
 

 1

POROČILO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES  
o embalaži in odpadni embalaži 

 
za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2012 

 
 

 
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? 
 
 
(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. 
 

 
Programi, katerih cilji presegajo cilje, navedene v točki (a) in (b) člena 6(1)niso bili sprejeti. Bolj 
podrobne informacije so bile posredovane v Poročilu Republike Slovenije o izvajanju Direktive 
94/62/ES za obdobje 2004-2006 in 2007-2009. 
 
 
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. 
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Informacije o tem so že bile posredovane v Poročilu Republike Slovenije o izvajanju Direktive 
94/62/ES za obdobje 2007-2009.  
 
V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 
(Ur.l. RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10): 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED3967.html 
je 31.12.2010 poteklo petletno prehodno obdobje, določeno v 15. členu te uredbe; od 1.1.2011 dalje 
se za plastično embalažo iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov plačuje višja okoljska 
dajatev kot za ostalo embalažo. V 6. členu te uredbe je namreč določeno, da sta osnova za 
obračunavanje okoljske dajatve letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo 
okoljske dajatve in enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, pri čemer je enota 
obremenitve okolja sorazmerna obremenitvi okolja, ki jo povzroča 1 kg embalaže iz naravnega 
neobdelanega lesa po njeni uporabi. V Prilogi 1 iz te uredbe (zadnjič spremenjena z Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
odpadne embalaže (Ur.l. RS, št. 78/08) so določene naslednje enote obremenitve: 
 
A. Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže 
 Vrsta embalaže Število EO/kg 
1  Papir, karton in lepenka    1 
2  Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov  1.500 
3  Plastika iz drugih snovi 1 
4  Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa, 

druga lesena embalaža in njeni deli    
1 

5 Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže 1 
6  Steklo 1 
7 Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali biološkega izvora 1 
Embalaža iz sestavljenih materialov se uvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na 
količino materiala prevladujoča. 
 
B. Enote obremenitve za predmete, ki so embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga  
 Vrsta embalaže: krožnik ali kozarec za enkratno uporabo, škatla 

za hrano, vrečka za sendviče ali vrečka za polnjenje ali ovijanje 
blaga ter folije za hrano: 

Število EO/kg 

1  iz papirja, ki zaradi obdelave ali kovinskih prevlek ali prevlek iz 
plastike ni biorazgradljiv *  

1 

2  iz plastike, proizvedene iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih 
halogeniranih olefinov    

1.500 

3  iz plastike iz drugih snovi, kot so snovi z 2. točke te preglednice 
in ki niso biološko razgradljive *   

1 

4 iz biološko razgradljive plastike ali iz biološko razgradljivega 
papirja ali iz drugih snovi, ki so biološko razgradljive *  

0,1 

5  iz drugih snovi, kot so plastika ali papir in ki niso biološko 
razgradljive *   

1 

* Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je biološko 
razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04. 

 
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. 
 

