Zadeva: okrogla miza
V Celju, 19. 1. 2012

Specializirana revija
za trajnostni razvoj

Spoštovani!

Kot smo napovedali, revija EOL, ki sistematično in poglobljeno analizira stanje na področju odpadne embalaže
in odpadkov v celoti, zaradi problemov pri prevzemanju odpadne embalaže organizira okroglo mizo

Odpadna embalaža med zakonodajo in (ne)delovanjem trga.
Okrogla miza bo v sredo, 25. januarja 2012, ob 11. uri v učilnici Krka v prostorih GZS Center za poslovno
usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana (dostop je iz Dimičeve ulice, za veliko poslovno stavbo
GZS, parkirišče zagotovljeno).
Zaradi zelo različnih pogledov na stanje, vzroke in potrebne ukrepe vabimo k sodelovanju vse pomembne
igralce, saj želimo prispevati k odpravi problema in k oblikovanju dolgoročnih, sistemskih rešitev.
Pogovor bo objavljen v reviji EOL in na spletu www.zelenaslovenija.si.
Izhodiščna vprašanja za pogovor so:
• sistemska, zakonodajna ureditev ravnanja z odpadno embalažo, izvajanje in nadzor (odgovornost
MOP, shem, komunale idr.)
• določbe in cilji v OVD, odgovornost shem in zavezancev (npr.: vprašanje, zakaj se v Sloveniji po
mnenju poznavalcev pobere samo okrog 40 % embalažnine - upravičenost cenzusa pri zavezancih –
15 ton)
• predlogi za vsebinsko natančnejšo opredelitev sistemskih sprememb v Uredbi
• konfliktnost interesov: državni interes v luči okoljskih zavez EU, interesi DROE, komunal, izvajalcev in
zavezancev
• nujni takojšnji ukrepi za ureditev oddaje KOE od IJS in prevzem pri shemah (kaj lahko prinese
tehnična uredba, odgovornost za prevzeme po tržnih deležih)
• vzpostavitev državnega informacijskega sistema za strokovni pregled in kontrolo nad oddano in
prevzeto odpadno embalažo (izvajalci, sheme, ARSO, CURS)
Vabimo, da se okrogle mize udeležite in da skupno prispevamo k rešitvi zagat, v katerem so se znašla
komunalna podjetja oziroma država zaradi problemov pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo.
Okrogle mize se bo udeležila tudi ga. Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica Direktorata za okolje in
prostor na MOP-u.
Predlagamo, da družbe na okrogli mizi posredujejo tudi konkretne podatke o prevzeti odpadni embalaži v
letu 2011.
Lep pozdrav!

Jože Volfand,						mag. Vanesa Čanji,
glavni urednik						odgovorna urednica
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