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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Dogovor o zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah 
maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o  Vladi Republike Slovenije  (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17), šestega odstavka 4. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list 
RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 
60/18, 68/18 in 84/18) in drugega odstavka 37. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 
10/14) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije sklene s Trgovinsko zbornico Slovenije dogovor v obliki Kodeksa o 
zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski
dejavnosti.

2. Za podpis kodeksa iz prejšnje točke se pooblasti Simon Zajc, minister za okolje in prostor.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Prejemniki sklepa:
� Ministrstvo za okolje in prostor
� Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, Direktorat za okolje
mag. Jana Miklavčič, Direktorat za okolje, vodja Sektorja za odpadke
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:

Vlada Republike Slovenije sklene s Trgovinsko zbornico Slovenije dogovor v obliki Kodeksa o 
zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski
dejavnosti.

Sam sklep nima finančnih posledic.

(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Bistvo gradiva je v seznanitvi Vlade RS o brezplačnem prenosu parcele 115/1 k.o. Teharje na 
Republiko Slovenijo.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):



Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       Simon Zajc
                                                          MINISTER



Priloga 1:
Dogovor v obliki kodeksa za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih 
mest v trgovinski dejavnosti

                   

Na podlagi 6. odstavka 4. in 4.a člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur.l. RS, št. 84/06 s 
spremembami, v nadaljevanju: uredba) ter 3.2. in 5.3.1. točke Statuta Trgovinske zbornice Slovenije
sta Vlada Republike Slovenije in Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije sprejela naslednji 
dogovor v obliki prostovoljnega

KODEKSA ZA ZMANJŠANJE PRODAJE PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK NA BLAGAJNAH 
MALOPRODAJNIH MEST V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI

1. člen

Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski 
dejavnosti (v nadaljevanju: kodeks) opredeljuje  kriterije, kateri gospodarski subjekti lahko prostovoljno 
pristopijo h kodeksu, definira plastične nosilne vrečke, na katere se nanašajo omejitve po tem 
kodeksu, definira plastične nosilne vrečke, na katere se omejitve po tem kodeksu ne nanašajo, in 
predpisuje postopek ugotavljanja kršitev ter sankcije za kršitelje tega kodeksa. 

Kodeks spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk potrošnikom na 
blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati k manjši uporabi 
plastike in k varovanju okolja.

Izrazi uporabljeni v tem kodeksu v moški slovnični obliki se smiselno uporabljajo za moški in ženski spol.

2. člen

Definicije, ki veljajo za namen tega kodeksa:
 pojem »trgovec«: samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki prodaja plastične nosilne 

vrečke na blagajni maloprodajnih mest neposredno končnim potrošnikom;
 pojem »plastična nosilna vrečka« je nosilna vrečka iz plastike, z ročaji ali brez, ki je na voljo 

potrošnikom na blagajni maloprodajnih mest blaga ali izdelkov;
 lahka plastična nosilna vrečka je plastična nosilna vrečka, ki je izdelana iz originalnega 

granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov;
 reciklirana plastična nosilna vrečka je plastična nosilna vrečka, ki je namenjena večkratni 

uporabi, in je izdelana iz recikliranih materialov - reciklatov, katerih masni delež v posamezni 
vrečki predstavlja najmanj 80 % vsebnosti reciklata ter je označena s piktogramom, iz  katerega  
je razvidno, da gre za najmanj 80 % vsebnost 
reciklata; 



  

 biorazgradljiva plastična nosilna vrečka je nosilna vrečka iz biorazgradljivih materialov, ki je 
namenjena večkratni uporabi, in je primerna za kompostiranje in biorazgradnjo (skladno s 
standardom SIST EN 13432:2001) ter je označena z ustreznim piktogramom, kot je na primer; 

 plastična nosilna vrečka v torbici (žepek) je zložljiva vrečka iz plastičnih materialov (PE, PP 
RPET...) z debelino stene nad 50 mikronov, in je namenjena večkratni uporabi;

 plastična nosilna vreča (nakupovalna torba) je vreča iz plastičnih materialov (PE, PP, RPET…) 
z debelino stene nad 50 mikronov, in je namenjena večkratni uporabi;

 mrežasta vrečka je vrečka iz plastičnih materialov (PE, PP, RPET…), ki  je namenjena za 
primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, in je namenjena večkratni uporabi.

