizacijo državnih cest.

25. javne površine so površine v skladu z zakonom, ki ureja prostor.



10

26. istovrstni proizvod je plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, 
istovrstni proizvod je tudi ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

27. skupina istovrstnega proizvoda je posamezna skupina plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo iz oddelkov I, II in III dela C priloge 1 te uredbe.

28. smetenje je smetenje, kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

4. člen
(cilji in ukrepi zmanjšanja porabe)

(1) Cilj zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe 
je do 1. januarja 2026 najmanj 20 % glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih 
na trg v RS.

(2) Za namene doseganja cilja iz prejšnjega odstavka tega člena mora organizator javne prireditve, 
če to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti 
naslednje ukrepe: 

1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba
alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali 
nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega 
proizvoda, 

2. omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj 
lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo,

3. ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.

(3) Za namene doseganja ciljev iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec avtomata za 
pijačo za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo, če to dopuščajo 
okoliščine lokacije ali dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje 
ukrepe: 

1. zmanjšati ponudbo plastičnih lončkov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi
proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko 
tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku 
omogočiti možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi; 

2. v javnem sektorju omogočiti uporabo alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo,
ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, razen za zaposlene, paciente in obiskovalce 
v zdravstvenih ustanovah ter v ustanovah, kjer bi bila lahko verjetnost okužbe in okoliščine ne
omogočajo uporabe alternativnih lončkov;

3. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke; 

4. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno 
uporabo.

(4) Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik pijače in hrane, če to 
dopuščajo okoliščine dogodka, lokacije in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti 
naslednje ukrepe:

1. zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z 
alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič 
plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda,
ter potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti 
uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi; 

2. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke; 

3. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno 
uporabo.

(5) Ne glede na zahteve iz drugega do četrtega odstavka tega člena lahko vse naštete in druge 
osebe izvajajo tudi druge ukrepe, ki pripomorejo k doseganju cilja iz prvega odstavka tega 
člena. 
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(6) Za izračun cilja iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), uporabi podatke o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz 
dela A priloge 1 te uredbe oziroma podatke o danih plastičnih lončkih za pijačo in posodic za 
živila iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe na trg v RS, ki jih proizvajalci teh proizvodov 
sporočajo v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

5. člen
(zahteve za proizvode)

(1) Plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela B priloge 1 te uredbe, ki imajo plastične 
pokrovčke in zamaške, se lahko dajo na trg v RS le, če pokrovčki in zamaški ob predvideni
uporabi proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike. Sistemi zapiranja vsebnikov za pijače morajo 
biti izdelani v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske 
unije.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kovinski pokrovčki in zamaški, ki imajo tesnilo iz plastike, ne 
štejejo za izdelane iz plastike.

(3) Cilj vsebnosti reciklirane plastike (v nadaljnjem besedilu: reciklat) v plastenkah pijač iz dela D 
priloge 1 te uredbe, izdelanih iz polietilen tereftalata kot glavne komponente (v nadaljnjem 
besedilu: PET-plastenka), izračunan kot povprečje za vse PET-plastenke pijač, dane na trg v 
RS, je od 1. januarja 2025 naprej najmanj 25 %.

(4) Cilj vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, izračunan kot povprečje 
za vse plastenke pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 2030 naprej najmanj 30 %.

(5) Za dosego ciljev iz tretjega in prejšnjega odstavka mora vsak proizvajalec plastenk pijač 
zagotoviti najmanj delež vsebnosti reciklata v plastenkah pijač, ki je predpisan v tretjem in 
prejšnjem odstavku.

6. člen
(PRO)

(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C 
priloge 1 te uredbe, ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pri vpisu v evidenco 
proizvajalcev;

2. vodenje evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s prvim do petim odstavkom 8. 
člena te uredbe;

3. poročanje o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov v skladu s prvim in petim odstavkom 9. člena te uredbe in 
četrtim odstavkom 11. člena te uredbe;

5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe. 

(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov II in III 
dela C priloge 1 te uredbe, ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe;

2. vodenje evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s šestim odstavkom 8. člena te 
uredbe;

3. poročanje o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz drugega in petega odstavka 9. člena te uredbe in 
četrtega odstavka 11. člena te uredbe ter za proizvode iz oddelka III dela C še stroške iz 
tretjega odstavka 9. člena te uredbe;
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5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in 
filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. 

(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ima naslednje obveznosti:

1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe;

2. vodenje evidence o danih proizvodih na trg v RS v skladu s šestim odstavkom 8. člena te 
uredbe;

3. poročanje o danih proizvodih na trg v RS v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz četrtega odstavka 11. člena in prvega odstavka 12. 
člena te uredbe; 

5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe.

(4) Proizvajalec iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko izpolnjuje obveznosti PRO 
samo skupaj z drugimi proizvajalci.

(5) Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena izvaja 
njegov pooblaščeni zastopnik.

(6) Dokler proizvajalec, ki je tuje podjetje, ne določi svojega pooblaščenega zastopnika, izvaja 
obveznosti iz prejšnjega odstavka oseba, ki v RS ustreza definiciji proizvajalca.

(7) Če je za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca odgovoren pooblaščeni zastopnik, se za 
pooblaščenega zastopnika, če ni izrecno določeno drugače, uporabljajo vse določbe te uredbe, 
ki se nanašajo na proizvajalca.

(8) Proizvajalec, s sedežem v RS, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 
1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, na trg v drugi državi članici, mora v tej 
državi članici določiti pooblaščenega zastopnika. 

7. člen
(evidenca proizvajalcev)

(1) Ministrstvo vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco proizvajalcev, ki dajejo na trg v RS plastične 
proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in proizvajalcev ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko.

(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka in pooblaščeni zastopnik morata biti vpisana v evidenco
proizvajalcev. 

(3) V evidenco proizvajalcev iz prejšnjega odstavka morata proizvajalec in pooblaščeni zastopnik 
sporočiti podatke o:

1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki proizvajalca,

2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki pooblaščenega 
zastopnika, če je proizvajalec tuje podjetje,

3. vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe ali ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, danega na trg v RS.

(4) Proizvajalec iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena je v evidenco iz prvega odstavka 
tega člena vpisan neposredno na podlagi svoje izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 
1. in 3. točke prejšnjega odstavka. Pooblaščeni zastopnik iz petega odstavka prejšnjega člena 
je v evidenco iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi svoje izpolnjene 
prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka. 

(5) Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega odstavka morata o opustitvi dejavnosti ali 
drugih spremembah v zvezi s podatki iz drugega odstavka tega člena obvestiti ministrstvo 
najpozneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.

(6) Proizvajalec, ki začne po vzpostavitvi evidence proizvajalcev opravljati dejavnost v zvezi s 
plastičnim proizvodom za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in dejavnost v zvezi z 
ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko, se mora v 30 dneh po začetku opravljanja te dejavnosti 
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vpisati v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Za proizvajalca, ki je 
tuje podjetje, te podatke v evidenco proizvajalcev sporoči njegov pooblaščeni zastopnik v 14 
dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje njegovih obveznosti iz 
te uredbe.

(7) Podatki iz evidence proizvajalcev so javno dostopni na spletni strani ministrstva.

8. člen
(evidenca in obveznost poročanja)

(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega odstavka 9. člena te 
uredbe mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka 
I dela C priloge 1 te uredbe, ki je embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno 
embalažo, za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco posameznih proizvodov iz oddelka 
I dela C priloge 1. Evidenca mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega 
proizvoda za enkratno uporabo, danega na trg v RS, v kg (brez decimalnih mest). 

(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, ki daje na trg v RS plastični proizvod 
za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1, ki ni embalaža v skladu s predpisom, ki ureja 
embalažo in odpadno embalažo, posebej vodi evidenco teh posameznih proizvodov, ki so na 
trg v RS dani prazni in niso namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu (vsebniki in lončki za 
pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ter posode za živila). Evidenca mora vsebovati 
podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, danega na trg v 
RS, v kg (brez decimalnih mest). 

(3) Za namene preverjanja cilja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje na 
trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe, poleg zahtev iz 
prvega in prejšnjega odstavka voditi evidenco v skladu s prilogo II Izvedbenega sklepa Komisije 
(EU) 2022/162 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in poročanjem o zmanjšanju porabe nekaterih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so 
jih sprejele države članice (UL L št. 26 z dne 7. 2. 2022, str. 19, v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbeni sklep 2022/162/EU), po metodi iz (b) točke prvega odstavka prvega člena
Izvedbenega sklepa 2022/162/EU, in sicer posebej evidenco o:

1. številu kosov in masi proizvodov, narejenih v celoti iz plastike, danih na trg v RS v 
posameznem koledarskem letu,  

2. številu kosov in masi proizvodov, narejenih delno iz plastike, danih na trg v RS v 
posameznem koledarskem letu.

(4) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, ki daje na trg v RS vsebnike za pijačo s prostornino 
do treh litrov (v nadaljnjem besedilu: vsebniki za pijačo) iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, 
mora za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov ter za namene izračuna cilja 
iz prvega odstavka 19. člena te uredbe voditi evidenco o masi danih vsebnikov za pijače na trg 
v RS po posameznem materialu, iz katerega je ta vsebnik izdelan, in sicer mora biti posebej 
vodena masa za vsebnike za pijače v celoti iz plastike (plastenke pijač) in posebej masa za 
vsebnike, ki so kompozitna embalaža. Pri vodenju evidence o masi plastenk pijač iz prejšnjega 
stavka mora proizvajalec voditi evidenco o dani masi plastenk pijač na trg v RS tudi po 
posameznem plastičnem polimeru posebej (PET ali drugi plastični polimer) v kg (brez 
decimalnih mest).

(5) Za namene preverjanja doseganja ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe o 
vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe mora proizvajalec poleg 
vodenja evidence podatkov iz prvega in četrtega odstavka tega člena voditi tudi evidenco 
deleža uporabljenega reciklata v plastenkah pijač, danih na trg v RS.

(6) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz drugega, tretjega in petega 
odstavka 9. člena te uredbe ter četrtega odstavka 11. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje 
na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelkov II in III iz dela C priloge 1 te 
uredbe ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za vsako koledarsko leto voditi evidenco teh 
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proizvodov. Pri vodenju evidence proizvodov iz oddelka III dela C priloge 1 se vodi evidenca 
mase filtrov v tobačnem izdelku s filtri in filter, ki se trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi 
izdelki. Evidenca vsebuje podatke o masi proizvoda v kg (brez decimalnih mest), danega na trg 
v RS, ločeno po posameznih vrstah plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in 
III dela C priloge 1 te uredbe ter ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Za ribolovno orodje, ki 
vsebuje plastiko, mora evidenca, v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958 z dne 
31. maja 2021 o določitvi oblike za poročanje podatkov in informacij o ribolovnem orodju, 
danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem orodju v državah članicah ter obliki poročila o 
preverjanju kakovosti v skladu s členom 13(1)(d) in členom 13(2) Direktive (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 211 z dne 15. 6. 2021, str. 51; v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbeni sklep Komisije 2021/958/EU) vsebovati tudi posebej maso gume in kovin v tem 
orodju ter posebej maso plastike po mrežnih ploskvah iz debeline niti premera več kot 1 mm 
oziroma debeline niti premera manj ali enako kot 1 mm.

(7) Na podlagi evidence iz prvega do šestega odstavka tega člena proizvajalec, ki daje na trg v RS 
plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela A, C in D priloge 1 te uredbe ter ribolovno orodje, 
ki vsebuje plastiko, podatke iz evidence do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto sporoči nosilcu skupnega načrta iz 15. člena te uredbe. Nosilec skupnega načrta do 31. 
marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poroča v okviru letnega poročila nosilca 
skupnega načrta iz 18. člena te uredbe ministrstvu na obrazcu, dostopnem na spletni strani 
ministrstva.

(8) Podatki iz šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo na dane plastične proizvode za 
enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe na trg v RS, se uporabijo v 
metodologiji za izračun količin teh odpadnih proizvodov za poročanje v skladu z Izvedbenim 
sklepom Komisije (EU) 2021/2267 z dne 17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje 
podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (UL L št. 455 z dne 20. 12.
2021, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/2267/EU), in priloge 4 te 
uredbe.

(9)  Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proizvodov danih na trg v RS in podatkov o 
teh proizvodih v skladu s prvim do šestim odstavkom tega člena je prikazan v prilogi 2 te 
uredbe.

9. člen
(stroški proizvajalca plastičnega proizvoda za enkratno uporabo)

(1) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe 
mora plačati naslednje stroške: 

1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi s temi proizvodi; 

2. stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje 
odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov; in 

3. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega 
prevoza in obdelave teh smeti.

(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te 
uredbe mora plačati vsaj naslednje stroške:

1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov 
s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki; 

2. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega 
prevoza in obdelave teh smeti in 

3. stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, ter pridobivanje 
podatkov o zbiranju in predelavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov.
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(3) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te 
uredbe plača poleg stroškov iz prejšnjega odstavka tudi stroške zbiranja odpadkov iz teh 
proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so 
povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh 
odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje 
odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so 
najbolj obremenjene zaradi smetenja.

(4) Stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti iz prvega do tretjega odstavka tega člena so del 
stroškov čiščenja okolja, ki izhajajo iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe 
za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in iz dejavnosti čiščenja 
javnih površin upravljavca državnih cest.  

(5) Poleg stroškov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena so proizvajalci za 
sorazmerno in pregledno določitev stroškov dolžni kriti stroške izvedbe sortirnih analiz smeti, ki 
so del metodologije obračunavanja stroškov od prvega do tretjega odstavka tega člena. Pri 
porazdelitvi stroškov sortirnih analiz se upošteva sorazmernost glede na maso plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS v preteklem obdobju.