 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 
68/11-popr.): 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV6416.html 
v 38. členu določa pravila glede vračljive embalaže. Za gospodarske subjekte, ki morajo sicer 
zagotavljati izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ta obveznost ne velja za tisto 
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embalažo, ki kot vračljiva embalaža kroži v nadzorovanem kroženju vračljive embalaže. Za vračljivo 
embalažo se štejejo tudi lesene standardizirane palete, ki so kot transportna embalaža označene z 
znakom »EUR«, ki ga izdaja Mednarodna železniška zveza in znakom »EPAL«, zapisanima v ovalih. 
Ti gospodarski subjekti morajo izpolnjevati predpisane obveznosti za embalažo samo v količini, ki je 
enaka količini nove embalaže, vključene v nadzorovano kroženje vračljive embalaže zaradi povečanja 
obsega embaliranega blaga v vračljivi embalaži ali zaradi nadomeščanja količin embalaže, ki se je po 
uporabi zavrgla oziroma se po uporabi ni vrnila v nadzorovano kroženje vračljive embalaže. 
Nadzorovano kroženje vračljive embalaže je opredeljeno v 27. točki 3. člena te uredbe kot kroženje 
vračljive embalaže v sistemu nadzorovane ponovne uporabe in distribucije embalaže, tako da se 
doseže najvišja mogoča stopnja vračanja embalaže v sistem kroženja, iz njega pa se sme embalaža 
izločevati le po posebnem nadzorovanem postopku. 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže v 5. členu 
določa, da se okoljska dajatev ne plačuje za embalažo, ki se v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo šteje za vračljivo embalažo. 
Leta 2000 so Združenje za trgovino, Združenje za turizem in gostinstvo ter Združenje za agroživilstvo 
pri Gospodarski zbornici Slovenije sprejeli Uzance o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Ur.l. 
RS, št. 125/00): 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_NEZN187.html 
z namenom zagotoviti čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni 
proces, poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev, čim 
manjše stroške na enoto proizvoda, varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega 
odlaganja embalaže ter zaščito potrošnika. Uzance so prenehale veljati marca 2013, ko so Trgovinska 
zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
terTuristično gostinska zbornica Slovenije sprejele nove Uzance o vračanju in prevzemanju vračljive 
embalaže (Ur.l. RS, št. 12/13): 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_DRUG3846.html 
 
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. 
 

 
Sprejeti ukrepi in uvedeni sistemi so bili podrobno opisani v Poročilu Republike Slovenije o izvajanju 
Direktive 94/62/ES za obdobje 2007-2009. 
 
V tem poročevalskem obdobju (2010-2012) so delovali naslednji sistemi – družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo: 
1. SLOPAK družba za ravnanje z odpadno embalažo d.o.o.; 
2. INTERSEROH, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d.o.o.; 
3. EKODIN, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d.o.o., ki se je preimenovala 

v UNIREC, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi, d.o.o. 
4. SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.d. Maribor, ki se je preimenovala v GORENJE 

SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.o.o. 
5. RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o.. 
 
Veljaven seznam družb za ravnanje z odpadno embalažo je dostopen na spletni strani Agencije RS za 
okolje: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/embala%c5%bea_10_9_2013.pdf 
 
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. 
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Republika Slovenija je v skladu s členom 12(3) Direktive in Odločbo 2005/270/ES poročala za leti 
2010 in 2011. Poročili, skupaj z opisom metode, ki je bila uporabljena za zbiranje podatkov, sta že bili 
posredovani Komisiji, preko sistema e-damis. 
Za leto 2012 bo poročilo posredovano do 30.06.2014 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. 
 

 
Informacije o tem so že bile posredovane v Poročilu Republike Slovenije o izvajanju Direktive 
94/62/ES za obdobje 2007-2009.  
V skladu z Zakonom o Vladi RS se je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2012 
preoblikovalo v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z delovnimi področji Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter delom delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor, ki se nanaša na 
okolje, kot jih določata 32. in 36. člen Zakona o državni upravi. 
 
7. Kakšni ukrepi so bili sprejeti skladno s členom 13, da se zagotovi, da uporabniki embalaže 
dobijo informacije, določene v tem členu? 
 

 
Informacije o tem so že bile posredovane v Poročilu Republike Slovenije o izvajanju Direktive 
94/62/ES za obdobje 2007-2009.  
 
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) 
 

 
Da. 
 
Republika Slovenija je zaradi izvajanja Direktive 94/62/ES sprejela poseben operativni program o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je bil objavljen v Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 29/02).  
Leta 2013 je začel veljati nov Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki vsebuje tudi 
vsebine, ki se nanašajo na ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_progra
mi/op_komunalni_odpadki.pdf 
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(b) Če je odgovor na (a) zgoraj "Ne", navedite razloge za to. 
 

 
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 (Ur. l. RS, št. 
32/06, 65/06, 78/08, 19/10): 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_URED3967.html 
 
 


