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Obveznosti, ki se nanašajo na izvajanje Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju 
vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje:

➢Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v 
Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov (Uradni list RS, 
št. 131/21, 192/21 – ZPDPPEUT in 44/22 – ZVO-2)

➢Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 192/21)

➢Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132 )

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3806


Namen SUP 
Uredbe

Preprečitev in zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo in odpadnim ribolovnim orodjem.

❖ zmanjšanje potrošnje/porabe (cilj)

❖ zahteve za nekatere proizvode (vsebniki, plastenke pijač)

❖cilji ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač

❖ sistem PRO (finančne obveznosti in ozaveščanje proti onesnaževanju
okolja)

cilji ukrepi



Vrste 
nekaterih  
plastičnih 

proizvodov

 Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje 
živil, ki so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj ter 
se običajno zaužijejo iz posode in 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.

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

 Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na primer plastenke 
pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški ter 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.

 Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

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

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

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

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

---------------------

 Ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.



Zavezanci po SUP Uredbi

 proizvajalci

 organizatorji javnih prireditev, upravljavci avtomatov za prehrano in 
pijačo, ponudniki pijače in hrane

 nosilci skupnih načrtov

 javne službe vzdrževanja in čiščenja javnih površin (lokalne, državne –
DARS, DRSI) (občine)

 predelovalci odpadne mešane embalaže

 pooblaščeni laboratoriji za vzorčenje (SIST EN ISO/IEC 17025) in 
izvedbo sortirnih analiz smeti in mešane odpadne embalaže

 upravljavci pristanišč

 MOP



nov decmaj jun jul avg sep oktnov dec jan feb mar aprmaj jun jul avg sep oktnov dec jan feb mar apr

20242022 2023

Implementacijski roki SUP Uredbe

Vodenje 
evidence o 
danih SUP 
proizvodih 
na trg RS

Vpis v evidenco 
proizvajalcev, 
sklenitev 
pogodbe z 
nosilcem 
skupnega načrta 

Proizvajalec 
prvič sporoči 
podatke za 
leto 2023 o 
danih 
proizvodih na 
trg NSN

Nosilci skupnih načrtov v imenu 
proizvajalcev plačilo stroškov smeti 2023

Vlada določi 
deleže 
plastičnih 
proizvodov za 
enkratno 
uporabo med 
NSN za leto 
2023

Vlada prvič 
objavi 
rezultate 
sortirnih analiz 
smeti

Nosilec skupnega načrta 
izvajanje PRO, vpis v evidenco 
skupnih načrtov

Poročilo NSN za 
leto 2023

NSN = nosilec 
skupnega načrta

Ozaveščanje



Evidenca 
proizvajalcev

- aplikacija 
ARSO



DELEŽ VSEBNIKOV PIJAČ V SMETEH X € STROŠEK SMETI X

DELEŽ DANIH VSEBNIKOV NA TRG V RS NA NSN = 

€ STROŠEK SMETI (PROIZVAJALCI PIJAČ - NSN) 

Primer izračuna stroškov za proizvajalce pijač v enem NSN 

Proizvajalec pijač

pogodba



nov decmaj jun jul avg sep oktnov dec jan feb mar aprmaj jun jul avg sep oktnov dec jan feb mar apr

20242022 2023

Obveznosti izvajalcev obdelave mešane odpadne embalaže

Izvajanje sortirne analize 
odpadnih plastenk pijač v mešani 
odpadni embalaži

pod 10.000 ton letno 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.
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.
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.
nad 30.000 tonami letno pri izvajalcu obdelave odpadkov (sortiranje), se izvede
dvanajst sortirnih analiz, vsak mesec ena, pri čemer mora biti med posameznimi
analizami najmanj 20 dni razlike.

€ NSN (proizvajalci pijač)

NSN letno poročilo

CILJ LZ odpadnih plastenk pijač: 77 % 2025
90 % 2030



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 z oglaševalskimi akcijami 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, ter 

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





HVALA ZA 
POZORNOST.