10. člen
(stroški nosilca skupnega načrta)

(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka prejšnjega člena sta vir podatkov o stroških čiščenja okolja podatek obvezne občinske 
gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo 
okolja. in podatek upravljavca državnih cest. 

(2) Sorazmerni delež stroška čiščenja smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za 
urejanje in čiščenje javnih površin in upravljavca državnih cest plača nosilec skupnega načrta, 
ki ga je proizvajalec v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe pooblastil za skupno 
izpolnjevanje obveznosti PRO.

(3) Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo skupne sisteme v zadevnem koledarskem letu, 
se pridobijo iz evidenc, ki jih vodi in ureja ministrstvo.

(4) Občina in upravljavec državnih cest izdata nosilcu skupnega načrta račun za plačilo 
sorazmernega deleža stroška čiščenja smetenja, ki ga izvajajo obvezna občinska gospodarska 
javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin in koncesionarji ali podizvajalci upravljavca 
državnih cest, v skladu z metodologijo izračuna iz poglavja 3.3 priloge 3 te uredbe in 
upoštevanjem deležev iz prvega in drugega odstavka 11. člena te uredbe, pri čemer deleži iz 
drugega odstavka 11. člena te uredbe za izračun stroškov smetenja veljajo tri leta do izvedbe 
naslednjih sortirnih analiz. 

(5) Občina in upravljavec državnih cest skupaj z izdanim računom iz prejšnjega odstavka sporočita 
strošek čiščenja na način, da posebej prikažeta strošek za dejavnost zbiranja smeti iz javnih 
sistemov na javnih površinah in posebej strošek za dejavnost čiščenja javnih površin z dokazili 
o opravljenih storitvah, nosilcu skupnega načrta do 31. maja tekočega leta za preteklo 
koledarsko leto.

(6)  Nosilec skupnega načrta v imenu njihovih proizvajalcev v skladu s predpisano metodologijo 
krije stroške občini in upravljavcu državnih cest do 30. junija tekočega leta za preteklo 
koledarsko leto.

11. člen
(metodologija izračuna stroškov)
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(1) Sorazmerni delež stroška čiščenja smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za 
urejanje in čiščenje javnih površin in upravljavca državnih cest se v skladu z metodologijo iz 
priloge 3 izračuna glede na delež danih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C 
priloge 1 te uredbe na trg v RS, izračunan na podlagi metodologije iz poglavja 3.2 priloge 3 te 
uredbe, in povprečni delež odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v smeteh, ki 
se zberejo ali očistijo iz javnih površin v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe za 
urejanje in čiščenje javnih površin, in povprečni delež odpadnega plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo pri upravljavcu državnih cest, pri čemer se prva tri 
leta po uveljavitvi te uredbe upoštevajo povprečni deleži odpadnih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo, ki jih z izvedbo sortirne analize smeti pridobi ministrstvo, pristojno za okolje,
in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi nosilci skupnih načrtov določi Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) povprečne deleže danih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe na trg v RS s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto. Povprečni deleži iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu z metodologijo iz poglavja 3.2 
iz priloge 3 te uredbe.

(3) Nosilec skupnega načrta v imenu proizvajalcev s pomočjo laboratorija, ki ima pridobljeno 
akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, izvede 
vsako tretje koledarsko leto sortirno analizo smeti v skladu z metodologijo iz poglavja 3.1 
priloge 3 te uredbe in rezultate sortirnih analiz sporoči ministrstvu do 30. januarja tekočega leta 
za preteklo koledarsko leto. Vlada do 31. marca s sklepom v Uradnem listu Republike 
Slovenije vsako tretje leto objavi povprečne deleže sortirnih analiz odpadnih plastičnih 
proizvodov za enkratno uporabo v smeteh.

(4) Nosilec skupnega načrta zaračuna predpisane stroške proizvajalcu v deležu, enakem količniku 
med maso plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, ki jih je ta v enem koledarskem letu dal 
na trg v RS, in maso takih proizvodov, danih na trg v RS. Vir podatkov o plastičnih proizvodih 
za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, je podatek iz evidenc 
sporočenih podatkov v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

12. člen
(stroški proizvajalca ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko)

(1) Proizvajalec ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora plačati naslednje stroške:

1. ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo oddano v 
ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne 
zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega prevoza in 
obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko;

2. ukrepe za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje 
plastiko. 

(2) Stroške iz prejšnjega odstavka plača nosilec skupnega načrta, ki so ga za skupno 
izpolnjevanje obveznosti pooblastili proizvajalci v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te 
uredbe za skupno izpolnjevanje obveznosti iz tretje do pete točke tretjega odstavka 6. člena te 
uredbe. Za zaračunanje stroškov nosilca skupnega načrta proizvajalcu se smiselno uporablja 
določba četrtega odstavka 11. člena te uredbe.

13. člen
(ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in poročanje)

(1) Za namene recikliranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora upravljavec 
pristanišča zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje 
plastiko. 

(2) Upravljavec pristanišča mora o masi odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko (v kg) 
poročati ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Poročanje mora upravljavec 
pristanišča dopolniti s podatki iz priloge 1 preglednice B Izvedbenega sklepa Komisije 
2021/958/EU o masi odpadne plastike, odpadne gume in odpadnih kovin v odpadnem 
ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, po posameznih razredih debeline niti mrežnih ploskev.
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(3) Končni uporabnik ribolovnega orodja, ki zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko, mora odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, oddati v 
ustrezen zabojnik za njegovo ločeno zbiranje.

14. člen
(skupno izpolnjevanje PRO)

(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C 
priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke prvega odstavka 6. člena te 
uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju 
skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja 
izpolnjevanje obveznosti PRO. 

(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka II dela C 
priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke drugega odstavka 6. člena te 
uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju 
skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja 
izpolnjevanje obveznosti PRO.

(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C 
priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz tretje do pete točke drugega odstavka 6. člena te 
uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju 
skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja 
izpolnjevanje obveznosti PRO.

(4) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, izpolnjuje obveznosti iz 3.
do 5. točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov 
tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v 
njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO. 

(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične 
proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1, skupaj v okviru istega 
skupnega načrta izpolnjujejo obveznosti iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.

(6) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS 
plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1, skupaj v okviru istega skupnega 
načrta izpolnjujejo obveznosti iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe.

(7) Proizvajalec iz prvega do šestega odstavka tega člena pristopi k izvajanju skupnega načrta 
tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo, s katero ga pooblasti za izpolnjevanje 
svojih obveznosti PRO v okviru skupnega načrta in določi obseg izvajanja obveznosti v 
njegovem imenu. Če je proizvajalec tuje podjetje, pogodbo sklene tudi njegov pooblaščeni 
zastopnik.

(8) Proizvajalec mora nosilcu skupnega načrta zagotoviti plačevanje stroškov iz prvega, drugega, 
tretjega ali petega odstavka 9. člena te uredbe ter pravilne podatke iz prvega, drugega, tretjega, 
četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka 8. člena te uredbe.

15. člen
(nosilec skupnega načrta) 

(1) Nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci iz prvega do šestega odstavka prejšnjega člena 
pooblastijo za izvajanje njihovih obveznosti v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,

2. izvaja obveznosti PRO kot nepridobitno dejavnost.

(2) Nosilec skupnega načrta mora v imenu proizvajalcev iz prejšnjega odstavka zagotavljati 
izvajanje obveznosti PRO v skladu s to uredbo.

(3) Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati, da:

1. proizvajalci pristopajo k skupnemu načrtu pod enakimi pogoji;
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2. se stroški izvajanja skupnega načrta sorazmerno obračunavajo posameznemu proizvajalcu, 
ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, glede na njegov delež istovrstnih proizvodov v skupni 
masi teh proizvodov, ki so bili dani na trg v RS od vseh proizvajalcev istovrstnih proizvodov, 
vključenih v ta skupni načrt;

3. se kot podlaga za zaračunavanje stroškov izvajanja skupnega načrta upoštevajo stroški iz 9. 
člena te uredbe in ne presegajo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito opravljanje 
storitev iz istega člena;

4. izvaja ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, v kolikor ga proizvajalec za to pooblasti.

(4) Nosilec skupnega načrta mora voditi seznam proizvajalcev iz prvega do šestega odstavka 
prejšnjega člena in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanj.

16. člen
(skupni načrt in evidenca skupnih načrtov) 

(1) Nosilec skupnega načrta mora imeti skupni načrt, v katerem so določene njegove obveznosti in 
način njihovega izpolnjevanja v skladu s to uredbo. Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati 
izvajanje skupnega načrta.

(2) Skupni načrt mora vsebovati podatke o: 

1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu nosilca skupnega načrta;

2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki proizvajalcev, ki dajo na trg v RS 
plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ter proizvajalcev, ki 
dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;

3. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu izvajalcev javnih služb obvezne občinske 
gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo 
okolja, ter drugih javnih sistemov za preprečevanja smetenja;

4. predvidenih stroških iz 9. člena te uredbe in načinu zagotavljanja plačila teh stroškov oziroma 
metodologiji zaračunavanja stroškov, če stroški v celoti še niso znani;

5. obsegu in načinu izvajanja ozaveščanja potrošnikov v skladu z 20. členom te uredbe.

(3) Skupni načrt za odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora poleg podatkov iz 
prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o predvidenem načinu rednega prevzemanja 
odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, pri upravljavcu pristanišča in način njegove 
nadaljnje obdelave.

(4) Skupni načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti vpisan v evidenco načrtov iz sedmega 
odstavka tega člena.

(5) Nosilec skupnega načrta mora vlogi za vpis v evidenco iz sedmega odstavka tega člena poleg 
skupnega načrta priložiti pogodbe s proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in 
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, iz drugega do četrtega odstavka 14. člena te uredbe. 

(6) Ministrstvo potrdi skupni načrt in ga vpiše v evidenco iz sedmega odstavka tega člena, če 
ugotovi, da je skupni načrt izdelan v skladu z drugim odstavkom tega člena in iz njega izhaja, 
da bo zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti v skladu z zahtevami iz te uredbe.

(7) Ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco skupnih načrtov, ki vsebuje naslednje podatke:

1. zaporedno številko skupnega načrta,

2. datum vpisa skupnega načrta v evidenco,

3. ime in naslov oziroma firmo in sedež ter matično številko nosilca skupnega načrta,

4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalcev proizvodov iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka 6. člena te uredbe, ki so vključeni v skupni načrt.

(8) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so javni in objavljeni na spletni strani ministrstva.
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17. člen
(sprememba in izbris skupnega načrta) 

(1) Nosilec skupnega načrta mora vsako večjo nameravano spremembo skupnega načrta ali 
spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova sporočiti ministrstvu.

(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje 
obveznosti nosilca skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti izstop proizvajalca iz skupnega 
načrta ali pristop novega proizvajalca k skupnemu načrtu iz prvega, drugega ali tretjega 
odstavka 6. člena te uredbe.

(3) Nosilec skupnega načrta mora sporočilu iz prvega odstavka tega člena priložiti podatke iz 
drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe.

(4) Če se sprememba iz prvega odstavka tega člena nanaša na spremembo firme ali sedeža 
oziroma imena ali naslova, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni 
načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 
dneh in jo vpiše v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(5) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena nanaša na izpolnjevanje obveznosti nosilca 
skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti če gre za pristop proizvajalca k skupnemu načrtu 
ali njegov izstop iz skupnega načrta, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni 
skupni načrt na podlagi odločbe, s katero ministrstvo v 60 dneh od prejema sporočila iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da je s spremembo skupnega načrta zagotovljeno izpolnjevanje 
obveznosti PRO v skladu z zahtevami iz te uredbe, in jo vpiše v evidenco iz sedmega odstavka 
prejšnjega člena.

(6) Ministrstvo izbriše skupni načrt iz evidence skupnih načrtov ter o tem izda odločbo, če ugotovi, 
da nosilec skupnega načrta:

1. ne zagotavlja izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo,

2.  predlaga izbris iz evidence skupnih načrtov ali preneha obstajati.

(7) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka ministrstvo izbriše skupni načrt na podlagi 
pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa po 
pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz evidence.

18. člen
(letno poročilo nosilca skupnega načrta) 

(1) Nosilec skupnega načrta mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu poslati letno 
poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto.

(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

1. ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca skupnega načrta s podatki kontaktne osebe;

2. seznam proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C 
priloge 1 te uredbe, ali proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko,
ali firmo in sedež ter matično številko pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja 
podjetja, vključena v skupni načrt;

3. podatke za posamezno koledarsko leto o danih količinah posameznih vrst plastičnih proizvodov 
za enkratno uporabo na trg v RS skupaj z zahtevanimi podatki iz vodenja evidenc iz prvega do 
šestega odstavka 8. člena te uredbe ali podatke o danih količinah na trg v RS ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;

4. seznam izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in 
čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in upravljavec državnih cest ali 
upravljavcev pristaniških zmogljivosti;

5. podatke o zbiranju in predelavi odpadkov nastalih iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 
in odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o tem, na kakšen način se zbirajo in 
predelujejo ti odpadki, kjer je možno pa tudi podatke o količinah teh odpadkov;

6. podatke o stroških izvajanja obveznosti iz sistema PRO;
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7. poročilo o izvedenih ukrepih ozaveščanja iz 20. člena te uredbe, razen za nosilca skupnega 
načrta, ki izpolnjuje obveznosti za proizvajalca tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki; 

8. podatke o trendih doseganja okoljskih ciljev iz prvega odstavka 4. člena, tretjega in četrtega
odstavka 5. člena ter prvega odstavka 19. člena te uredbe, pri čemer se v letnem poročilu v 
skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe delež odpadnih plastenk poroča po 
posameznih izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže;

9. načrt izvedbe sortirnih analiz.

