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Razpad sistema prevzemanja komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih 

sveč komunalna podjetja sili v iskanje zasilnih rešitev in sprejemanje 

drastičnih ukrepov 

 

VEČ KOT 10-LETNA OPOZORILA ZBORNICE 

KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA O ODPADNI EMBALAŽI 

IN NAGROBNIH SVEČAH KONČNO SLIŠANA  
 

Ljubljana, 15. oktobra 2018 – Zaradi razpada sistema ravnanja s komunalno 

odpadno embalažo se je v letošnjem letu na dvoriščih in zasilnih skladiščih 

komunalnih podjetij nabralo že več kot 12.500 ton komunalne odpadne 

embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Ministrstvo za okolje in prostor je 

pod novim vodstvom po desetih letih končno slišalo stalna opozorila 

Zbornice komunalnega gospodarstva in prvič resno pristopilo k reševanju 

problematike s predlogom interventnega zakona. Zbornica komunalnega 

gospodarstva to potezo pozdravlja, obenem pa opozarja, da je potrebno 

urgentno zagotoviti tudi kratkoročno rešitev nevzdržnih razmer pri 

izvajalcih javnih služb, ki se utapljajo v kupih neprevzete komunalne 

embalaže in nagrobnih sveč. 

Prejšnji teden je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo predlog interventnega 

zakona, s katerim želi urediti perečo problematiko ravnanja s komunalno odpadno 

embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami na sistemski ravni. Gre za dolgoletno 

neurejeno področje, ki so ga pretekle vlade doslej postavljale na stranski tir, v 

preteklih mesecih pa so se razmere zaostrilo do te mere, da je prišlo do popolnega 

razpada sistema. Na resnost problematike opozarja dejstvo, da se je na dvoriščih 

slovenskih komunalnih podjetij nakopičilo že več kot 12.500 ton neprevzete  

komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč, za odvoz katerih bi bilo 

potrebno toliko tovornjakov, da bi ti neprekinjeno tvorili več kot 23-kilometrsko 

kolono. Vsak delovni dan se v Sloveniji zbere dodatnih 380 ton odpadne embalaže 

in zaloge ločeno zbrane embalaže le še rastejo. Prav tako so pereč problem 

odpadne nagrobne sveče, kjer zaradi prihajajočega 1. novembra pričakujemo tudi 

bistveno povečanje zbranih količin. 

Alarmantno stanje je posledica dejstva, da so družbe za ravnanje z odpadno 

embalažo in nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami od 

januarja postopoma, v preteklih mesecih pa praktično v celoti od komunalnih 

podjetij prenehali prevzemati komunalno odpadno embalažo in odpadne nagrobne 

sveče. Ministrstvo za okolje in prostor je pod novim vodstvom ministra Jureta 

Lebna ureditev sistema prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih 

nagrobnih sveč uvrstilo med prioritetne naloge in oblikovalo predlog zakona o 

interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi 

nagrobnimi svečami. Zakon bo po sprejetju zagotovil najnujnejše ukrepe za 

interventen odvoz nakopičene embalaže, ki številna komunalna podjetja po 
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Sloveniji postavlja v brezizhoden položaj in sili v sprejemanje provizoričnih rešitev 

z zbiranjem zalog na zasilnih skladiščih in uvajanjem dodatnih varnostnih ukrepov 

za preprečitev morebitnih posledic za okolje. 

Zbornica komunalnega gospodarstva pozdravlja interventni zakon in ga ocenjuje 

kot prvi korak v smeri vzpostavitve dolgoročno vzdržnega sistema. Kljub temu pa 

opozarja, da zakon ne omogoča takojšnje ureditve kritičnega stanja, saj je zaradi 

procedure za sprejem zakona pričakovati, da bo zakon stopil v veljavo šele s 

1. 1. 2019, kar je za komunalna podjetja prepozno. 

»Vsekakor pozdravljamo, da je ministrstvo pod novim vodstvom po desetih letih 

končno slišalo opozorila naše zbornice in prepoznalo potrebo po urgentnem 

ukrepanju na sistemski ravni in s predlogom interventnega zakona od besed prešlo 

k dejanjem. Dejstvo pa je, da komunalna podjetja potrebujejo takojšno rešitev 

glede neprevzete odpadne embalaže in nagrobnih sveč, ki so presegli kritično 

stanje in pomenijo resno ekološko grožnjo. Komunalna podjetja si ne morejo več 

privoščiti čakanja, skladiščne kapacitete so že zdavnaj polne, zato je potrebno 

ukrepati takoj,« opozarja Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega 

gospodarstva. 

Nekatera komunalna podjetja so že prenehala prevzemati odpadke od pravnih 

subjektov, da prihranijo prostor za komunalne odpadke iz gospodinjstev. Zato 

Zbornica komunalnega gospodarstva poziva k takojšnjemu odvozu nakopičenih 

zalog in interventni izprazniti skladišč izvajalcev javnih služb, da bodo ti lahko 

nemoteno zagotavljali javno higieno slovenskim gospodinjstvom in pravnim 

subjektom. 
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