ravnanje z odpadno embalažo
vrni embalažo v reciklažo
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Učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo
Odpadna embalaža obsega pomemben delež v celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, saj se v povprečju nabere več kot 100 kg odpadne embalaže na prebivalca na leto. Še večje količine odpadne embalaže pa nastanejo v industriji. Zato je nujno
potreben učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo.
V Sloveniji učinkovito ravnanje z embalažo določa Uredba o ravnanju z embalažo in odpad
no embalažo, usklajena z evropskimi smernicami. Uredba predpisuje pravila o ravnanju pri
proizvodnji embalaže in embaliranju blaga za zavezance ter določa vedno večje deleže predelave odpadne embalaže.
Za ravnanje z odpadno embalažo so odgovorna podjetja, ki dajejo embalažo ali embalirano blago prva v promet na trg Republike Slovenije. Zavezanci po Uredbi o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo lahko svoje obveznosti prenesejo na podjetje Interseroh, ki zanje
zagotavlja zbiranje in predelavo odpadne embalaže v skladu z okoljskimi cilji.

Interseroh s podpisom pogodbe o prenosu obveznosti in z rednim četrtletnim poro
čanjem o količinah embalaže, dane na slovenski trg, ponuja zavezancem:
• prevzem odpadne embalaže, ki so jo zbrale javne službe za ravnanje z odpadki (komunalna
podjetja) na ekoloških otokih;
• prevzem odpadne transportne embalaže od trgovcev in z dvorišč odobrenih končnih uporabnikov;
• sortiranje odpadne embalaže glede na material embalaže ter za recikliranje in predelavo v
sekundarne surovine;
• sprotno obveščanje o spremembah zakonodaje;
• optimizacijo stroškov ravnanja z odpadno embalažo pri opravljanju dejavnosti;
• konkurenčne tarife embalažnine;
• izdelavo poročila o celoletnih količinah embalaže, dane na trg, zbrane in predelane v skladu z
okoljskimi cilji;
• možnost prenosa obveznosti poročanja in plačila okoljske dajatve na Carinsko upravo RS;
• obveščanje o drugih obveznostih iz uredbe (označevanje embalaže, izjava o skladnosti
embalaže s standardi);
• ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem oddajanju odpadne embalaže.
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Cilji ravnanja z odpadno embalažo
Odpadna embalaža je pomemben vir surovin za nadaljnjo predelavo in izdelavo novih izdelkov,
zato smo si v Sloveniji zadali, da bomo z učinkovitim ravnanjem z odpadno embalažo:
• zagotovili predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 %
celotne mase odpadne embalaže;
• reciklirali med najmanj 55 % in največ 80 % celotne mase odpadne embalaže;
• zagotovili za posamezno vrsto embalažnega materiala, ki ga vsebuje celotna masa odpadne
embalaže, najmanj naslednje deleže recikliranja:
- 60 % mase za stekleno embalažo,
- 60 % mase za papirno in kartonsko embalažo,
- 50 % mase za kovinsko embalažo,
- 22,5 % mase za plastično embalažo (material, ki se ponovno reciklira v plastiko),
- 15 % mase za leseno embalažo.
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Zavezanci ravnanja z odpadno embalažo
in njihova odgovornost
Odpadna embalaža nastane takrat, ko končni uporabnik embalažo odstrani iz blaga ali jo izprazni. Pred tem pa so v ravnanje z odpadno embalažo vključena podjetja ali organizacije, ki
embalažo potrebujejo ali uporabljajo za različne namene:
• embalerji: podjetja ali organizacije, ki embalirajo svoje izdelke pod svojo blagovno znamko
ali jih polnijo v embalažo z oznako svoje blagovne znamke;
• proizvajalci embalaže: za embalažo za polnjenje na prodajnem mestu;
• pridobitelji embaliranega blaga: embalirano blago pridobijo iz Evropske unije ali ga uvozijo iz tretjih držav in prodajo na slovenskem trgu;
• pridobitelji embalaže: za izvajanje lastne dejavnosti ali nadaljnjo prodajo embalažo pridobijo ali uvozijo na slovenski trg.
Uredba natančno predpisuje obveznosti embalerjev, proizvajalcev in pridobiteljev embalaže in
embaliranega blaga pri ravnanju z odpadno embalažo.

Načini predelave odpadne embalaže:
• recikliranje: tehnološki postopek prede
lave odpadne embalaže v material za izde
lavo surovin za proizvodnjo nove embalaže;
• energetska izraba: postopek predelave,
v katerem se odpadna embalaža z visoko
kurilno vrednostjo uporablja kot sredstvo
za pridobivanje energije z neposrednim
sežiganjem in izkoriščanjem pridobljene
toplote;
• kompostiranje: način aerobne ali anae
robne predelave odpadne embalaže;
• biorazgradnja: predelava biorazgradljivih
delov odpadne embalaže, pri kateri nas
tanejo ogljikov dioksid, biomasa in voda.
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Obveznosti embalerjev:
• vzpostaviti evidenco o količinah embalaže, dane v promet na slovenski trg;
• pridobiti izjavo o skladnosti embalaže od proizvajalca;
• urediti dokazljivo delovanje sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže;
• vsako četrtletje poročati o količinah embalaže družbi Interseroh;
• vsako četrtletje obračunati in poročati o količinah embalaže Carinski upravi RS.
Obveznosti proizvajalcev embalaže:
• vzpostaviti evidenco o količinah proizvedene embalaže za polnjenje na prodajnem mestu in
dane v promet na slovenski trg;
• izdelati izjavo o skladnosti embalaže, poslane embalerjem;
• vsako četrtletje poročati o količinah embalaže embaliranega blaga družbi Interseroh;
• vsako četrtletje obračunati količine embalaže in poročati o njih Carinski upravi RS.
Obveznosti pridobiteljev embalaže:
• vzpostaviti evidenco o količinah embalaže za polnjenje na prodajnem mestu in dane v promet
na slovenski trg;
• pridobiti izjavo o skladnosti embalaže, če embalirano blago prihaja iz tretjih držav (območja
izven EU);
• vsako četrtletje poročati o količinah embalaže embaliranega blaga družbi Interseroh;
• vsako četrtletje obračunati količine embalaže in poročati o njih Carinski upravi RS.
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Obveznosti pridobiteljev embaliranega blaga:
• vzpostaviti evidenco o količinah embalaže, dane v promet na slovenski trg;
• vsako četrtletje poročati o količinah embalaže embaliranega blaga družbi Interseroh;
• vsako četrtletje obračunati količine embalaže in poročati o njih Carinski upravi RS.
S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na družbo Interseroh se zmanjšajo
obseg dela in dodatne skrbi posameznih zavezancev pri ravnanju z odpadno embalažo.