(3) Ministrstvo lahko od nosilca skupnega načrta zahteva dopolnitev poročila iz prvega odstavka 
tega člena, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz tega člena, ali iz njega ni 
razvidno izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.

(4) Če nosilec skupnega načrta ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga 
ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil.

(5) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje elektronsko. Obrazec poročila je dostopen na 
spletnih straneh ministrstva.

19. člen
(cilji ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač)

(1) Za namene recikliranja odpadnih plastenk pijač mora letni delež ločeno zbranih odpadnih 
plastenk, izračunan glede na dane plastenke pijač iz dela D priloge 1 te uredbe na trg v RS v 
posameznem koledarskem letu, znašati: 

1. do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih %;

2. do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %.

(2) Proizvajalec plastenk pijač vodi evidenco o danih plastenkah pijač na trg v RS v skladu s prvim 
in četrtim odstavkom 8. člena te uredbe in poroča o danih plastenkah pijač na trg v RS v skladu 
sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.

(3) Za namene izračuna deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk iz prvega odstavka tega člena 
mora nosilec skupnega načrta v snovnem toku mešane odpadne embalaže pred sortiranjem v 
imenu in za račun proizvajalcev pri izvajalcu obdelave odpadkov izvesti sortirno analizo v 
skladu s prilogo 5 te uredbe. 

(4) Nosilec skupnega načrta mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta elektronsko predložiti 
poročilo s podatki o deležih odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize 
mešane odpadne embalaže in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani 
mešani odpadni embalaži pri posameznem izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s prilogo 5 te 
uredbe. 

(5) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže za namen izračuna cilja deleža ločeno zbranih 
odpadnih plastenk pijač iz prvega odstavka tega člena mora poleg zahtev poročanja v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke, do 31. marca tekočega leta za predhodno leto ministrstvu poročati 
tudi deleže odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize mešane odpadne 
embalaže in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni 
embalaži v skladu s prilogo 5 te uredbe. Vzorec obrazca poročila je dostopen na spletni strani 
ministrstva.

(6) Metodologija izračuna in preverjanja ciljev ločenega zbiranja iz prvega odstavka tega člena ter
zagotavljanje sistema kakovosti pri ravnanju z odpadki se izvaja v skladu z izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/1752 z dne 1. oktobra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 
2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in sporočanjem 
podatkov o ločenem zbiranju odpadnih plastenk za pijačo za enkratno uporabo (v nadaljnjem 
besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/1752/EU).
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20. člen
(ozaveščanje)

(1) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela E priloge 1 te uredbe in 
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se 
tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, vsaj enkrat letno s sklopom oglaševalskih 
akcij ali na drug primeren način obvešča potrošnike o:

1. razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in 
možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in 
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja 
z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

2. negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na 
okolje, zlasti morsko, in na zdravje ljudi in živali ter

3. vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

(2) V primeru, da nosilec skupnega načrta obvešča potrošnike v imenu proizvajalcev, se stroški 
med proizvajalci delijo smiselno z uporabo četrtega odstavka 11. člena te uredbe.

21. člen
(usklajevanje ukrepov)

(1) Ministrstvo vključi ukrepe za izvajanje te uredbe v program ravnanja in program preprečevanja 
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, v načrte upravljanja voda in programe 
ukrepov upravljanja voda in morskega okolja v skladu z zakonom, ki ureja vode, ter v načrte za 
sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, vzpostavljene v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške 
zmogljivosti. 

(2) Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo biti izvedeni na način, da higiena in varnost živil 
nista ogroženi. 

(3) Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo morajo v zvezi z materiali, ki so v stiku z 
živili, namesto plastike za enkratno uporabo spodbujati uporabo trajnostnih alternativnih 
materialov, kadar je to mogoče, da higiena živil in varnost hrane nista ogrožena.

22. člen
(informacijski sistem in poročanje Evropski Komisiji)

(1) Ministrstvo poroča Komisiji o:

1. podatkih o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe, ki so bili 
vsako leto dani na trg v RS v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162/EU,

2. informacijah o ukrepih za zmanjšanje porabe iz 4. člena te uredbe v skladu z Izvedbenim 
sklepom 2022/162/EU,

3. podatkih o ločeno zbranih odpadnih plastenkah iz dela D priloge 1 te uredbe, ki so bili 
vsako leto ločeno zbrani v RS, za prikaz doseganja ciljev glede ločenega zbiranja iz prvega 
odstavka 19. člena te uredbe v skladu Izvedbenim sklepom Komisije 2021/1752/EU,

4. podatkih o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, danem na trg v RS, ter o zbranem 
odpadnem ribolovnem orodju v RS vsako leto v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 
2021/958/EU,

5. informacijah o vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe za prikaz 
doseganja ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe,
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6. podatkih o odpadkih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, odvrženih po uporabi, iz 
oddelka III dela C priloge 1 te uredbe v skladu s prilogo 2 te uredbe in Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/958.

(2) Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku 
leta, za katero se podatki zbirajo.

23. člen
(prilagoditev za sklenitev sporazumov)

(1) Pod pogojem, da so doseženi okoljski cilji ravnanja z odpadki in cilji iz prvega odstavka 4. 
člena, lahko vlada za izvajanje določb 6. člena te uredbe sklene sporazum z zadevnimi 
gospodarskimi sektorji, razen za proizvode iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe. 

(2) Sporazumi morajo zagotavljati, da se: 

1. določajo cilji z ustreznimi roki za njihovo doseganje,

2. objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,

3. o njihovi objavi obvesti Evropsko komisijo,

4. spremljajo doseženi rezultati in se o njih poroča ministrstvu ter Evropski komisiji,

5. doseženi rezultati javno objavljajo na način, določen v sporazumu,

6. na ministrstvu redno preverja napredek pri doseganju rezultatov, doseženih v okviru 
sporazuma.

(3) Vlada odstopi od sporazuma iz prvega odstavka tega člena v primeru, da se ugotovi kršitev 
sporazuma, ter ustrezne ukrepe določi s predpisom.

24. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo v okviru svojih pristojnosti nadzor nad izvajanjem 4. in 
5. člena te uredbe tržni inšpektorji.

Kazenske določbe

25. člen
(prekrški za organizatorja javne prireditve)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je organizator javne 
prireditve, če:

1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana (na mestu strežbe), ne zagotovi uporabe 
alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali 
nič plastike (1. točka drugega odstavka 4. člena);

2. ne omogoči, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj 
lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo (2. točka drugega odstavka 4. 
člena);

3. pred in med javno prireditvijo ne ozavešča o ukrepih iz 1. in 2. točke 4. člena te uredbe (3. 
točka drugega odstavka 4. člena).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje organizator javne 
prireditve, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.
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(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik, ki je organizator prireditve.

26. člen
(prekrški za upravljavca avtomata za pijačo)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec 
avtomata za pijačo, če:

1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in teh ne 
nadomešča z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo 
manj ali nič plastike (1. točka tretjega odstavka 4. člena);

2. potrošniku ne omogoči možnosti uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi (1. 
točka tretjega odstavka 4. člena);

3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proizvodov (3. točka tretjega odstavka 4. 
člena);

4. ne ozavešča potrošnika o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno 
uporabo (4. točka tretjega odstavka 4. člena).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje upravljavec 
avtomata za pijačo, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki 
je upravljavec avtomata za pijačo.

27. člen
(prekrški za ponudnika pijače in hrane)

(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je ponudnik pijače in 
hrane, če:

1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih 
ne nadomešča z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki 
vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka četrtega odstavka 4. člena);

2. potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ne omogoči uporabe
lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka četrtega odstavka 4. člena);

3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proizvodov (2. točka četrtega odstavka 4. 
člena);

4. ne ozavešča potrošnikov o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno 
uporabo (3. točka četrtega odstavka 4. člena).

(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje ponudnik pijače 
in hrane, k je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik, ki je ponudnik pijače in hrane.
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28. člen
(težji prekrški za proizvajalca in pooblaščenega zastopnika)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali 
pooblaščeni zastopnik, če:

1. ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz 7. člena te uredbe (drugi odstavek 7. člena);

2. ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali o drugih spremembah na način in v roku iz 
petega odstavka 7. člena te uredbe;

3. ne sporoči sprememb v zvezi s podatki v skladu s petim odstavkom 7. člena te uredbe;

4. ne vodi evidence v skladu s prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim ali šestim odstavkom 8. 
člena te uredbe;

5. ne sporoči podatkov nosilcu skupnega načrta na način in v roku iz sedmega odstavka 8. 
člena te uredbe;

6. ne plačuje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 9. člena oziroma prvega
odstavka 12. člena te uredbe;

7. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta v skladu s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 
ter petim ali šestim odstavkom 14. člena te uredbe;

8. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo 
v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe;

9. nosilcu skupnega načrta ne zagotovi plačevanja stroškov oziroma nosilcu skupnega načrta 
ne zagotovi pravilnih podatkov v skladu z osmim odstavkom 14. člena te uredbe.

(2)  Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki 
je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik, ki je pooblaščeni zastopnik. 

(4) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

29. člen
(lažji prekrški za proizvajalca in pooblaščenega zastopnika)

(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali 
pooblaščeni zastopnik, če ne obvešča potrošnikov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo 
iz dela E priloge 1 te uredbe ali o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, v skladu z 20. členom 
te uredbe.

(2)  Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki 
je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki je pooblaščeni zastopnik.

(4) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

30. člen
(težji prekrški za nosilca skupnega načrta)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega 
načrta, če:

1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe;
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2. nima skupnega načrta, v katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega 
izpolnjevanja v skladu s to uredbo, ali ne zagotavlja izvajanja skupnega načrta (prvi odstavek 
16. člena);

3. ne zagotovi vpisa skupnega načrta v evidenco skupnih načrtov v skladu s četrtim odstavkom
16. člena);

4. ministrstvu ne sporoči vsake večje nameravane spremembe skupnega načrta ali spremembe
firme ali sedeža oziroma imena ali naslova (prvi odstavek 17. člena);

5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 17. člena te uredbe;

6. ministrstvu ne pošlje letnega poročila o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za 
preteklo koledarsko leto v roku iz prvega odstavka 18. člena te uredbe;

7. ne predloži letnega poročila o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO s predpisano 
vsebino iz drugega odstavka 18. člena te uredbe.

(2)  Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

31. člen
(lažji prekrški za nosilca skupnega načrta)

(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega 
načrta, če:

1. ne vodi seznam proizvajalcev iz prvega do šestega odstavka 14. člena te uredbe (četrti 
odstavek 15. člena);

2. ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju ne omogoči vpogleda v seznam proizvajalcev v 
skladu s četrtim odstavkom 15. člena te uredbe;

3. začne izvajati spremenjeni skupni načrt v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena te 
uredbe;

4. ne izvede sortirne analize v skladu s prilogo 5 te uredbe (tretji odstavek 19. člena);

5. ne predloži poročila v roku in na način iz četrtega odstavka 19. člena te uredbe.

(2)  Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.

(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

32. člen
(prekršek za zbiralca odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec 
pristanišča, če:

1. ne zagotovi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje 
plastiko (prvi odstavek 13. člena);

2. ne poroča v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki je upravljavec pristanišča.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.
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33. člen
(prekršek za izvajalca obdelave)

(1) (1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je izvajalec 
obdelave mešane odpadne embalaže, če ne poroča v roku ali na način iz petega odstavka 19. 
člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže.

(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika.

Prehodne in končne določbe

34. člen 
(prilagoditev evidence proizvajalcev)

Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 ter 
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, se mora vpisati v evidenco proizvajalcev iz prvega odstavka 7. 
člena te uredbe v šestdesetih dneh od uveljavitve te uredbe. 

35. člen 
(prilagoditev evidence in obveznost poročanja o dajanju plastičnih proizvodov na trg v RS)
(1) Proizvajalec iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 8. člena te 

uredbe začne voditi evidenco s 1. januarjem 2023.

(2) Proizvajalec iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe do 31. januarja 2024 prvič sporoči 
podatke iz evidenc iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 8. člena 
te uredbe nosilcu skupnega načrta za leto 2023.

36. člen
(prilagoditev proizvajalca za plačevanje stroškov)

Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te 
uredbe, začne plačevati stroške iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 9. člena ter prvega 
odstavka 12. člena te uredbe za leto 2023.

37. člen
(deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo)

Vlada prvič objavi povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS,
iz drugega odstavka 11. člena te uredbe do 30. aprila 2024 za leto 2023.

38. člen
(prilagoditev za izvedbo in objavo sortirne analize)

(1) Vlada prvič objavi rezultate sortirnih analiz iz prvega odstavka 11. člena te uredbe do 30. 
septembra 2023.

(2) Nosilec skupnega načrta prvič izvede in poroča ministrstvu o rezultatih sortirne analize smeti iz 
tretjega odstavka 11. člena te uredbe do 30. januarja 2026.
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39. člen
(prilagoditev za uvedbo ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in poročanje o 

odpadnem ribolovnem orodju)
(1) Upravljavec pristanišča mora v šestdesetih dneh zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje

odpadnega ribolovnega orodja iz prvega odstavka 13. člena te uredbe.

(2) Upravljavec pristanišča mora do 31. marca 2024 prvič poročati za leto 2023 o zbranem 
odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, iz drugega odstavka 13. člena te uredbe.

40. člen
(prilagoditev izvajanja obveznosti PRO za nosilca skupnega načrta)

Nosilec skupnega načrta mora na podlagi drugega odstavka 15. člena te uredbe v imenu 
proizvajalcev zagotavljati izvajanje obveznosti PRO v skladu s to uredbo najpozneje s 1. januarjem 
2023.

