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Pobuda:  ukrepi MOL za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk  

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL pisno svetniško 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 

embalažo glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, vendar pa jih žal še ni 

prepovedala. 

 

Ker prebivalci pogosto še nismo dovolj ozaveščeni, da bi glede uporabe plastičnih vrečk ravnali 

trajnostno na okolju prijazen način, me zanima kakšne ukrepe izvaja MOL za zmanjševanje uporabe 

plastičnih vrečk?  

S Pravilnikom o tržnem redu na tržnih lokacijah JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.  ste  na 

novo določili,  da sme uporabnik tržnega prostora na prodajnem mestu, pri prodaji blaga z namenom 

nošnje tega blaga s strani kupca, uporabljati izključno biološko razgradljive vrečke (koruzni škrob). 

 

Na ljubljanskih tržnicah se med prodajalci ta določba v praksi izvaja le redko.  Kakšne ukrepe, 

pomoči, priporočila za zmanjšanje potrošnje navedenih vrečk ste sprejeli?  Potrošnike bi npr. lahko z 

obvestilnimi tablami opozarjali na možnost izbire, da zavrnejo ponujeno brezplačno vrečko in 

uporabljajo nosilne vrečke za večkratno uporabo in košare.  

 

Na podlagi katerih strokovnih mnenj ste se odločili, da boste na tržnicah plastične vrečke nadomestili 

z biorazgradljivimi ali s papirnatimi? Raziskave kažejo, da nosilne vrečke iz papirja niso okoljsko 

bolj sprejemljive, kajti drevo iz katerega naredijo 700 papirnatih vrečk raste kar 15 let. Poleg tega je 

uporaba le teh veliko večja. Iz študij tudi izhaja, da so biorazgradljive vrečke bolj obremenilne za 

okolje kot vrečke iz PE (če so bile vrnjene v sistem predelave odpadkov) saj se za njihovo 

proizvodnjo porabljajo obnovljivi viri, ki zasedajo kmetijske površine za predelavo hrane. Če bi se 

uporaba biorazgradljivih vrečk bistveno povečala, bi to lahko vodilo do povečanja cen hrane.   

 

Kako se za plastične vrečke v sistemu JP Snaga z razvrščanjem odpadkov v sortirnicah, zagotavlja 

izločanje odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov? Kakšen odstotek odpadne embalaže, 

ki se oddaja družbam za ravnanje z odpadno embalažo predstavljajo plastične vrečke?  

 

Upam, da bomo s skupnimi ukrepi prispevali k odpravljanju smetenja, spreminjanju vedenjskih 

vzorcev potrošnikov in spodbujanju preprečevanja odpadkov. 
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