
 

 

VPRAŠALNIK (Odločba Komisije 1997/662/ES) 

za sestavljanje poročil držav članic o prenosu in izvajanju Direktive 94/62/ES o 
embalaži in odpadni embalaži 

Že sporočenih informacij ni potrebno ponovno navajati, vendar pa jasno navedite, kje in kdaj 
so bili te informacije sporočene. 

 

 

I. VKLJUČEVANJE V NACIONALNO ZAKONODAJO 

1. (a) Ali ste Komisiji že posredovali nacionalne zakone in druge predpise, ki so bili sprejeti 
za vključevanje Direktive v nacionalno zakonodajo? 

(Da/Ne)  DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to. 

 

2. (a) Ali obstajajo poleg ukrepov, navedenih v nadaljevanju, načrti za sprejetje dodatnih 
ukrepov, ki so v okviru Direktive in za katere velja obveznost o obveščanju iz člena 16? 

(Da/Ne)   NE 

 

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", ali ste Komisijo že obvestili o teh ukrepih, skladno s 
členom 16? 

(Da/Ne) 

 

(c) Če je odgovor na (b) zgoraj "Ne", navedite razloge za to. 

 

3. (a) Če so bili sprejeti programi, katerih cilji presegajo cilje, navedene v točki (a) in (b) člena 
6(1), ali ste o njih že obvestili Komisijo skladno s členom 6(6)? 

(Da/Ne)   NE 

 

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to. 
Takšni programi niso bili sprejeti. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in 
odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS, št. 29/2002): 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200229&stevilka=1216 
določa cilje recikliranja in predelave odpadne embalaže, ki ne presegajo ciljev, navedenih 
v členu 6(1) (a) in (b). 

 

 

II. IZVAJANJE DIREKTIVE 

1. (a) Ali se izvajajo še kakšni drugi ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže 
skladno s členom 4, razen tistih, ki so bili uvedeni skladno z členom 9? 

(Da/Ne)   DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) "Ne", navedite razloge za to. 

 



 

 

(c) Opišite sprejete ukrepe in se pri tem sklicujte na vsa morebitna posvetovanja z nosilci 
gospodarskih dejavnosti. 

6. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže (Ur. l. RS, št. 32/06, 65/06)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1313 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200665&stevilka=2797 

določa, da se okoljska dajatev plačuje za vso embalažo, dano v promet v RS. Za 
plastično embalažo iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov se plačuje višja 
okoljska dajatev kot za ostalo embalažo (Priloga 1). 

 

2. (a) Ali so bili sprejeti ukrepi za spodbujanje sistemov vračanja skladno s členom 5? 

(Da/Ne)   DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) "Da", opišite ukrepe. 

5. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže določa, da se okoljska dajatev ne plačuje, če je blago embalirano v vračljivo 
embalažo. 

 

3. (a) Ali so bili skladno s členom 7 sprejeti potrebni ukrepi za uvedbo sistemov za vračanje 
in/ali zbiranje uporabljene embalaže in/ali odpadne embalaže ter sistemov za ponovno 
uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem embalaže in/ali zbrane odpadne embalaže? 

(Da/Ne)   DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) "Ne", navedite razloge za to. 

 

(c) Podrobno opišite sprejete ukrepe in uvedene sisteme. 

Do konca leta 2006 je dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni 
odpadek in za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, zahtevano v skladu s 
Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 104/2000, 
12/2002, 41/2004-ZVO-1, 84/2006; ne velja od: 23.08.2006) ter Uredbo o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200684&stevilka=3703 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006106&stevilka=4543 

pridobila ena družba za ravnanje z odpadno embalažo (Slopak d.o.o.). Sistem je 
operativen od 01.01.2004. 

Dodatno je dovoljenje za ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, 
pridobila še ena družba za ravnanje z odpadno embalažo (Interseroh d.o.o.). Sistem je 
operativen od 01.01.2005. 

 

4. V zvezi z doseganjem ciljev na področju predelave in recikliranja, navedenih v členu 6, 
priložite izpolnjene obrazce, ki so bili sprejeti skladno s členom 12(3), pri čemer navedite tudi 
metodo, ki je bila uporabljena za zbiranje podatkov. 

Republika Slovenija je v skladu s členom 12(3) Direktive in Odločbo 2005/270/ES 
poročala za leti 2004 in 2005. Poročili, skupaj z opisom metode, ki je bila uporabljena 
za zbiranje podatkov, sta že bili posredovani Komisiji. 

Za leto 2006 bo poročilo posredovano do 30.06.2008 v skladu z Odločbo 2005/270/ES. 



 

 

 

5. (a) Ali se je spodbujala uporaba materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, 
kot določa člen 6(2)? 

(Da/Ne)   NE   

 

(b) Če je odgovor na (a) "Da", opišite dejavnosti, ki so se izvajale. 

 

6. Kako so bili ukrepi in cilji, navedeni v členu 6(1)(a) in (b) objavljeni, v skladu s členom 
6(4)? Opišite kampanjo obveščanja, namenjeno splošni javnosti in nosilcem gospodarskih 
dejavnosti. 

Cilji so objavljeni v Odloku o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno 
embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007 in Uredbi o ravnanju z embalažo in 
odpadno embalažo. Oba dokumenta sta objavljena v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Ministrstva za okolje in prostor: 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/od
padki/ 

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/op
erativni_programi/  . 

45. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa obveznosti, ki jih 
imajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo in Ministrstvo za okolje in prostor glede 
obveščanja javnosti in nosilcev gospodarskih dejavnosti. 

 

7. Kakšni ukrepi so bili sprejeti skladno s členom 13, da se zagotovi, da uporabniki embalaže 
dobijo informacije, določene v tem členu? 

33. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa obveznosti 
embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga ter proizvajalcev in pridobiteljev 
embalaže glede obveščanja končnih uporabnikov. 

45. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določa obveznosti družb 
za ravnanje z odpadno embalažo glede obveščanja javnosti, zlasti končnih 
uporabnikov.  

 

8. (a) Ali obstajajo kakšni nacionalni standardi v zvezi z osnovnimi zahtevami skladno s 
členom 9 in stopnjami koncentracije težkih kovin skladno z členom 11? 

(Da/Ne)   DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Da", ali je bila Komisija obveščena o njih? 

(Da/Ne)   DA 

 

(c) Če je odgovor na (b) "Ne", navedite razloge za to. 

 

9. (a) Ali načrti za ravnanje z odpadki, ki jih zahteva člen 7 Direktive 75/442/EGS, vsebujejo 
tudi posebno poglavje o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, kot je določeno v členu 
14 Direktive 94/62/ES? 

(Da/Ne)   NE 

 



 

 

(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to. 

Republika Slovenija je zaradi izvajanja Direktive 94/62/ES sprejela poseben operativni 
program o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Vlada RS je sprejela Odlok o 
operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 
do konca 2007 (Ur. l. RS, št. 29/2002).  

 

10. (a) Ali so bili v skladu s členom 15 sprejeti ukrepi gospodarske politike za doseganje 
ciljev, določenih v Direktivi? 

(Da/Ne)   DA 

 

(b) Če je odgovor na (a) "Da", navedite sprejete ukrepe. 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. 