41. člen
(prilagoditev vpisa v evidenco skupnih načrtov in letno poročanje)

Nosilec skupnega načrta mora letno poročilo iz 18. člena te uredbe prvič poslati do 31. marca 2024
za leto 2023.

42. člen
(izvedba sortirne analize)

Nosilec skupnega načrta začne izvajati sortirno analizo iz tretjega odstavka 19. člena te uredbe od 
1. januarja 2023 naprej.

43. člen
(prilagoditev poročanja o zbranih odpadnih plastenkah)

(1) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže do 31. marca 2024 prvič poroča v skladu s 
petim odstavkom 19. člena te uredbe za leto 2023.

(2) Nosilec skupnega načrta v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe do 31. marca 2024 
prvič predloži poročilo o deležu odpadnih plastenk pijač za leto 2023.

44. člen 
(začetek uporabe)

(1) Določbe drugega do petega odstavka 4. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 
2023.

(2) Določba prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne uporabljati 3. julija 2024.

(3) Določba 20. člena te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2023.

45. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, 
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EVA 2022-2550-0069
Vlada Republike Slovenije
    dr. Robert Golob

predsednik
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PRILOGA 1

DEL A

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 4. členu o zmanjšanju porabe

(1) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

(2) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 
shranjevanje živil, ki:

(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s 
seboj;

(b) se običajno zaužijejo iz posode in

(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

DEL B

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 5. členu o zahtevah za proizvode
Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer plastenke 
pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, vključno z 
njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;

(b) vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v 
točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in ki so v tekoči 
obliki.

DEL C

I. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v prvem odstavku 6. člena o PRO

(1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 
shranjevanje živil, ki:

(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s
seboj;

(b) se običajno zaužijejo iz posode in

(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za 
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 
ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 
pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

(5) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 
embalažo.

II. Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO
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(1) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo.

(2) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 
potrošnikom.

III. Drugi plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v drugem odstavku 6. člena o PRO

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

DEL D

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 16. členu o ločenem zbiranju in prvem odstavku 
5. člena o zahtevah za proizvode

Plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:

(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz plastike;

(b) plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v 
točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki.

DEL E

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, zajeti v 17. členu o ozaveščanju

(1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 
shranjevanje živil, ki:

(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s 
seboj;

(b) se običajno zaužijejo iz posode in

(c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave, kot so kuhanje, vrenje ali segrevanje;
vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za 
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka 
ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.

(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za pijače, 
vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih 
pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.

(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

(5) Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

(6) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo.

(7) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo 
potrošnikom.

(8) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno 
embalažo.

(9) Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov.
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PRILOGA 2 

Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS, in podatkov o teh proizvodih v skladu s 
prvim do šestim odstavkom 8. člena te uredbe

Ponazoritveni primer pregleda vodenja evidence plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS, in podatkov o teh proizvodih v skladu s prvim 
do šestim odstavkom 8. člena te uredbe je prikazan v spodnjih preglednicah.

Preglednica 1: Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A in oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS,
in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

del priloge 1 Vrsta plastičnega 
proizvoda za 
enkratno uporabo

Ločenost vodenja 
evidence po 
vsebnosti plastike v 
posameznem 
plastičnem proizvodu 
za enkratno uporabo

Posebej vodenje 
evidence po 
posameznih 
plastičnih 
proizvodih/posebej 
označitev v evidenci,
za kateri proizvod gre

Masa Število kosov Pravna podlaga

A in C I V celoti izdelani iz 
plastike

DA DA DA

A in C I

Lončki za pijačo, 
vključno z njihovimi 
pokrovčki in 
zamaški Delno izdelani iz 

plastike
DA DA DA

A in C I V celoti izdelani iz 
plastike

DA DA DA

A in C I

Posode za živila

Delno izdelani iz 
plastike

DA DA DA

(1)(2)(3) 8. člen te 
uredbe+ Izvedbeni 
sklep Komisije (EU) 

2022/162

Preglednica 2: Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo oddelka I iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, in vodenje 
evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi
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del Priloge 1 Vrsta plastičnega 
proizvoda za enkratno 
uporabo

Posebej vodenje 
evidence po 
posameznih plastičnih 
proizvodih/posebej 
označitev v evidenci, za 
kateri proizvod gre

Masa Pravna podlaga

C I Zavitki in ovoji DA DA (1) 8. člena te uredbe

C I Lahke plastične nosilne 
vreče

DA DA (1) 8. člena te uredbe

Preglednica 3: Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D in oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, in 
vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi

del priloge 1 Vrsta plastičnega 
proizvoda za 
enkratno uporabo

Ločenost vodenja 
evidence po vsebnosti 
plastike v posameznem 
plastičnem proizvodu za 
enkratno uporabo

Ločenost vodenja 
evidence po 
posameznem 
plastičnem 
polimeru

Posebej vodenje 
evidence po 
posameznih 
plastičnih 
proizvodih/posebej 
označitev v evidenci,
za kateri proizvod gre

Masa Vsebnost 
reciklata v 
plastičnem 
proizvodu za 
enkratno 
uporabo

Pravna 
podlaga

C I Kompozitni/sestavljeni 
vsebniki za pijačo

NE DA DA NE (1)(4) 8. člen 
te uredbe

PET DA DA DA

(1)(4)(5) 8. 
člen te 
uredbe + 
Izvedbeni 
sklep 
Komisije 
(EU) 
2021/1752

C I in D
Vsebniki za 

pijačo (do 3 litrov) Plastični vsebniki za 
pijačo (plastenke pijač)

Preostali plastični 
polimeri

DA DA DA

Preglednica 4: Vodenje evidence posameznih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, in 
vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi s temi proizvodi
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del priloge 1 Vrsta plastičnega 
proizvoda za enkratno 
uporabo

Posebej vodenje 
evidence po 
posameznih plastičnih 
proizvodih/posebej 
označitev v evidenci, za 
kateri proizvod gre

Masa Pravna podlaga

C II Vlažilni robčki DA DA (1) 8. člena te uredbe 

C II Baloni DA DA (1) 8. člena te uredbe

C III Tobačni izdelki s filtri in 
filtri, ki se tržijo za 
uporabo s tobačnimi 
izdelki

DA DA – evidenca mase 
filtrov v tobačnem 
izdelku s filtri in filter, 
ki se trži za uporabo 
v kombinaciji s 
tobačnimi izdelki

(6) 8. člena te uredbe 
in Izvedbeni sklep 
Komisije (EU) 
2021/2267

Preglednica 5: Vodenje evidence ribolovnega orodja, danega na trg v RS, in vodenje evidence o potrebnih podatkih v zvezi z ribolovnim orodjem

Vrsta plastičnega 
proizvoda 

Vrste ribolovnega 
orodja

Ločenost vodenja 
evidence po debelini 
mrežnih ploskev 

Ločenost vodenja 
evidence po 
posameznem 
materialu v 
ribolovnem orodju

Posebej vodenje 
evidence po 
posameznih plastičnih 
proizvodih/posebej 
označitev v evidenci,
za kateri proizvod gre

Masa Pravna podlaga

Ribolovno orodje, ki Ribolovne mreže Mrežne ploskve iz Plastika, kovine, DA DA (7) 8. člena te 



34

debele niti (Ø >1mm) guma

Mrežne ploskve iz 
tanke niti (Ø ≤ 1mm)

Plastika, kovine, 
guma DA DA

Boje, plovci, vrvi NE Plastika, kovine, 
guma

DA DA 
vsebuje plastiko

Druga orodja na 
osnovi plastike ali 
njihovi deli NE 

Plastika, kovine, 
guma

DA DA

Deli orodja, ki niso iz 
plastike NE Kovine, guma DA DA

uredbe in 
Izvedbeni sklep 
Komisije (EU) 

2021/958



PRILOGA 3

Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja, ki jih morajo kriti proizvajalci 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe v skladu z 9. 

členom te uredbe

UVOD
Metodologija za izračun stroškov čiščenja smetenja v tej prilogi obsega naslednja podpoglavja:
3.1. Metodologija sortirnih analiz smeti, zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov in iz javnih 
sistemov čiščenja javnih površin z obrazci;
3. 2 Izračun deležev plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, med posameznimi skupnimi 
sistemi za izvajanje obveznosti PRO proizvajalcev;
3.3. Izračun stroškov čiščenja smetenja.

Čiščenje javnih površin izvajajo občinska gospodarska javna služba čiščenja javnih površin in 
upravljavca državnih cest. Na javnih površinah se v sisteme zbiranja odpadkov (koši, posode, 
zabojniki) odvržejo odpadki, vendar pa se ti odmetavajo tudi zunaj teh sistemov na javne 
površine. Stroške čiščenja smetenja krijejo občine in država. S to uredbo se ureja obveznost iz 
Direktive (EU) 2019/904, da sorazmeren del stroškov čiščenja smetenja krijejo proizvajalci 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe. Za pregledno in 
sorazmerno porazdelitev stroškov med zadevnimi deležniki je v nadaljevanju te priloge 
določena metodologija za plačilo tega sorazmernega dela stroškov čiščenje smetenja za 
posamezen javni sistem posebej, in sicer:

– javni sistemi na občinski ravni,
– javni sistem avtocest na državni ravni v upravljanju DARS, d. d.,
– javni sistem regionalnih cest na državni ravni v upravljanju DRSI.

3.1 Metodologija sortirnih analiz smeti, zbranih iz javnih sistemov zbiranja odpadkov 
in iz javnih sistemov čiščenja javnih površin

Odvzem in priprava določenega števila vzorcev smeti, ki se zberejo v okviru javne službe 
čiščenja javnih površin 

Območje vzorčenja na lokalni in državni ravni
Območje vzorčenja na lokalni ravni je geografsko zaokroženo območje v posamezni občini 
oziroma mestni občini, za katero izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
javnih površin zagotavlja zbiranje smeti iz javnega sistema zbiranja odpadkov (košev, posod, 
zabojnikov) in iz čiščenja javnih površin (pometi).

Območje vzorčenja na državni ravni je sistem javnih površin avtocest in regionalnih cest, 
posebej počivališč, ki so opremljeni s koši, posodami ali zabojniki za odvržene smeti, ter 
področij cestišč in površin ob cestiščih, kjer se izvajajo pometi zaradi onesnaženosti okolja 
zaradi odvrženih smeti med vožnjo.

Število vzorcev (N) 
Za analizo smeti je potrebno na vsakem območju vzorčenja na lokalni in državni ravni pridobiti 
dve vrsti zbirnih vzorcev.
En vzorec je vzorec smeti, odvrženih v koše, posode, zabojnike na javnih površinah (parki, poti, 
počivališča ipd.), in odpadkov, ki so pobrani v njihovi bližini (kajti lahko pride do tega, da se 
odpadki zaradi prenapolnjenosti prevrnejo iz košev, odlagajo zraven košev, vrane v iskanju 
hrane izpraznijo koš ipd.). 
Drugi vzorec je vzorec smeti, ki jih izvajalec javne službe čiščenja javnih površin in upravljavec 
državnih cest pomete s cest, pločnikov, parkirišč, javnih poti in  podobnih površin (pometi).
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Na posameznem območju vzorčenja na lokalni ravni je potrebno oba vzorca (iz koškov in 
pometov) odvzeti odvisno od števila prebivalcev na tem območju ali obremenjenosti državnih 
cest s prometom. 

Za lokalno raven za območja vzorčenja veljajo ta merila:
– odvzem vzorcev na desetih lokacijah na gosto poseljenih območjih, ki se glede na 

število prebivalcev razdelijo na naslednji način: Ljubljana 7 lokacij in Maribor 3 lokacije 
območja vzorčenja;

– na srednji gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 20 različnih lokacijah, 
porazdeljenih po celotni RS;

– na redki gostoti poseljenosti se odvzame vzorec na 24 različnih lokacijah, porazdeljenih 
po celotni RS;

kar skupaj znese, glede na način in obdobja vzorčenja, 216 vzorcev smeti.

Merodajni podatki o gostoti naseljenosti po občinah so podatki Statističnega urada RS:

Za državno raven veljajo ta merila:
– na avtocesti se odvzame vzorce na počivališčih in enako pripadajočim številom vzorcev 
pometov glede na dolžino avtocestnega kraka za naslednja območja vzorčenja:

o 2 počivališči in 2 cestna odseka na gorenjskem kraku AC in ljubljanskem 
obroču, po 3 počivališča in cestni odseki na primorskem in dolenjskem 
kraku AC ter 4 območja se vzorči na štajerskem odseku;*

– na regionalni cesti se odvzame v vsakem območju en vzorec ter pripadajoče število vzorcev 
pometov; območij upravljanja z regionalnimi cestami je 9, pri čemer so počivališča v času 
pisanja tega predpisa v 8 območjih – vzorci se odvzamejo na počivališčih in iz pometa cestišč 
na regionalnih cestah, ki imajo več kot 5000 povprečnega letnega dnevnega prometa;** ***
kar skupaj znese 84 glede na način in dve različni obdobji vzorčenja 84 vzorcev smeti.

Merodajni podatki o cestah so podatki Ministrstva za infarstrukturo RS; DARS, d.,d., in DRSI.
* DARS, d. d. (seznam počivališč)
** Karta prometnih obremenitev v letu 2019: Sektor za evidence o cestah, informatiko in 
arhiv | GOV.SI (z upoštevanjem bolj prometnih regionalnih cest s povprečnim letnim 
dnevnim prometom nad 10.000 vozil, izjemoma nad 5.000)
*** Cestna infrastruktura | GOV.SI (koncesijska območja glavnih in regionalnih cest)

Čas vzorčenja
Čas vzorčenja je v dveh obdobjih jesen/zima in pomlad/poletje:

– med 1. januarjem in 31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom,
– med 1. aprilom in 30. septembrom.

