Ponedeljek, 9. 1. 2023
Miran Lesjak
urednik

Če bodo nadaljevali v tem stilu,
se bodo Golobovi in Jankovićevi
fentali še pred marčevimi idami.
a 12

Ana Bucik, alpska smučarka
Lep uspeh na Zlati lisici v Kranjski Gori.
Gospodarstvo

šport
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Dušan Jelinčič

Obletnica bitke

Nesreča na tirih

Minimalna
V Dražgošah
plača višja za
spet na tisoče
okoli sto evrov obiskovalcev

Bil je tigrovec, Kabina vagona
bil je gandi, bil zgrmela po
je oboje
bregu Save

v ospredju

kultura

slovenija
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Gospodarstvo
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/ Uvoz iz Rusije

Ali tudi Slovenija sofinancira Putinovo vojno?
Statistični podatki razkrivajo, da je bila vrednost izvoza
iz Rusije v Slovenijo še leta
2021 352 milijonov, lani do
septembra pa že skoraj milijardo evrov oziroma največ
v zadnjih dveh desetletjih,
odkar statistični urad zbira
tovrstne podatke.
T Anja Hreščak
Rusko invazijo na Ukrajino financirajo iste države, katerih voditelji po
drugi strani kričijo, da bodo naredili
vse, da se vojna konča, je paradoks
že kmalu po začetku ruske agresije
nad suvereno evropsko državo izpostavil poljski premier Mateusz
Morawiecki. Kako drugače si vendar razlagati dejstvo, da so države
Evropske unije kljub sankcijam
večinoma okrepile uvoz iz Rusije.
Med njimi tudi Slovenija. »Kot EU
kupujemo veliko ruskega plina in
ruske nafte. In predsednik Putin
jemlje denar od nas, Evropejcev, ter
to spreminja v agresijo, invazijo,« je
tedaj strnil Morawiecki.
Podatki razkrivajo, da je blagovna
menjava Slovenije s tujino do vključno
novembra lani naraščala (za december podatki še niso na voljo). V prvih
11 mesecih minulega leta je bil izvoz
blaga večji za 34,9 odstotka, uvoz pa
za 40 odstotkov.
Nadaljevanje a 4
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/ Odpadki

Kupi odpadne embalaže še vedno niso izginili
1,80 €

Leto LXXIII, št. 06, 1. izdaja

Okolje

K visoki rasti uvoza Slovenije iz Rusije je prispeval predvsem 137 odstotkov večji količinski uvoz nafte in naftnih derivatov. F Jaka Gasar

Novo leto, novi kupi nepobrane komunalne odpadne embalaže.
Krivec za to naj bi bila tokrat družba Slopak, ki je nasprotovala
pobiranju v skladu s spremenjeno uredbo o embalaži – a pred
dnevi je ustavno sodišče njeno tožbo zavrglo.
T Urška Rus
Nepobrana odpadna embalaža se je v
komunalnih podjetjih kopičila tudi v
minulem letu. V Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS ocenjujejo, da
je konec decembra v skladiščih komu-

nalnih podjetij in regijskih centrov za
obdelavo odpadkov ostalo neprevzete
okoli 8500 ton ločeno zbrane mešane
komunalne odpadne embalaže. Natančnih podatkov še nimajo, saj je rok
za poročanje za podjetja določen 15.
dne v mesecu za minuli mesec, a vse
kaže, da je raven nepobrane odpadne

embalaže približno enaka kot predlani.
»Nekatera komunalna podjetja imajo
zaradi tega velike težave. Ravno te dni
so mi iz Ilirske Bistrice sporočili, da jim
tam stoji okoli 300 ton odpadne embalaže, ki je nihče ne prevzame,« nam je
povedal direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc.
»Nakopičena embalaža pomeni tveganje nastanka požarov, posledično pa
obstaja nevarnost tako za zdravje ljudi
v bližini kot okolje,« pravijo na pristojnem ministrstvu za okolje in prostor.
Ker ločeno zbrana komunalna odpadna embalaža dlje časa stoji v skladiščih

komunal in je pri tem izpostavljena
različnim vremenskim vplivom pa tudi
žuželkam in glodavcem, je na koncu niti
ni več mogoče reciklirati, pač pa lahko
roma le še v sežigalnice.

Ločeno zbrana odpadna
embalaža lahko po ležanju
v skladiščih roma le še v
sežigalnice.

Kdo ni izpolnil obveznosti?
Različne družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) – teh je v
Sloveniji šest – se že leta izogibajo
svojim obveznostim. Lani naj bi bil
glavni krivec za kupe neprevzete komunalne odpadne embalaže, ki jo
gospodinjstva vestno zbirajo v rumenih zabojnikih, družba Slopak. »Jese-

ni lani so zaostanki nastali predvsem
zaradi družbe Slopak, ki je oporekala
novemu izračunu deležev, medtem ko
so druge družbe odpadno embalažo
dokaj redno pobirale. Res pa je, da
je bil Slopak v preteklosti zelo reden
prevzemnik,« je povedal Zupanc.
Nadaljevanje a 2