3. člen

Kodeks je prostovoljen. H kodeksu lahko pristopijo vsi trgovci, ki v okviru opravljanja trgovinske 
dejavnosti prodajajo plastične nosilne vrečke na blagajni maloprodajnih mest neposredno končnim 
potrošnikom. 

Trgovec lahko kadarkoli s pisno pristopno izjavo pristopi h kodeksu. Obrazec pisne pristopne izjave h 
kodeksu je določen v Prilogi tega kodeksa in je njegov sestavni del. 

Za datum pristopa h kodeksu se šteje datum, naveden na pisni pristopni izjavi trgovskega podjetja. 
Pristopne izjave trgovskih podjetij h kodeksu hrani Trgovinska zbornica Slovenije na svojem sedežu.

Trgovinska zbornica Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam poslovnih subjektov, ki so pristopili 
h kodeksu. Seznam poslovnih subjektov, ki je objavljen na spletni strani, Trgovinska zbornica 
Slovenije  posodablja najmanj na 30 dni.  

H kodeksu lahko pristopijo tudi drugi poslovni subjekti, ki ne prodajajo plastičnih nosilnih vrečk na 
blagajnah maloprodajnih mest neposredno končnim potrošnikom, in za katere se določbe kodeksa 
smiselno uporabljajo. Na ta način tudi ti poslovni subjekti prispevajo k manjši uporabi plastike in k 
varovanju okolja. 

4. člen

Trgovci, ki so pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih 
maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 dalje potrošnikom NE bodo prodajali naslednjih plastičnih 



nosilnih vrečk: 

 lahkih plastičnih nosilnih vrečk iz tretje alineje 2. člena tega kodeksa, in 
 recikliranih plastičnih nosilnih vrečk, ki ne dosegajo kriterijev iz četrte alineje 2. člena tega 

kodeksa.

Trgovci, ki so pristopili k temu kodeksu, lahko na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 
dalje prodajajo potrošnikom naslednje plastične nosilne vrečke: 

 reciklirane plastične nosilne vrečke iz četrte alineje 2. člena tega kodeksa;
 biorazgradljive plastične nosilne vrečke iz pete alineje 2. člena tega kodeksa;
 plastične nosilne vrečke v torbici (žepek) iz šeste alineje 2. člena tega kodeksa;
 plastične nosilne vreče (nakupovalne torbe) za večkratno uporabo iz sedme alineje 2. člena 

tega kodeksa;
 mrežaste vrečke iz osme alineje 2. člena tega kodeksa. 

5. člen

Trgovinska zbornica Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vsaj enkrat letno za trgovce, ki so 
pristopili h kodeksu, objavita novico ali članek v različnih medijih s poudarkom na dobri poslovni praksi 
kodeksa in prispevku k ciljem zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk.

6. člen

Prijavo kršitve kodeksa lahko poda katerakoli pravna ali fizična oseba v pisni obliki in jo naslovi na 
Trgovinsko zbornico Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. V prijavi mora prijavitelj navesti 
svoje kontaktne podatke, podatke o potencialnem kršitelju, podroben opis domnevne kršitve in 
dokazno gradivo za posamezno domnevno kršitev. 

Kršitev kodeksa s strani podjetij, ki so k njemu pristopila, ugotavlja tričlanska komisija, sestavljena s 
strani neodvisnih strokovnjakov. Enega člana komisije imenuje Upravni odbor Trgovinske zbornice 
Slovenije, enega člana Ministrstvo za okolje in prostor, en član pa je predstavnik stroke, ki ga skupaj 
imenujeta podpisnika kodeksa. Komisija sprejme poslovnik o delovanju, tehnično pomoč komisiji nudi 
Trgovinska zbornica Slovenije, pravno pomoč komisiji pa nudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Komisija izda sklep z obrazložitvijo. Zoper sklep komisije ni pritožbe.