Količina smeti v obeh reprezentativnih vzorcih
Količina smeti iz košev in pobranih smeti iz okolice v reprezentativnem vzorcu ne sme biti 
manjša od 30 kg.
Količina smeti pometa v reprezentativnem vzorcu ne sme biti manjša od 30 kg.

Analiza sestave smeti (sortiranje in tehtanje podfrakcij iz vzorca) 

Tehtanje vzorca
Na mestu izvajanja sortirne analize se zberejo odpadki iz koškov in njihove okolice v zbirni 
vzorec ter odložijo na nepropustno utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. 
Zbirni vzorec se stehta. 
Postopek se ponovi za drug zbirni vzorec posebej za smeti iz pometov.
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Zbiranje odpadkov z javnih površin se od občine do občine razlikuje, na splošnem pa ločimo 
ročno praznjenje, pobiranje in pometanje smeti ali strojno čiščenje, predvsem pri čiščenju javnih 
površin.
Odvzem zbirnih vzorcev odpadkov se izvaja prilagojeno izvedbi dela javne službe, kar smiselno 
velja za izvajanje čiščenja smetenja na državnih cestah.

Odvzem reprezentativnega vzorca smeti
Zbirni vzorec odpadkov je treba s postopkom deljenja vzorca na čedalje manjše dele 
zmanjševati tako dolgo, dokler se ne pridobi reprezentativni vzorec. To se naredi tako, da se 
zbirni vzorec razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadki se 
stresejo na kup in se oblikujejo v stožec, nato pa se ta stožec s tako imenovano metodo 
mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve 
nasprotni četrtini se odstranita, preostali dve pa se združita in zmešata. Znova se naredi stožec. 
Postopek se ponavlja tako dolgo, dokler preostali četrtini ne ustrezata količini smeti  v  
reprezentativnem vzorcu. 
Ker gre za manjše količine odpadkov, se postopek odvzema reprezentativnega vzorca lahko 
poenostavi in se četrtinjenje zbirnega vzorca manjkrat ponovi ali izvede samo enkrat.
Metoda četrtinjenja se izvede za vsak reprezentativni vzorec smeti posebej.

Slika 1:  Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem 

Priprava na sortirno analizo 
Za vsako od frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija 
ali vreča. Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je nedvoumno 
razvidno, kateri frakciji so namenjene. Vzorca smeti je treba analizirati čimprej po tehtanju, da 
se preprečita sušenje ali vlaženje vzorca.

Izvedba sortirne analize
Iz reprezentativnih vzorcev smeti se nato z ročnim sortiranjem izločijo posamezne vrste 
odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, naštetih v preglednici 1 te priloge, za vsak 
reprezentativni vzorec posebej.
Izvedba sortirne analize smeti iz koškov in pometov se razlikujeta v tem, da v sortirni analizi 
smeti iz košev ni potrebno izločati in izračunati deležev odpadnih vlažilnih robčkov in odpadnih 
balonov.
Izločene frakcije iz odpadkov pri smetenju se zberejo v vnaprej pripravljenih posodah, na foliji ali 
v vrečah in se stehtajo skupaj s posodami, folijami ali vrečami. Masa posamezne frakcije se 
izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne posode, folije ali vreče. Točnost 
tehtanja mora biti ± 100 g.
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V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice 
Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
(UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1).

Ocena najverjetnejše sestave smeti

Sestava posameznega vzorca smeti se navaja z maso posamezne podfrakcije odpadnih 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz preglednice 1 te priloge vključno z maso ostanka 
po prebiranju odpadkov v smeteh in maso celotnega vzorca smeti. 
Izračun najbolj verjetne sestave smeti se opravi za vsak reprezentativni vzorec posebej, 
posebej iz košev in posebej iz pometov smeti po podfrakcijah iz preglednice 1 te priloge. 
Ob upoštevanju izmerjenih mas posameznih podfrakcij v smeteh in mase ostanka po prebiranju 
odpadkov v smeteh se delež posamezne podfrakcije v vzorcu smeti izračuna po naslednjih 
enačbah:
Povprečni delež i-te podfrakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, priloga 
3a, del B), v smeteh sortirne analize iz javnega sistema zbiranja smeti:

,

pri čemer je:
Di,koši povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema 

zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno uporabo),

i zaporedna številka podfrakcije v smeteh,
j zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n),
mi, j masa i-te podfrakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema zbiranja (kg),
mj, vzorec masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema zbiranja (kg).

Povprečni delež i-te podfrakcije (odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, priloga 
3b, del B) v smeteh sortirne analize iz javnega sistema čiščenja javnih površin (pometi):

,

pri čemer je:
Di,pometi povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega sistema 

čiščenja javnih površin (pometi) (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno 
uporabo),

i zaporedna številka podfrakcije v smeteh,
j zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n),
mi, j masa i-te podfrakcije v j-tem vzorcu smeti iz javnega sistema čiščenja javnih 

površin (pometi) (kg),
mj, vzorec masa j-tega reprezentativnega vzorca smeti iz javnega sistema čiščenja javnih 

površin (pometi) (kg).
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Preglednica 1: Opis izločenih pod-frakcij iz reprezentativnih vzorcev smeti iz javnega sistema čiščenja javnih površin (košev in pometov posebej)

Frakcija Odpadni plastični proizvodi za enkratno uporabo, nastali iz proizvodov iz dela C 
Priloga 1 (podfrakcija, i)

ANALIZA SMETI IZ 
JAVNIH SISTEMOV 
ZBIRANJA (koši za 
smeti, pobrane smeti 
v bližini)

ANALIZA SMETI 
IZ JAVNIH 
SISTEMOV 
ČIŠČENJA 
JAVNIH POVRŠIN 
(pometi iz cest, 
pločnikov, 
parkirišč ipd.)

Številka 
podskupine 

odpadkov (več 
možnih številk 

odpadkov znotraj 
podskupine glede 
na prevladujočo 

prisotnost 
materiala pri 

podskupini 15 01 in 
glede na izvor pri 
podskupini 20 03)

1. Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki 
se uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike)

DA DA
15 01

2. Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za 
takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave

DA DA
15 01

3. Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo 
tekočino, npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, 
in sestavljena embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in 
zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki 
ali zamaški so izdelani iz plastike

DA DA

15 01

4. Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v 
celoti ali delno iz plastike)

DA DA 15 01

5. Lahke plastične nosilne vreče DA DA 15 01

6. Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in 
gospodinjsko uporabo

NE DA
20 03 

7. Baloni NE DA 20 03 

Plastika (odpadni 
plastični proizvodi za 
enkratno uporabo iz 
dela C priloge 1 te 
uredbe) 
15 01 02
20 03 01

Papir in drugi 
materiali (v odpadnih 
plastičnih proizvodih 
za enkratno uporabo, 
ki so delno izdelani iz 
plastike)

8. Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s 
tobačnimi izdelki

DA DA
20 03 

Drugi odpadki 9. Preostali odpadki v smeteh DA DA 20 03 



Priloga 3 a

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV 
ZBIRANJA (KOŠEV, POSOD)

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru 
nastajanja odpadkov 

1.  Izvajalec javne 
 s l u ž b e  č i š č e n j a

javnih površin:

Naslov:

Pošta: Matična št.:

2. Število prebivalcev v občini:* 
Potrebno število vzorcev za občino:* 

3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 1

Naziv odpadka: Mešani komunalni odpadki
Opis odpadka: Smeti iz košev, posod, zabojnikov iz javnih površin, kjer se zadržuje večje 

število ljudi (parki, poti, postajališča ipd.) in s počivališč državnih cest

4. Datum izvedbe sortirne analize: 

5. Območje vzorčenja:
Občina/počivališče:
Opis kraja nastajanja odpadka:

* Podatek ni potreben za upravljavca državnih cest.
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Del B: Sestava smeti 
1. Rezultati vzorčenj izločenih podfrakcij odpadkov iz javnih sistemov zbiranja smeti na 
javnih površinah

Zaporedna številka vzorčenja (j):

Območje vzorčenja:
Opis podfrakcije v smeteh (20 03 01) mij (kg)

Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 
shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike)

1

Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz 
zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave 2

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. 
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za 
pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za 
pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike

3

Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali delno iz 
plastike) 4

Lahke plastične nosilne vreče 5

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki 6

Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju 7

Skupaj vzorec mj (kg):

Priloga 3 b

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV 
ČIŠČENJA SMETENJA (POMETI) 

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru 
nastajanja odpadkov 

1.  Izvajalec javne 
 s lužbe  č iščen ja  

javnih površin:

Naslov:

Pošta: Matična št.:

2. Število prebivalcev v občini*: 
Potrebno število vzorcev za občino*: 

3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 3
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Naziv odpadka: Odpadki iz čiščenja cest
Opis odpadka:

4. Datum izvedbe sortirne analize: 

5. Območje vzorčenja:
Občina/odsek državne ceste:
Opis kraja nastajanja odpadka:

* Podatek ni potreben za upravljavca državnih cest.

Del B: Sestava smeti (pometi 20 03 03)

1. Rezultati vzorčenj izločenih podfrakcij odpadkov iz čiščenja javnih površin (pometi)

Zaporedna številka vzorčenja (j):

Območje vzorčenja:
Opis pod-frakcije v smeteh (20 03 03) mij (kg)

Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 
shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) 1

Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz 
zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave 2

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, npr. 
plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža za 
pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za 
pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike

3

Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali delno iz 
plastike) 4

Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo 5

Baloni 6

Lahke plastične nosilne vreče 7

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki 8

Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju 9

Skupaj vzorec mj (kg):

3. 2 Izračun deležev plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, med posameznimi 
skupnimi sistemi za izvajanje obveznosti PRO proizvajalcev

Za pregledno in pravično porazdelitev stroškov proizvajalcev plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo za čiščenje smetenja in s tem povezanimi stroški se izračuna delež posameznega 
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odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe na 
posamezen skupni sistem izpolnjevanja PRO teh proizvajalcev. Če namreč proizvajalci za eno 
vrsto plastičnega proizvoda za enkratno uporabo izpolnjujejo obveznosti PRO pri več skupnih 
sistemih (nosilci skupnih načrtov), je potreben izračun deleža plastičnega proizvoda za enkratno 
uporabo, danega na trg v RS, na posameznega nosilca skupnega načrta.

1. Delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo (SUPp.x) v posameznem 
skupnem sistemu izvajanja PRO se za eno koledarsko leto izračuna z uporabo naslednje 
enačbe: 

W (načrt.x,SUP p.x) = m (načrt.x,SUP p.x) / m (SUP p.x),

pri čemer je: 

� W (načrtx.,SUP proizvodx): delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno 
uporabo v posameznem skupnem sistemu – nosilcu skupnega načrta;

� m (načrt,SUP proizvod.x): masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz skupine 
tega proizvoda, za katero je posamezni nosilec skupnega načrta sporočil podatke o dajanju 
na trg v RS (kg); 

� m (SUP proizvoda.x): skupna masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz skupine 
tega proizvoda, za katero so vsi skupni načrti skupaj sporočili podatke o dajanju na trg v 
RS (kg).

2. Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo skupne sisteme v zadevnem koledarskem 
letu, se pridobijo iz evidence ministrstva. 

3. Podatki o masi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS v zadevnem 
koledarskem letu, se pridobijo iz poročil o dajanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na 
trg v RS iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe. 

3.3.    Izračun stroškov čiščenja smetenja 

Metodologija izračuna plačila sorazmernega dela stroškov na posamezen plastični proizvod za 
enkratno uporabo na posamezen skupni sistem izpolnjevanja obveznosti PRO, ki je v skladu s 
to uredbo nosilec skupnega načrta za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 
1 te uredbe, se izračuna po spodnjih enačbah.
Zavezanci, ki nastopajo v sistemu plačila stroškov čiščenja smetenja so:

– občine (plačnik storitev čiščenja smetenja) ali upravljavca državnih cest,

– občinske javne službe čiščenja smetenja (izvajalec čiščenja smetenja javnih površin) in 
koncesionarji ali podizvajalci upravljavcev državnih cest,

– proizvajalci plastičnih proizvodov iz dela C priloge 1 te uredbe (zavezanec za 
sorazmerni delež plačila stroškov čiščenja smetenja),

– sistemi za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO (nosilci skupnih načrtov),

– ministrstvo (izračun deležev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v 
RS, ter za prvo triletje rezultati sortirnih analiz smeti).

Podatki, ki so potrebni za izračun deleža stroškov, ki so jih dolžni plačevati proizvajalci občinam, 
so:

– povprečni deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (poglavje 3.1 te priloge), 
pridobljeni iz sortirnih analiz smeti za opravljanje dveh dejavnosti javne službe: 
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praznjenje sistemov za zbiranje odpadkov (praznjenje košev, posod, zabojnikov) in 
čiščenje smetenja (pometi javnih površin), za vsak sistem javnih služb posebej, in sicer 
povprečna deleža smeti (koši, pometi) za izvajanje čiščenja smetenja na lokalni ravni, 
povprečna deleža smeti (koši, pometi) na državni ravni, posebej za upravljavca 
avtocest in posebej za upravljavca regionalnih cest;

- delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na posamezen skupni 
sistem izvajanja PRO (v primeru, da so različni proizvajalci enakega plastičnega 
proizvoda za enkratno uporabo v več skupnih sistemih PRO – več nosilcev skupnih 
načrtov);

- strošek čiščenja smetenja v občini ali pri upravljavcih državnih cest, posebej za 
praznjenje odpadkov iz javnih sistemov za zbiranje teh odpadkov in posebej za čiščenje 
javnih površin;

- podatki nosilcev skupnih načrtov.