Okoljska dajatev
Družba Interseroh želi svoje naročnike čim bolj razbremeniti pri izvajanju obveznosti ravnanja z
odpadno embalažo, zato med dodatne storitve spadajo tudi tiste, ki se nanašajo na poročanje o
okoljski dajatvi in na njeno plačilo. Te so:
• prijava dejavnosti zavezanca na Carinsko upravo RS;
• reden obračun okoljske dajatve in
• pravočasno plačilo okoljske dajatve.
Osnova za poročanje o okoljski dajatvi za odpadno embalažo je količina embalaže, ki je bila
prvič dana v promet ali ki zaradi opravljanja dejavnosti ostaja na dvorišču zavezanca in nima
predhodnega slovenskega dobavitelja.

Prednosti sistema podjetja Interseroh
Sistem za ravnanje z odpadno embalažo podjetja Interseroh je zasnovan tako, da zavezancem omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo področje ravnanja z odpadno
embalažo. Interseroh svojim naročnikom ponuja rešitve, ki so prilagojene njihovim željam in
potrebam, ter jim svetuje o možnostih zniževanja stroškov pri ravnanju z odpadno embalažo. Zavezance redno obvešča o spremembah zakonodaje na področju ravnanja z odpadno embalažo
in o delovanju sistema. Prav tako namesto zavezancev prevzame obveščanje in ozaveščanje
končnih uporabnikov o namenu in ciljih zbiranja odpadne embalaže, pravilnem ravnanju, predelavi in recikliranju ter o možnostih brezplačnega oddajanja odpadne embalaže v zbirne centre
družbe Interseroh.

Interseroh skrbi za celovite sistemske
rešitve. Za svoje naročnike vzpostav
lja rešitve tudi na drugih področjih
delovanja, kot so ravnanje z ostružki,
ravnanje z odpadnimi olji in drugimi od
padnimi produkti. Poleg tega nadzoruje
cenovno konkurenčnost in kakovost
storitev zunanjih podizvajalcev.

Interseroh svojim partnerjem zagotavlja kakovostne in okoljsko sprejemljive storitve v celotni verigi ravnanja z odpadno embalažo (odvoz, zbiranje, razvrščanje in predelava odpadne
embalaže), za katere plačujejo čim nižje stroške embalažnine.
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Postopek in obveznosti ravnanja
z odpadno embalažo
Postopek ravnanja z odpadno embalažo je prikazan v shemi, iz katere je razvidno tudi, katere
obveznosti pri ravnanju z odpadno embalažo namesto vas opravi Interseroh.
koraki in obveznosti,
ki jih prevzame Interseroh

Upravljanje materialnih tokov pri ravnanju z odpadno embalažo
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Kaj je embalaža?
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali
gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, dela z njim,
njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.
Delitev embalaže, glede na mesto nastanka:
A) Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska
embalaža, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih, in tem odpadkom podoben
odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnostih in javnega sektorja.

Embalaža glede na vrsto embalažnega
materiala:
• papirna in kartonska embalaža,
• plastična embalaža,
• lesena embalaža,
• kovinska embalaža,
• steklena embalaža,
• sestavljena (kompozitna) embalaža,
• nevarna odpadna embalaža,
• druga embalaža (tekstil, pluta itd.).

B) Odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, je odpadna embalaža, ki nastaja pri
opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribištvu in prometu.

Vrste odpadne embalaže
1. Primarna ali prodajna embalaža: embalaža, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno
enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varuje blago pred
poškodbami in onesnaženjem.
2. Sekundarna ali skupinska embalaža: embalaža, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih
prodajnih enot isto- ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana
končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu.
3. Terciarna ali transportna embalaža: embalaža, ki obdaja ali drži skupaj več osnovnih
prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajša ravnanje z blagom in njegov
prevoz ter ga varuje pred poškodbami.

inter-brosura-embalaza.indd 7

3.6.09 12:51

Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.
Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenija
Telefon: +386 (0) 1 560 91 50
Faks: +386 (0) 1 560 91 61
E-pošta: info@interseroh-slovenija.com
Splet: www.interseroh.si

Izdajatelj: Interseroh d.o.o.
Vsebinska zasnova: Interseroh d.o.o. in Consensus d.o.o.
Produkcija: BB 1991 d.o.o.
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