V primeru ugotovljene kršitve se podjetju izda opomin in določi 15 - dnevni rok za odpravo kršitve.

V primeru ponovne kršitve, Trgovinska zbornica Slovenije izbriše kršitelja s seznama podjetij, pristopnic h 
kodeksu. 

7. člen

Kodeks s prilogo se objavi v glasilu Trgovinske zbornice Slovenije »T-informacije«, na spletni strani 
Trgovinske zbornice Slovenije (www.tzslo.si) in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor 
(www.mop.gov.si). 

8. člen

Spremembe in dopolnitve kodeksa sprejmeta soglasno in v pisni obliki Upravni odbor Trgovinske 



zbornice Slovenije in Vlada Republike Slovenije.

Ta kodeks začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Trgovinske zbornice Slovenije, 
uporabljati pa se začne s 1. 9. 2019. 

Ljubljana, dne____________ Ljubljana, dne______________

Vlada Republike Slovenije                                           Trgovinska zbornica Slovenije
Po pooblastilu
Simon Zajc, minister           mag. Mariča Lah, predsednica



Priloga 2: 
Obrazec pristopne izjave h Kodeksu za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah 
maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti

    

Vlada Republike Slovenije in Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije sta na podlagi 6. odstavka 
4. in 4.a člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 84/06 s spremembami, v 
nadaljevanju: uredba) ter 3.2. in 5.3.1. točke Statuta Trgovinske zbornice Slovenije sprejela naslednji 
dogovor v obliki prostovoljnega Kodeksa za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na 
blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti z dne _________________.

Na podlagi 3. člena Kodeksa za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah 
maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti, (v nadaljevanju: kodeks) podajamo

PRISTOPNO IZJAVO H KODEKSU ZA ZMANŠANJE PRODAJE PLASTIČNIH NOSILNIH VREČK 
NA BLAGAJNAH MALOPRODAJNIH MEST V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI 

FIRMA: _________________, poslovni naslov podjetja:_________________, matična številka 
podjetja:__________________, ki ga zastopa __________________________________________

Z navedeno izjavo se zavezujemo, da bomo od 1. 9. 2019 dalje, oziroma po tem datumu od dneva 
podpisa pristopne izjave dalje, spoštovali določbe kodeksa. 

Za datum pristopa h kodeksu se šteje datum, naveden na tej pristopni izjavi. Seznanjeni smo z 
vsebino kodeksa in sankcijami v primeru kršitve kodeksa v skladu s 6. členom kodeksa ter s tem, da 
se pristopna izjava hrani na sedežu Trgovinske zbornice Slovenije. 

Kraj in datum:________________________________

Žig:                                                Podpis zakonitega zastopnika:

                                                      ___________________________________



Priloga 3:
Obrazložitev gradiva

Raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v EU se močno razlikuje, in sicer zaradi razlik v 
potrošniških navadah, okoljski ozaveščenosti ter učinkovitosti ukrepov politike, ki so jih sprejele 
nekatere države članice EU že pred uveljavitvijo Direktive 2015/720/EU glede zmanjšanja potrošnje 
plastičnih nosilnih vrečk. Nekaterim državam članicam EU je uspelo občutno zmanjšati potrošnjo 
plastičnih nosilnih vrečk in v najuspešnejših sedmih državah je raven potrošnje takih vrečk že pred 
uveljavitvijo Direktive 2015/720/EU znašala le 20 % povprečne potrošnje v EU. Najbolj uspešne 
države so dosegle zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk z naslednjimi ukrepi: z določitvijo 
nacionalnih ciljev za zmanjšanje potrošnje, s prepovedjo brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk, z 
določenimi ekonomskimi ukrepi (npr. okoljska dajatev) ter z ozaveščanjem potrošnikov.