Potrebni podatki in izračuni iz teh podatkov se uporabljajo za posamezno koledarsko leto.
Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini in pri upravljavcih državnih cest, 
posamezno za dve aktivnosti praznjenja iz sistemov iz javnega zbiranja smeti in čiščenje 
smetenja v okolju (pometi), se za posamezni skupni sistem PRO (skupni načrt) izračuna glede 
na delež proizvodov, danih na trg v RS, in delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo v smeteh po naslednjih enačbah:

€PRO.x, SUPp.x, koši = (Di koši x €koši) x W načrt.x,SUP p.x),

pri čemer je: 
€PRO.x, SUPp.x Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini ali na državni 

cesti za praznjenje smeti iz sistemov iz javnega zbiranja za posamezen 
plastični proizvod za enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem 
sistemu izvajanja PRO (nosilec skupnega načrta) (EUR);

Di koši povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 
sistema zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno 
uporabo);

€koši letni strošek čiščenja praznjenja smeti iz sistemov iz javnega zbiranja 
čiščenja javnih površin (EUR);

W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega SUPp, danega na trg v RS, v posameznem 
skupnem sistemu.

€PRO.x, SUPp.x = (Di pometi x €pometi) x W (načrt.x,SUP p.x),

pri čemer je:
€PRO.x, SUPp.x,pometi sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) 

v občini ali na državni cesti za posamezen plastični proizvod za 
enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu izvajanja PRO 
(nosilec skupnega načrta);

Di pometi povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 
sistema čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) (i-ti odpadni 
plastični proizvod za enkratno uporabo);

€pometi letni strošek čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) v občini ali
državnih cest (EUR);
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W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v 
posameznem skupnem sistemu, danega na trg v RS.

Skupni stroški enega skupnega sistema PRO se izračunajo z vsoto posameznih sorazmernih 
deležev stroškov.
Vsak skupni sistem bo na letni ravni prejel 212 računov iz občin, en račun upravljavca avtoceste 
in en račun upravljavca regionalnih cest za plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja 
smetenja. Vsaka občina in upravljavca državnih cest bosta izdala toliko računov, kolikor bo 
število skupnih sistemov.

PRILOGA 4

Metodologija izračuna količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti 
in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v posameznem koledarskem letu v skladu z 

osmim odstavkom 8. člena te uredbe

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 je potrebno v posameznem 
koledarskem letu Komisiji poročati o količinah odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se 
tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (v nadaljnjem besedilu: 
odpadni tobačni izdelki), ki se zberejo kot smeti, odvržene na javnih površinah in prek javnih 
sistemov zbiranja odpadkov.

Odpadni tobačni izdelki so navadno odvrženi na naslednji način:
– v zabojnik za mešane komunalne odpadke,
– namerno ali nenamerno v drug zabojnik za zbiranje odpadkov, 
– v okolje, kjer se čiščenje javnih površin z javno službo ne izvaja,
– v zbirni sistem zabojnikov, posod in košev za smeti, ki jih redno prazni izvajalec javne 

službe čiščenja javnih površin,
– v okolje na javne površine, ki jih redno čisti izvajalec javne službe čiščenja javnih 

površin.

Za metodologijo izračuna količine odpadnih tobačnih izdelkov v enem koledarskem letu, ki 
nastanejo iz proizvodov iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe so potrebni naslednji podatki:
– masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe (podatek 
pridobljen iz poročanja na podlagi šestega, sedmega in osmega odstavka 8. člena te uredbe) v 
kg (brez decimalnih mest),
– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov v javnih sistemih zbiranja čiščenja javnih površin 
iz koškov, posod in zabojnikov (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 
priloge 3 te uredbe) v kg brez decimalnih mest, 
– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov iz čiščenja smetenja pri pometu javnih površin 
(podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 priloge 3 te uredbe).

Masa vseh odpadnih tobačnih izdelkov v RS v enem koledarskem letu se šteje kot celotna 
masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe v enem 
koledarskem letu. 

Masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v enem koledarskem letu se izračuna po naslednji 
enačbi:

ftob = (D itob,koši + D i,tob, pometi) x Ftob,
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pri čemer je: 

ftob masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v kg, v enem koledarskem letu iz 
vseh treh javnih sistemov čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest 
(občinski, državni na avtocesti in na regionalnih cestah);

D itob,koši seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh 
koškov iz sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let 
v vseh treh sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih 
cest;

D i,tob, pometi seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh 
pometov iz sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih 
let v vseh treh sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih 
cest;

Ftob celotna masa proizvodov, danih na trg v RS, iz oddelka III dela C 
priloge 1 te uredbe v enem koledarskem letu v kg.
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PRILOGA 5

3.1 Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni 
embalaži in obrazec o izvedenih sortirnih analizah odpadnih plastenk pijač 

UVOD
V zabojniku za mešano odpadno embalažo ločeno zbiramo odpadno plastično, kovinsko in 
sestavljeno embalažo. Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže iz snovnega toka 
mešane odpadne embalaže z namenom nadaljnjega recikliranja izsortira plastično odpadno 
embalažo po posameznih plastičnih materialih (polimerih), kot so PET, PE, HDPE in drugi. V 
izsortiranih odpadkih kot posledica mehanskega sortiranja prevladujejo večji kosi odpadne 
plastične embalaže, preostanek drobnejše odpadne embalaže je namenjen v nadaljevanju za 
termično obdelavo.

V izsortiranih odpadkih po posameznih plastičnih materialih (polimerih) so različne vrste 
odpadnih proizvodov, kot so plastenke pijač, živil, detergentov, folije, zavitki, lončki, posodice, 
vrečke.

Za namene izračuna cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk, ki kot odpadek nastanejo iz 
plastenk pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, je potrebno v mešani odpadni embalaži določiti 
delež odpadnih plastenk pijač ter iz podatkov o količinah mešane odpadne embalaže izračunati 
količino ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v enem koledarskem letu pri vseh izvajalcih 
obdelave mešane odpadne embalaže.
Delež ločeno zbranih odpadnih plastenk se določi na podlagi sortirne analize mešane odpadne 
embalaže, preden vstopi v proces sortiranja. 

Podatki, potrebni za izračun deleža ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač v skladu z 
Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752, so:

– delež odpadnih plastenk pijač v snovnem toku mešane odpadne plastične embalaže 
(izračun iz sortirne analize mešane odpadne embalaže na vhodu v sortiranje pri 
izvajalcu obdelave odpadkov);

– količina mešane odpadne embalaže (vodenje evidence mase sprejetih odpadkov pri 
izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže);

– količina odpadnih plastenk pijač (izračun iz deleža odpadnih plastenk pijač in količin 
mešane odpadne embalaže);

– količina plastenk pijač iz dela D priloge te uredbe, danih na trg v RS (poročanje 
proizvajalcev v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe). 

Vsi podatki se nanašajo na posamezno koledarsko leto.

Navodilo za izvedbo sortirne analize odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži
Navodilo določa izvedbo, vsebino in obseg sortirne analize mešane odpadne embalaže za 
namene določitve deleža odpadnih plastenk pijač, ki so se ločeno zbrale s preostalimi vrstami 
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odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže. Z izvedbo sortirne analize na ravni 
izvajalca obdelave mešane odpadne embalaže pred sortiranjem se bo pridobil delež odpadnih 
plastenk pijač, ki so po zavrženju v zabojnike za ločeno zbrane odpadke (mešano odpadno 
embalažo) postale odpadek iz plastenk pijač iz dela D priloge te uredbe, danih na trg v RS. 
Izvajalec/i obdelave odpadkov sprejme mešano odpadno embalažo od izvajalcev javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov iz celotne RS. 

Območje vzorčenja
Odvzem zbirnega vzorca mešane odpadne embalaže se izvede na skladišču izvajalca obdelave 
(sortiranja) odpadkov, preden gredo odpadki v sortiranje.

Čas vzorčenja

Vrsta in količina zbranih odpadkov sta odvisni od letnega časa, zato je pri izvedbi sortirne 
analize potrebno upoštevati letne čase, ki so lahko omejeni na dve časovni obdobji: 
pomlad/poletje ter jesen/zima.

Število vzorcev

Število vzorcev se določi glede na velikost masnega toka mešane odpadne embalaže pri 
izvajalcu obdelave odpadkov pred sortiranjem.
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže pod 10.000 ton letno pri izvajalcu 
obdelave odpadkov (sortiranje), se izvedejo štiri sortirne analize (dvakrat v obdobju 
pomlad/poletje, dvakrat v obdobju jesen/zima), pri čemer mora biti med posameznimi analizami 
najmanj 60 dni razlike v istem in različnem obdobju.
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 10.000 tonami in 20.000 tonami 
letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede osem sortirnih analiz (štirikrat v 
obdobju pomlad/poletje, štirikrat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi 
analizami najmanj 40 dni razlike v istem in različnem obdobju.
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže med 20.000 tonami in 30.000 tonami 
letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede deset sortirnih analiz (pet-krat v 
obdobju pomlad/poletje, petkrat v obdobju jesen zima), pri čemer mora biti med posameznimi 
analizami najmanj 25 dni razlike v istem in različnem obdobju.
Kadar je vstopna količina mešane odpadne embalaže nad 30.000 tonami letno pri izvajalcu 
obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede 12 sortirnih analiz, vsak mesec ena, pri čemer mora 
biti med posameznimi analizami najmanj 20 dni razlike.

Izvajalec sortirne analize
Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov za to analizo izvede oseba s pridobljeno akreditacijo za 
vzorčenje odpadkov po SIST EN ISO/IEC 17025. Pri svojem delu sodeluje z izvajalci obdelave 
odpadkov. Ti nudijo vso potrebno pomoč in zagotavljajo nemoteno delo pri izvedbi sortirne 
analize. 
Izvajalec sortirne analize mora pri izvedbi upoštevati vse zahteve varovanja zdravja in varstva 
pri delu v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pri delu. 

Količina mešanega odpadne embalaže v zbirnem in reprezentativnem vzorcu
Zbirni vzorec mešane odpadne embalaže je celotna masa teh odpadkov, zbrana pri enem 
izvajalcu obdelave odpadkov, ki se odloži na utrjeno in za tekočine nepropustno površino 
(asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno površino) ter pripravi za odvzem reprezentativnega 
vzorca mešane odpadne embalaže.

Reprezentativni vzorec odpadkov je z metodo delitve na četrtine zmanjšan zbirni vzorec 
odpadkov.
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Priporočeno količina odpadkov v reprezentativnem vzorcu mešane odpadne embalaže je 
najmanj 150 kg, zato je potrebno za zbirni vzorec vzorčiti vsaj nekajkratno večjo maso 
odpadkov, ki se z metodo delitve na četrtine zmanjša na reprezentativni vzorec.

Odvzem reprezentativnega vzorca
Metode jemanja vzorcev odpadkov in obdelava zbranih podatkov so standardizirani, predvsem 
pa je za merodajnost sestave odpadkov bistvena zadostna količina odvzetega vzorca. Pričakuje 
se, da bo v zbirnem vzorcu velika količina odpadkov v vrečkah. Te vrečke je potrebno najprej 
raztrgati (odpreti) in vsebino iztresti na površino za sortiranje. To se lahko opravi ročno ali pa s 
trgalnikom vrečk. 
Pričakuje se, da je v plastenkah pijač, živil in detergentov možnost prisotnosti vsebine ter da 
odpadne plastenke niso popolnoma izpraznjene, zato jih je potrebno izprazniti.
Kadar je med odpadki tudi hrana, zavržena skupaj z embalažo, je tako odpadno hrano v 
največjem možnem obsegu potrebno odstraniti iz odpadne embalaže.
Zbirni vzorec odpadkov je najprej potrebno zmanjšati s postopkom deljenja vzorca na vse 
manjše dele tako dolgo, dokler se ne pride do tako imenovanega zmanjšanega (oz. 
reprezentativnega) skupnega vzorca po metodi delitve na četrtine. 
Zbirni vzorec se razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadke se da 
na kup in se jih oblikuje v stožec, nakar se ta stožec z metodo mešanja in deljenja vzorca s 
četrtinjenjem (metoda delitve vzorca na četrtine – sample splitting by coning and quartering 
methods) po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita, 
preostali dve pa se združita in zmešata. Znova se naredi stožec (kup). Postopek se ponavlja 
tako dolgo, dokler preostali četrtini okvirno ne ustrezata velikosti (dovolj veliki masi) za pripravo 
končnega vzorca, pri čemer govorimo o končnem oziroma reprezentativnem vzorcu,1 ki mora 
vključevati tudi preostale majhne delce, tako da se dobi ustrezna masa celotnega vzorca.

Slika 1.: Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oziroma metode 
delitve vzorca na četrtine 

Priprava na sortirno analizo

Za izsortirane odpadne plastenke pijač, ki se izloči iz reprezentativnega vzorca odpadkov, se 
pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča. Posode, folije ali vreče se stehtajo in označijo, iz 
katerih je nedvoumno razvidno, kateri izsortirani frakciji so namenjene. Točnost tehtanja mora 
biti najmanj ± 1 kg. 

                                                  
1 Podrobnejši opis metode delitve na četrtine je podan v tehničnem poročilu:

CEN/TR 15310-3:2006 »Characterisation of Waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in 

the fild«.
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Izvedba sortirne analize

V skupini za izvedbo sortirne analize je eden od članov zadolžen za nadzor, pri izvedbi sortirne 
analize mora sodelovati tudi predstavnik izvajalca obdelave odpadkov, ki s svojimi nasveti o 
mehanskem sortiranju v njegovi napravi za sortiranje odpadkov pomaga pri ročnem 
sortiranju/razvrščanju reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže. 
Iz reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže se ročno izsortirajo odpadne plastenke 
pijač prostornine do 3 litrov. Izsortirane odpadne plastenke pijač se stehtajo, masa se zavede v 
preglednico v obrazcu B te priloge. Preostanek odpadkov se stehta razen, če ni bil prej stehtan 
celoten reprezentativen vzorec mešane odpadne embalaže.

