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Zadeva: Odziv na prispevek v oddaji 24 ur (POP TV) »Obrtniki brez sekretarja, V 
Sloveniji mora frizer stehtati postrižene lase in o tem poročati Agenciji za 
okolje«

Spoštovani,

V oddaji 24 ur na POP TV, 4. 3. 2019, je novinar Miha Kranjc v prispevku »Obrtniki brez 
sekretarja, V Sloveniji mora frizer stehtati postrižene lase in o tem poročati Agenciji za okolje«
navedel izjavo, da morajo frizerski saloni »poročati o tem koliko kilogramov las odvržejo v 
smeti« ter da »gre za absurd, ki se je prikradel v uredbo o poročanju o odpadni embalaži in 
takih težav je ogromno, pravijo na obrtni zbornici«.

Navedene izjave niso resnične, so zavajajoče in so povzročile nemalo ogorčenja med obrtniki.

Dejstvo je, da frizerjem ni treba tehtati postriženih las. O količini zavrženih las ne poročajo 
Agenciji RS za okolje. Niti v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, niti v 
nobenem drugem predpisu, ki ureja odpadke, ni nobene določbe, ki bi določala tehtanje in 
poročanje o zavrženih postriženih laseh.

Frizerji postrižene lase odvržejo med mešane komunalne odpadke, te pa morajo obvezno 
prepuščati zbiralcu odpadkov - izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov (komunalno podjetje). O prepuščenih mešanih komunalnih odpadkih jim 
ni treba poročati Agenciji RS za okolje. Uredba o odpadkih namreč med drugim določa 
(28. člen), da noben izvirni povzročitelj odpadkov ne poroča o odpadkih, ki jih mora obvezno 
prepuščati zbiralcu odpadkov.

Prosimo, da o tem obvestite svoje člane.

S spoštovanjem,

dr. Lucija Jukić Soršak       mag. Tanja Bolte
          sekretarka    generalna direktorica

    mag. Jana Miklavčič
vodja Sektorja za odpadke
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