To so tudi ukrepi, ki jih določa Direktiva 2015/720/EU glede zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih 
vrečk. V skladu z Direktivo 2015/720/EU se tržne omejitve lahko uvedejo z odstopanjem od 18. člena 
Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, ki določa, da države članice na svojem ozemlju 
ne ovirajo dajanja v promet embalaže, ki izpolnjuje določbe te direktive. Ne gre namreč pozabiti, da 
Direktiva 2015/720/EU ni samostojen pravni akt, ampak se z njo spreminja oz. dopolnjuje Direktiva 
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži, ki v celoti velja tudi za plastične nosilne vrečke. 

Zato sta v skladu z Direktivo 2015/720/EU  dovoljeni naslednji  tržni omejitvi:
a) sprejetje ukrepov za zagotovitev, da letna raven potrošnje ne bo presegla 90 lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk na osebo do 31. decembra 2019, oziroma 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo 
do 31. decembra 2025. Zelo lahke plastične nosilne vrečke se lahko izključijo iz nacionalnih ciljev 
glede potrošnje;
b) sprejetje instrumentov do 31. decembra 2018 za zagotovitev, da lahke plastične nosilne vrečke ne 
bodo brezplačno na voljo na prodajnem mestu blaga ali izdelkov, razen če se uvedejo enako 
učinkoviti instrumenti. Zelo lahke plastične nosilne vrečke se lahko izključijo iz teh ukrepov. 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 68/17) je uveden ekonomski instrument - plačilo 
okoljske dajatve za vse plastične nosilne vrečke (ni količinskega praga za nastanek obveznosti 
plačila okoljske dajatve). Uvedeni sta tudi obe tržni omejitvi. Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) pa sta uvedena tudi 
oba ukrepa tržnega omejevanja plastičnih nosilnih vrečk. 

Od 1. 1. 2019 dalje velja prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk (z izjemo zelo lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk za nepredpakirana sveža živila). Določen je tudi nacionalni okoljski cilj 
zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk, iz katerega so delno izključene zelo lahke plastične 
nosilne vrečke - zgolj tiste, ki jih potrošniki dejansko uporabijo za sveža nepredpakirana živila. Ne 
glede na to pa mora država poročati Evropski komisiji o potrošnji vseh plastičnih nosilnih vrečk, za 
namene tega poročanja pa se upoštevajo tudi vse zelo lahke plastične nosilne vrečke. 

Ukrepa, sprejeta za dosego nacionalnega okoljskega cilja zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih 
vrečk, sta: ozaveščevalna kampanja, ki poteka od septembra 2018 do junija 2019 (večje trgovine, 
vse osnovne šole, gradiva za učitelje, TV oglasi, oglasi v tiskanih medijih, spletna stran MOP in nova 
obveznost distributerjev, da poročajo o številu prodanih zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so 
sicer namenjene za nepredpakirana živila, potrošniki pa jih kupijo za druge namene (predpakirana 
živila, neživilski proizvodi).

Vlada Republike Slovenije se dobro zaveda omenjene problematike, da se lahko plastične vrečke (kot tudi 
druge plastične izdelke za enkratno uporabo) ukine oziroma učinkovito zmanjša njihovo uporabo le, če bodo 
temu naklonjeni tako potrošniki kot tudi trgovci. Zato se je vlada sprememb lotila skupaj v dialogu s 



trgovci. 

Vlada Republike Slovenije je s Trgovinsko zbornico Slovenije pripravila dogovor v obliki Kodeksa o 
zmanjšanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti.
Tako pripravljeni Kodeks spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk 
potrošnikom na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati 
k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja.
Trgovci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih 
maloprodajnih mest od 1. 9. 2019 dalje potrošnikom NE bodo prodajali naslednjih plastičnih nosilnih 
vrečk: 

 lahkih plastičnih nosilnih vrečk iz tretje alineje 2. člena kodeksa in 
 recikliranih plastičnih nosilnih vrečk, ki ne dosegajo kriterijev iz četrte alineje 2. člena kodeksa.
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