Odpadne plastenke pijač se lahko ločijo od preostalih plastenk po splošnem poznavanju 
proizvodov, po nalepkah na plastenki in morebitnih sledeh vsebine. Primeri pijač v skladu z 
uvodno izjavo 12 Direktive EU 2019/904 vključujejo pivo, vino, vodo, osvežilne pijače, sokove in 
nektarje, instantne pijače ali mleko.

Prostornina plastenk pijač se lahko oceni po splošnem poznavanju embalaže ali po oznaki 
prostornine na embalaži.

V primeru dvoma o vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo se uporabijo Smernice 
Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
(UL C št. 216 z dne 7. junija 2021, str. 1).

3.2 OBRAZEC 

Zapis podatkov o sortirni analizi odpadnih plastenk pijač, izračuni deleža odpadnih 
plastenk in mase odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži

Podatki se vpisujejo neposredno v za ta namen pripravljena obrazca A, B in C te priloge. 
Zaželena je fotodokumentacija postopkov izvedbe sortirne analize.

OBRAZEC POROČILO O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI ODPADNIH PLASTENK PIJAČ

Obrazec A Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka, vzorčenju in naročniku

1. Imetnik 
odpadka:

Naslov:

Pošta: Matična št.:
Elektronska 

pošta:

15 01 062. Številka odpadka:

Naziv odpadka: Mešana odpadna embalaža

3. Datum izvedbe sortirne analize: 
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4.  Izvajalec 
sortirne 
analize:

Naslov:

Pošta: Matična št.:
Elektronska 

pošta:

5. Območje vzorčenja:

Lokacija odpadkov pred 
sortiranjem pri izvajalcu 
obdelave odpadkov:

6. Masa vzorcev
Skupna masa zbirnega vzorca mešane odpadne 
embalaže:
Skupna masa reprezentativnega vzorca mešane 
odpadne embalaže odpadkov:

Masa odpadnih plastenk pijač v reprezentativnem 
vzorcu mešane odpadne embalaže

7. Naročnik sortiranja mešane odpadne embalaže in sortirne analize:
Nosilec skupnega načrta:

Naslov:

Pošta: Matična št.:
Elektronska 

pošta:

Obrazec B: Sestava mešane odpadne embalaže, s poudarkom na deležu odpadnih 
plastenk pijač 

Reprezentativni vzorec 
zaporedna št.:

Izsortiranje/ročno razvrščanje odpadnih plastenk pijač iz 
reprezentativnega vzorca mešane odpadne embalaže Masa (kg)

Delež 
odpadnih 
plast
pijač (p

Odpadne plastenke pijač Ai
Preostanek mešane odpadne embalaže (brez odpadnih 
plastenk pijač) 

Mešana odpadna embalaža
15 01 06

SKUPAJ masa reprezentativnega vzorca (kg) Bi
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* Temno sivih polj ni potrebno izpolnjevati.

 Izračun deleža odpadnih plastenk pijač v mešani odpadni embalaži v vzorcu sortirne 
analize:

 x 100, 
pri čemer je: 

pi delež odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize v mešani odpadni embalaži,
Ai masa odpadnih plastenk pijač v vzorcu sortirne analize,
Bi masa mešane odpadne embalaže v vzorcu sortirne analize.

Obrazec C: Izračun letne količine odpadnih plastenk pijač pri posameznem izvajalcu 
obdelave mešane odpadne embalaže v snovnem toku ločeno zbrane 
mešane odpadne embalaže

Delež di v sortirnih analizah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Povprečna 
vrednost 
deležev 
sortirnih 

analiz

(Pi)

Masa 
zbrane 
mešane 
odpadne 

embalaže v 
enem 

koledarske
m letu (kg) 

(Mi) 15 01 06

plastenk pijač 

koledarskem 
letu (kg) (m

Koledarsko 
leto:

Izvajalec 
obdelave 
MOE: 

Izvajalec obdelava za letno poročanje skupne mase ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač
izračuna povprečje deležev (Pi) iz sortirnih analiz odpadkov, nato pa iz povprčnega deleža Pi in 
stehtane mase vse mešane odpadne embalaže (Mi) na vhodu v sortiranje izračuna maso (mi) 
ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač.

Izračun povprečja deleža odpadnih plastenkah pijač:

, 

pri čemer je:

Pi povprečni delež odpadnih plastenk v mešani odpadni embalaži vseh sortirnih analiz,
pi delež plastenk pijač v enem vzorcu sortirnih analiz mešane odpadne embalaže,
n število sortirnih analiz,
N seštevek sortirnih analiz (4 ali 8 ali 10 ali 12).

Izračun mase odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu pri izvajalcu obdelave 
odpadkov:

, 
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pri čemer je: 

mi masa ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v koledarskem letu (kg),
Pi povprečni delež odpadnih plastenk vseh sortirnih analiz,
Mi masa mešane odpadne embalaže v enem koledarskem letu (kg). 

Na ministrstvu se bo iz letnih poročil izvajalcev obdelave odpadkov mešane odpadne embalaže 
oziroma iz letnih poročil nosilcev skupnih načrtov seštela količina ločeno zbranih odpadnih 
plastenk pijač za določeno koledarsko leto. 

V skladu z metodologijo Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/1752 se bo seštevek količin 
odpadnih plastenk pijač delil s seštevkom plastenk pijač, danih  na  t rg  v  RS, v istem 
koledarskem letu. Količina danih plastenk pijač na trg v RS se bo pridobila iz sporočanih 
podatkov proizvajalcev plastenk pijač v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe. 
Rezultat bo delež ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač v RS v določenem koledarskem letu, 
ki ga bomo primerjali z okoljskimi cilji iz prvega odstavka 16. člena te uredbe.
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Pravna podlaga za predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na 
okolje (v nadaljnjem besedilu: uredba) so šesti odstavek 24. člena in prvi odstavek 320. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter enajsti in štirinajsti 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 
81/22 – sklep US).

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV UREDBE 
K 1. členu 

S 1. členom uredbe se urejajo vsebina in cilji uredbe v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov na okolje (v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2019/904). 

K 2. členu

Z 2. členom uredbe se predpisuje obseg uporabe predpisa, in sicer se določbe te uredbe 
uporabljajo za plastične proizvode za enkratno uporabo (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), 
navedene v prilogi 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. 

Za splošna pravila o ravnanju z odpadki iz teh proizvodov, kot sta vodenje evidenc in poročanje 
o nastalih odpadkih za nekatere odpadne plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko se uporablja Uredba o odpadkih. Ker so po naravi odpadki iz 
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo komunalni odpadki, se za nekatere omenjene 
odpadne proizvode uporablja tudi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (ločeno zbiranje odpadne mešane komunalne embalaže).

K 3. členu 

S 3. členom je določen pomen izrazov plastika, plastični proizvod za enkratno uporabo, 
ribolovno orodje, odpadno ribolovno orodje, dajanje na trg v RS, omogočanje dostopnosti na 
trgu v RS, harmonizirani standard, odpadek, sistem PRO, proizvajalec, zbiranje, ločeno 
zbiranje, obdelava, embalaža, pristaniške sprejemne zmogljivosti, tobačni izdelek, pooblaščeni 
zastopnik, tuje podjetje, kompozitna ali sestavljena embalaža, upravljavec pristanišča, končni 
uporabnik ribolovnega orodja, upravljavca državnih cest, državne ceste, javne površine, 
istovrstni proizvod, skupina istovrstnega proizvoda in smetenje.

K 4. členu 

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in 
plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje 
porabe teh proizvodov so sprejeti ukrepi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za 
tople in hladne napitke in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s 
kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo za 
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okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo Evropski komisiji moralo poročati o 
doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in 
plastičnih posod za živila za enkratno uporabo. Zato so v prvem do tretjem odstavku 8. člena te 
uredbe predpisane obveznosti proizvajalca teh proizvodov, da vodi evidenco o navedenih 
proizvodih danih na trg v RS in v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe o podatkih iz 
evidence poroča skupnemu sistemu PRO.

Cilj zmanjšanja porabe plastičnih lončkov za pijačo za enkratno uporabo in plastičnih posod za 
živila za enkratno uporabo (v velikosti ene porcije) je najmanj 20 % do 1. januarja 2026 glede na 
leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih na trg v RS. Merjenje cilja po parametru 
števila proizvodov je v skladu z Direktivo (EU) 2019/904. Cilj zmanjšanja porabe navedenih 
proizvodov je povzet iz obveznosti Evropskega plastičnega pakta, katerega podpisnik je tudi 
ministrstvo. 

K 5. členu 

V 5. členu so predpisane določene zahteve za proizvode, kot so vsebniki za pijače do 3 litrov, 
kamor prištevamo vsebnike iz plastike in vsebnike iz kompozitnih materialov ter plastenke pijač 
iz PET-materialov. Za vsebnike pijač je predpisano, da morajo biti izdelani na način v skladu z 
evropskimi standardi, da bodo pokrovčki ali zamaški ob in po uporabi ostali pritrjeni na vsebniku 
pijače. Ukrep bo začel veljati od 3. julija 2024 naprej.

Za PET-plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata. Od 1. januarja 2025 naprej bodo morale 
PET-plastenke do prostornine treh litrov vsebovati najmanj 25 %. Od 1. januarja 2030 naprej pa 
vse plastenke pijač do prostornine treh litrov najmanj 30 % reciklata. Za preverjanje cilja bodo 
proizvajalci plastenk morali voditi evidenco deleža reciklata v PET in drugih plastenkah, danih 
na trg v RS (peti odstavek 8. člena te uredbe), in te podatke poročati v skladu s sedmim 
odstavkom 8. člena te uredbe. Vodenje evidence in poročanje bo moral proizvajalec začeti s 1. 
januarjem 2023.

Za računanje in preverjanje navedenega cilja mora Evropska komisija sprejeti izvedbeni akt.

K 6. členu 

Proizvajalci proizvodov za enkratno uporabo iz I dela C priloge 1 ter proizvajalci ribolovnega 
orodja, ki vsebuje plastiko, imajo kot proizvajalci v okviru PRO določene obveznosti, kot so vpis 
v evidenco proizvajalcev (opisano v 7. členu), vodenje evidence plastičnih proizvodov za 
enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, dano na trg v RS (opisano k 8. členu), 
letno poročanje skupnemu sistemu o danih proizvodih na trg v RS (sedmi odstavek 8. člena), 
plačilo stroškov čiščenja smetenja (opisano k 9. členu) in ozaveščanje (opisano k 17. členu), 
razen proizvajalcev, ki dajo na trg plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C 
priloge 1 te uredbe.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo so komunalni odpadki, ki se jih po uporabi lahko odvrže 
kjerkoli, na različnih lokacijah, zato je smiselna in edina izvedljiva določba, da je izpolnjevanje 
obveznosti PRO možno kot skupinski sistem skupaj z drugimi proizvajalci. Za proizvajalca, ki je 
tuje podjetje, obveznosti PRO izvaja njegov pooblaščeni zastopnik. Dokler proizvajalec, ki je 
tuje podjetje, ne določi svojega pooblaščenega zastopnika, izvaja obveznosti PRO oseba, ki v 
RS ustreza definiciji proizvajalca. Če je za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca odgovoren 
pooblaščeni zastopnik, se za pooblaščenega zastopnika, če ni izrecno določeno drugače, 
uporabljajo vse določbe te uredbe, ki se nanašajo na proizvajalca. Proizvajalec, s sedežem v 
RS, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko, na trg v drugi državi članici, mora v tej državi članici določiti 
pooblaščenega zastopnika. 
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K 7. členu 

Evidenco proizvajalcev vodi ministrstvo. 

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov I, II in III 
dela C priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v evidenco proizvajalcev 
sporočijo osnovne podatke o firmi (sedež, matična, davčna številka) in vrsto plastičnega 
proizvoda, ki ga dajejo na trg v RS (vsebniki pijač do 3 litrov, lahke nosilne plastične vrečke, 
lončke za pijačo, posodice za živila /enoporcijske/ ter zavitki in ovoji, vlažilni robčki, baloni, 
tobačni izdelki, ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko).

V primeru, da ima tuje podjetje v RS pooblaščebega zastopnika, vpis v evidenco izvede 
pooblaščeni zastopnik.

Proizvajalci se morajo v evidenco proizvajalcev vpisati v 30 dneh od vzpostavitve aplikacije za 
evidenco proizvajalcev, ki bo predvidoma urejena v štirih mesecih po uveljavitvi uredbe. Za 
proizvajalca, ki je tuje podjetje, te podatke v evidenco proizvajalcev sporoči njegov pooblaščeni 
zastopnik v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje njegovih 
obveznosti iz te uredbe.

Kadar pride do spremenjenih podatkov pri firmi ali vrsti proizvoda, se te spremembe ministrstvu 
sporoči v roku 30 dneh, ko je ta sprememba nastopila. Če se preneha opravljati dejavnost v 
zvezi s proizvodi po tej uredbi, ministrstvo izbriše proizvajalca iz evidence proizvajalcev. 
Določba o izbrisu iz evidence proizvajalcev, ki na trg v RS prenehajo dajati plastične proizvode.

