
 

   

 
 
Združenje industrije pijač podpira 
 
Uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač  
Korak k trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu  
 
 
Sporočilo za medije 
 
Ljubljana, 26. januar 2022; Predstavniki industrije pijač želijo aktivno sodelovati pri 
načrtovanju in implementaciji sistema, ki bo učinkovito reševal izzive ravnanja z odpadno 
embalažo ter ponovne rabe surovin. Zato je Združenje industrije pijač pri GZS-Zbornici 
kmetijskih in živilskih podjetij Ministru za okolje RS predstavilo pobudo za uvedbo 
kavcijskega sistema na področju ločenega zbiranja plastenk in pločevink pijač. Ministrstvo 
pobudo podpira. S tem bi zagotovili boljše ločeno zbiranje plastenk za pijače, tako tistih za 
ponovno uporabo, kot tistih za recikliranje, ter s tem prispevali k čistejšemu okolju.  
 
Po postavitvi skupnega cilja so predstavniki domače industrije pijač le-tega predstavili  
mag. Andreju Vizjaku, ministru za okolje in prostor. Po ministrovih besedah bi lahko z dobrim 
sodelovanjem in okrepljenim dialogom novi Zakon o varstvu okolja že vseboval člene, ki bi 
urejali ravnanje odpadkov v smeri vzpostavitve nacionalnega kavcijskega embalažnega 
sistema. S tem bodo dane zakonodajne možnosti za njegovo uvedbo.  
 
V Evropi ima kavcijski sistem za embalažo pijač že 10 držav: Hrvaška, Danska, Estonija, Finska, 
Nemčija, Islandija, Litva, Nizozemska, Norveška, Švedska in od 1. januarja letos tudi Slovaška. 
 
V Sloveniji imamo že vzpostavljen kavcijski sistem za povratno stekleno embalažo. 
 
Pri kavcijskem sistemu potrošniki plačajo kavcijo, ki se jim ob vrnitvi embalaže ali izdelka vrne. 
Kavcijski sistem na področju embalaže pijač bi potrošnikom ponudil ekonomsko spodbudo, da 
vrnejo prazno embalažo v trgovino, z namenom, da se zagotovi njihova ponovna uporaba ali 
recikliranje. Po tem sistemu se zbirajo plastenke od pijač, ponekod pa tudi pločevinke.  
 
To je še posebej pomembno z vidika implementacije določb direktive EU, ki države članice 
zavezuje, da do leta 2025 za namene recikliranja ločeno zberejo 77 % odpadnih plastenk pijač, 
že do leta 2029 pa naj bi ta delež narasel na 90 %. Do leta 2025 bo morala tudi vsaka država 
članica zagotoviti, da plastenke vsebujejo najmanj 25 % recikliranega PET (rPET), do leta 2030 
pa vsaj 30 %.  
 
Hkrati pa bi pomagal živilski industriji, ki jo že dalj časa pestijo težave z dobavami surovin in 
materialov. Proizvajalci pijač so prepričani, da bi k reševanju teh izzivov pripomogel prav 
enoten sistem ravnanja z embalažo na nacionalni ravni.  
 
 



 

   

»Določila evropske direktive so dobra priložnost, da se različni akterji v družbi povežemo in v 
dialogu poiščemo rešitve, ki bodo v dobro vseh. Zgled so nam skandinavske in baltiške države, 
kjer je industrija sama poskrbela za sistem, ki odlično deluje, seveda ob podpori političnih 
odločevalcev ter ozaveščenih predstavnikov civilne družbe. Nedavno se je podoben sistem 
uvajal tudi na Slovaškem in prepričan sem, da lahko to izkušnjo uspešno prevedemo tudi v 
slovensko okolje. Na Združenju industrije pijač zato podpiramo uvedbo kavcijskega sistema za 
ločeno zbiranje embalaže pijač in nameravamo proaktivno sodelovati pri njegovi uvedbi ter 
operativnem izvajanju. Prepričani smo, da le s skupnim sodelovanjem vseh, lahko oblikujemo 
sistem, ki bo deloval. Verjamemo, da je to prihodnost za trajnostno in krožno gospodarstvo, 
zato si bomo aktivno prizadevali za dobre in učinkovite rešitve.«  
 

  
Marián Šefčovič, predsednik Združenja industrije pijač in direktor Radenske Adriatic.  
 
»Na naši zbornici bomo pomagali in se aktivno vključevali v pripravo in izvedbo potrebnih 
aktivnosti za uvedbo učinkovitega sistema, ki bo omogočal dosego ciljev ločenega zbiranja 
odpadne embalaže pijač in na zgleden način izvajal načela razširjene odgovornosti 
proizvajalcev ter skrbi za okolje.« 
 

  
Dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS 
 
 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS 
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Dodatne informacije: 
Mag. Anita Jakuš, anita.jakus@gzs.si; 041 791 224  
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