Digitalno podpisal
Alojz Kovšca
Datum: 2019.02.04
15:00:29 +01'00'

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije
vabita na posvet z naslovom
UREDITEV PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI: OD URGENTNE DO SISTEMSKE
UREDITVE
v sredo, 13. februarja 2019, ob 9. uri
v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, v prostorih parlamenta,
Šubičeva 4, Ljubljana.
V okviru priprav na sistemsko ureditev področja ravnanja z odpadki v Sloveniji se odpirajo
številna vprašanja in izzivi. Ker obstajajo različni pogledi na to, kako vzpostaviti učinkovit
sistem ravnanja z odpadki, smo se odločiti organizirati posvet, katerega namen bo zbrati
mnenja, ideje in predloge zainteresirane strokovne in širše javnosti o številnih odprtih
vprašanjih, med drugim:
1. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in odpadno embalažo?
2. Kakšno vlogo imajo pri tem gospodinjstva oziroma kako izboljšati njihovo vlogo pri celostni
in dolgoročni ureditvi problematike?
3. Kateri so primeri dobrih praks iz tujine in kaj se iz njih lahko naučimo?
4. Katere so ključne težave posameznih deležnikov?
5. Kaj obsega pojem »odgovornosti proizvajalca« in kako urediti problematiko ravnanja z
odpadki v okviru t.i. proizvajalčeve »razširjene odgovornosti«?
Prijazno vabljeni, da se nam pridružite pri razmisleku o številnih aktualnih vprašanjih in na ta
način aktivno sodelujete pri iskanju trajnostnih rešitev ravnanja z odpadki.

Minister za okolje in prostor
Jure Leben

Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo vas, da zaradi lažjega postopka registracije v recepciji
Državnega zbora svojo udeležbo na posvetu potrdite najkasneje do torka, 12. 2. 2019 do 10. ure, prek
spletnega obrazca in pri tem navedete ime, priimek in naslov stalnega prebivališča.
Za sodelovanje v razpravi se lahko predhodno prijavite in že vnaprej pošljete svoja stališča oz.
prispevke, ki bodo objavljeni na spletni strani Državnega sveta in Ministrstva za okolje in prostor.
Prijave za razpravo in prispevke pošljite na elektronski naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si
najkasneje do torka, 12. 2. 2019, do 10. ure.
Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si
V želji, da bi oblikovali čim boljše rešitve na področju ravnanja z odpadki, vas vabimo, da svoje
predloge in stališča posredujete tudi po koncu posveta, in sicer do 15. marca 2019 na elektronski
naslov odpadki.predlagam@ds-rs.si. Ministrstvo za okolje in prostor bo prispele predloge in stališča
proučilo v okviru načrtovane zakonske ureditve področja ravnanja z odpadki.