K 8. členu 

Z 8. členom se predpisuje obveznost proizvajalcev za vodenje evidence o danih plastičnih 
proizvodih za enkratno uporabo na trg v RS iz dela C priloge te uredbe in poročanje podatkov iz 
evidence skupnim sistemom za izpolnjevanje obveznosti PRO, nosilcem skupnih načrtov, ti pa 
ministrstvu, kot je to predpisano v sedmem odstavku 8. člena, poročajo enkrat letno.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C 
priloge 1 te uredbe vodijo evidenco o masi danih proizvodov na trg v RS po posamezni vrsti 
proizvoda (lončki za pijače, posode za živila za enkratno uporabo, zavitki in ovoji za živila,
namenjena takojšnjem zaužitju, vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, lahke plastične 
nosilne vrečke).

Za vsebnike pijač s prostornino do 3 litrov morajo proizvajalci poleg osnovnega podatka, da je 
proizvajalec dal na trg v RS takšen vsebnik in njegovo količino, voditi v evidenci tudi podatek, ali 
je vsebnik iz plastike, in tudi iz katerega plastičnega polimera je izdelan, in sicer morajo te ločiti 
le na PET in preostale polimere, ki jih ni potrebno natančno označiti, oziroma ali je vsebnik iz 
kompozitnega materiala, v katerem je tudi sestavni del plastika. Podatki se potrebujejo za 
namene izpolnjevanja obveznosti iz te uredbe glede plačila stroškov iz 9. člena te uredbe in 
njihove sorazmerne porazdelitve med samimi proizvajalci, obveznosti ozaveščanja in izračuna 
cilja ločenega ziranja odpadnih plastenk iz 16. člena te uredbe.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS PET-plastenke do 3 litrov (ena od vrst vsebnikov za pijače iz 
oddelka I dela C priloge 1 te uredbe) morajo poleg zgornjih podatkov v evidenci voditi tudi delež 
vsebnosti reciklata v PET-plastenkah, ki jih dajo na trg v RS. Podatek se potrebuje za izračun 
cilja iz 5. člena te uredbe.

Vse naštete podatke bo moral proizvajalec sporočati v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te 
uredbe, torej skupnim sistemom za izvajanje obveznosti PRO. Za namene izpolnjevanja 
obveznosti in ciljev iz te uredbe bodo morali sporočati še prej naštete podatke iz vodenja 
evidenc na podlagi od prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe; razen za vsebnost 
reciklata v PET-plastenkah, za katere morajo začeti vodenje evidence in sporočanje podatkov s 
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1. januarjem 2023. Vse zgoraj naštete podatke bodo morali v evidenci sicer voditi in sporočati 
skupnim sistemom za izvajanje sistema PRO po uvljavitvi te uredbe. Evropska komisija pa bi 
morala do 1. januarja 2022 sprejeti izvedbeni akt, s katerim bo določila pravila za izračun in 
preverjanje ciljev iz 5. člena te uredbe o povprečni vsebnosti reciklata v PET-plastenkah, danih 
na trg v RS.

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične lončke za pijačo in posodice za hrano iz oddelka I 
dela C oziroma iz dela A priloge 1 te uredbe, morajo voditi evidenco o vrsti plastičnega 
proizvoda za enkratno uporabo (plastični lončki za pijačo ali plastične posode za živila za 
enkratno uporabo, namenjena za takojšnjo zaužitje), maso po vrsti plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo in številu kosov teh proizvodov, danih na trg v RS, ter te podatke sporočati 
nosilcu skupnega načrta. Prav tako je posebej potrebno voditi maso in število kosov lončkov za 
pijače in posod za živila iz dela A priloge 1 te uredbe, ki niso v celoti iz plastike. Podatki se 
potrebujejo za izračun ciljev iz prvega odstavka 4. člena te uredbe in sicer za spremljanje 
zmanjšanja uporabe plastičnih lončkov za pijačo in plastične posode za živila za enkratno 
uporabo. Takšno vodenje evidence je tudi v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 
2022/162.

Zaradi na novo uvedenega sistema PRO za proizvajalce vlažilnih robčkov, balonov, tobačnih 
izdelkov (torej plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge te 
uredbe) in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bo za te proizvajalce tudi novost vodenja 
evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s to uredbo. Ti proizvajalci morajo v evidenci 
voditi količino (maso) po posamezni vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo in 
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Podatki se potrebujejo za izpolnjevanje obveznosti PRO 
glede plačila stroškov iz 9. člena te uredbe in njihove sorazmerne porazdelitve med samimi 
proizvajalci ter obveznosti ozaveščanja. V skladu z Direktivo EU 2019/904 in izvedbenim aktom 
Evropske komisije, ki je v pripravi, bo potrebno poročanje podatkov o količini dane ribolovne 
opreme, ki vsebuje plastiko na trg v RS in količini zbrane odpadne ribolovne opreme, ki vsebuje 
plastiko za posamezno koledarsko leto.

Vodenje evidence o vrsti plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C 
priloge 1 te uredbe in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko ter vodenje evidence o masi 
posamezne vrste proizvoda se začne v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe. 

Ponazoritveni primer vodenja evidence v skladu s tem členom je prikazan v prilogi 2 te uredbe 
za proizvajalce vsakega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo posamezno.

Poročanje danih tobačni izdelkov na trg v RS v skladu s to uredbo in metodologija izračuna 
odpadnih tobačnih izdelkov je predpisana v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 
2021/2267 ter prilogo 4 te uredbe.

K 9 do 12. členu 

Za proizvajalce proizvodov iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe je določena obveznost plačila 
stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne 
sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim 
delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi 
odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Proizvajalci, ki dajo na trg RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO 
sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki 
izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in 
poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, in pridobivanja podatkov o nastalih 
odpadkih iz teh proizvodov. Pri tobačnih izdelkih pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja 
odpadkov iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s 
tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in 
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obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za 
zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na 
lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru sistema 
PRO morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje 
plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja z odpadki iz teh 
proizvodov. Metodologija za izračun plačevanja stroškov in sorazmerno porazdelitev stroškov 
med posameznimi proizvajalci enakih proizvodov je predpisana v prilogi 3 te uredbe. Vir 
podatkov o stroških čiščenja in preprečevanja smetenja bodo podatki iz javnih služb ali 
posameznih lokalnih skupnostih. 

Proizvajalci, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, bodo morali plačevati 
stroške ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo oddano v 
ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne 
zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega prevoza in 
obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko ter stroške ozaveščanja 
iz 17. člena te uredbe, v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko. 

Kot že rečeno pri pojasnilu k 8. členu te uredbe, se mora obveznost vodenja evidenc o 
plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in evidenca ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, 
danega na trg v RS, začeti izvajati v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe in prvič poročati za del leta 
2022, plačevanje stroškov iz 9. člena te uredbe pa se začne 1. januarja 2023.

K 13. členu 

V 13. členu te uredbe je predpisano ločeno zbiranje. Za zdaj še ne razpolagamo posebej s 
podatki o ločeno zbranem odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, ker se ne poroča 
posebej pod lastno številko odpadka. Vir podatkov za ločeno zbrano odpadno ribolovno orodje, 
ki vsebuje plastiko bodo podatki iz poročil izvajanja načrta upravljavcev pristanišč, ki v 
pristaniščih opravljajo zbiranje odpadkov. Vir podatkov o ribolovni opremi, dani na trg v RS, ki 
vsebuje plastiko, bo iz poročanja iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe, kjer bodo proizvajalci 
o danih proizvodih na trg v RS poročali skupnemu sistemu PRO.

K 14. členu 

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vsebnike pijač do 3 litrov, lahke nosilne plastične vrečke, 
lončke za pijačo, posodice za živila (enoporcijske) ter zavitke in ovoje, vlažilne robčke, balone, 
tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s 
skupinskim izpolnjevanja obveznosti PRO, po zgledu že veljavnih predpisov, ki urejajo sistem
PRO, kot sta predpis, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo, ter predpis, ki ureja 
odpadne nagrobne sveče, se uvaja nosilec skupnega načrta, ki v imenu in za račun 
proizvajalcev ureja obveznosti iz te uredbe. Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve 
sistemih PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo, da bi se izognili 
administrativnim bremenom tako za ARSO in ministrstvo kot tudi za same proizvajalce. Ker se 
plastični proizvodi za enkratno uporabo pojavljajo v široki potrošnji blaga in končni uporabnik ni 
natančno znan, oziroma se odpadki odvržejo v javne sisteme med smeti, se za proizvajalce teh 
proizvodov predpisuje skupinsko izpolnjevanje obveznosti PRO. 

Uredba uvaja skupni načrt za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža 
(embalaža embaliranega blaga in servisa embalaža) v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in 
odpadno embalažo, kot tudi za enake vrste proizvodov, kot so prazni plastični lončki, vsebniki in 
posodice za živila, ki v skladu s prej navedenim predpisom po definiciji niso embalaža. 
Proizvajalec vseh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je tista oseba, ki da proizvod prvič 
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na trg v RS, za embalažne plastične proizvode za enkratno uporabo je proizvajalec, kot je to 
določeno v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo.

Vsak proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe 
mora z nosilcem skupnega načrta skleniti pogodbo za izpolnjevanje skupnih obveznosti PRO. 
Nosilec načrta se lahko ustanovi za skupine istovrstnih proizvodov posebej ali vseh istovrstnih 
proizvodov, ki so v uredbi definirani kot plastični proizvodi za enkratno uporabo. Istovrstni 
proizvod je posebej tudi ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.

K 15. do 18. členu

Od 15. do 18. člena so opisane minimalne obveznosti za skupinsko opravljanje obveznoti PRO 
po tej uredbi, za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz 
dela C priloge 1 te uredbe, in proizvajalce, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje 
plastiko. V členih so predpisani pogoji za nosilca skupnega načrta, obveznosti, ki jih mora 
zagotavljati v imenu proizvajalcev s katerimi je podpisal pogodbo, obveznost vpisa v evidenco 
skupnih načrtov na ministrstvu, katere podatke mora vsebovati skupni načrt, postopek potrditve 
skupnega načrta, njegove spremembe ali izbris iz evidence skupnih načrtov ter letnega 
poročanja za izvajanje obveznosti PRO nosilcev skupnih načrtov.

K 19. členu 

Cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk mora biti v posameznem koledarskem letu, izračunan 
kot delež glede na celotno količino plastenk, danih na trg v RS v enem koledarskem letu, 
znašati do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih % in do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %.
Šteje se, da je masa nastalih odpadnih plastenk pijač v posameznem koledarskem letu enaka 
masi plastenk pijač iz dela D priloge 1 te uredbe danih na trg v RS v tem koledarskem letu. Vir 
podatkov za izračun danih plastenk na trg v RS so podatki skupnih sistemov PRO, kamor bodo 
poročali proizvajalci plastenk. Vir podatkov o ločeno zbranih odpadnih plastenkah bodo podatki 
iz letnih poročil predelovalcev odpadkov in poročil nosilcev skupnih načrtov. Količine odpadnih 
plastenk pijač bodo morali predelovalci, ki iz mešane komunalne odpadne embalaže izsortirajo 
posamezne frakcije embalaže, voditi posebej v evidenci in jo ministrstvu poročati v letnih 
poročilih o predelavi odpadkov. Za metodologijo izračuna odpadnih plastenk pijač pri 
posameznih izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže bo v imenu proizvajalcev nosilec 
skupnega načrta v sodelovanju s pooblaščenim laboratorijem, izvedel sortirne analize odpadnih 
plastenk pijač v masnem toku mešane odpadne embalaže, preden stopi v proces sortiranja. V 
skladu z metodologijo v prilogi 5 se bo izračunala masa odpadnih plastenk pijač pri 
posameznem izvajalcu obdelave odpadkov.

K 20. členu 

Z 20. členom se proizvajalce plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E priloge 1 te 
uredbe zavezuje k rednemu, vsaj enkrat letnemu, ozaveščanju potrošnikov, o razpoložljivih 
alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih 
ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, 
ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke. Potrebno je tudi ozaveščanje o škodljivem vplivu smetenja in 
drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko, ter vplivu 
neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo na kanalizacijsko omrežje. Člen ne velja za proizvajalce tobačnih izdelkov s filtri in filtri, 
ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, zaradi Zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov.
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K 21. členu 

V 21. členu se predpisuje, da je potrebno ukrepe iz te uredbe vključiti v programe ravnanja z 
odpaki in programe preprečevanja odpadkov, v programe, ki urejajo vodno politiko, tudi morsko,
in v načrte za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, vzostavljene v skladu s predpisom, ki ureja 
pristaniške zmogljivosti. 

K 22. členu 

V 22. členu so določene obveznosti, ki jih mora ministrstvo sporočati Evropski komisiji. Vir 
podatkov so aplikacije, sistem in obrazci ministrtva vzpostavljene za namene poročanja. Za 
določene poročevalske obveznosti mora Evropska komisija izdati še izvedbene akte (vsebnost 
reciklatov v plastenkah).

K 23. členu

Po izpolnitvi ciljev iz 4. in 13. člena te uredbe, je pod pogoji iz drugega odstavka 23. člena te 
uredbe možno izvajanje obveznosti PRO s sporazumi med zadevnimi gospodarskimi sektorji.

K 24. členu

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje, nad 4 in 5. členom te 
uredbe zaradi nadzora nad proizvodi, danimi na trg v RS, tudi tržni inšpektorji. 

Tak prenos pooblastil je v skladu z nalogami nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov na področjih prometa blaga, varstva potrošnikov in trgovine, ki so z Uredbo o organih 
v sestavi ministrstev določene za Tržni inšpektorat Republike Slovenije. 

K 25. do 33. členu

Določene so kazenske določbe za kršitev zavezancev določb te uredbe.

K 34. do 45. členu

Gre za prehodne in končne določbe te uredbe.
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