Na podlagi prvega odstavka 2. 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) v zvezi z 12. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ,
21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in na podlagi 25. člena Statuta Skupnosti občin Slovenije
sta Vlada Republike Slovenije in predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sklenila

DOGOVOR O SPODBUJANJU ZMANJŠANJA UPORABE PLASTIČNEGA PRIBORA V
SLOVENSKIH OBČINAH
1. člen
S podpisom tega dogovora se želi spodbuditi občine k manjši uporabi plastike in k varovanju
okolja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti
problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri
občankah in občanih.
Izrazi, uporabljeni v tem dogovoru v moški slovnični obliki, se smiselno uporabljajo za moški
in ženski spol.
2. člen
Izraz plastični pribor, uporabljen v tem dogovoru, je plastična slamica, plastični krožnik,
plastični lonček ali plastični jedilni pribor.
3. člen
Ta dogovor je prostovoljen.
K temu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne
oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora, in sicer z
izpolnitvijo pristopne izjave iz Priloge, ki je sestavni del tega dogovora.
Za datum pristopa k temu dogovoru se šteje datum, naveden na pisni pristopni izjavi občine.
Pristopne izjave občin k temu dogovoru hrani Skupnost občin Slovenije na svojem sedežu.
Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam občin, ki so pristopile k temu
dogovoru, in ga redno posodablja.
4. člen

Občine, ki so pristopile k temu dogovoru, se prostovoljno zavezujejo, da v okviru javnih in
internih prireditev in dogodkov v njihovi organizaciji od podpisa pristopne izjave dalje občanom
in drugim obiskovalcem ne bodo ponujale plastičnega pribora.
Občine, ki so pristopile k temu dogovoru, se opcijsko lahko prostovoljno zavežejo, da v okviru
javnih in internih prireditev in dogodkov v njihovi organizaciji od podpisa pristopne izjave dalje
občanom in drugim obiskovalcem ne bodo ponujale pijače v plastenkah.
Občine, ki so pristopile k temu dogovoru, bodo od podpisa pristopne izjave dalje ponujale
naslednje nadomestne izdelke za serviranje in zaužitje jedi in pijač:
−
−
−
−

slamice, ki niso iz plastičnih materialov in ne nujno za enkratno uporabo (npr.
papirnate in povoščene, steklene, kovinske);
krožnike, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. kartonasti,
kovinski ali iz drugih materialov);
lončke, ki niso iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz papirja,
kartona);
jedilni pribor, ki ni iz plastičnih, temveč iz drugih vrst materialov (npr. iz lesa).

V primeru iz drugega odstavka tega člena bodo občine ki so pristopile k temu dogovoru, od
podpisa pristopne izjave dalje ponujale pijačo v okolju prijazni, trajnostni embalaži.
5. čen
Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vsaj enkrat letno za občine, ki so
pristopile k temu dogovoru, objavita novico ali članek v različnih medijih, s poudarkom na dobri
praksi in prispevku k ciljem zmanjšanja potrošnje plastičnega pribora.
6. člen
Ta dogovor se objavi na spletni strani Skupnosti občin Slovenije in na spletni strani Ministrstva
za okolje in prostor.
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega dogovora sprejmeta soglasno in v pisni obliki predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Ta dogovor začne veljati z dnem podpisa.
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