DOGAJALO SE JE

UNIKATNA, OKOLJU PRIJAZNA
NOVOLETNA DARILA
Ponovna uporaba surovin, pridobljenih iz ločeno zbranih odpadkov, je
ekonomsko upravičena ter okoljsko odgovorna pot do okolju in ljudem
prijaznejše prihodnosti. Zato smo se v podjetju Interseroh odločili, da ob
koncu lanskega leta poslovnim partnerjem podarimo posebno, unikatno
darilo – ročno izdelan koledarček iz že uporabljenega papirja. S tem
smo omogočili nadaljevanje snovnega toka in hkrati prispevali k ohra
njanju okolja in naravnih virov, saj smo ohranili 55 dreves in preprečili
izpust 2880 ton izpustov CO2.

INTERSEROHOVE REUSE DELAVNICE
NA OBISKU V HIŠI EKSPERIMENTOV
IN MED OSNOVNOŠOLCI
V letu 2013 smo veliko pozornosti namenili ozaveščanju in izobraževa
nju mladih v osnovnih in srednjih šolah. Na zabaven način smo jim želeli
prikazati, kako lahko odpadnemu materialu (papirju, tekstilu, svečam,
plastičnim pokrovčkom, plastenkam) damo novo vrednost in drugačno
poslanstvo.
V sodelovanju z osnovnimi šolami in Hišo eksperimentov smo organizira
li Interserohove ReUse delavnice ponovne uporabe izdelkov ter mladim
na praktičen način pokazali zaključen snovni krog odpadnih materialov
od primarnih surovin do novih produktov iz ponovno uporabljenih odpa
dnih materialov. Mladi so iz že uporabljenega, na eni strani popisanega
pisarniškega papirja, izdelovali žepne beležke, ki jih bodo lahko upo
rabili za risanje in pisanje. Tako smo pokazali, kako lahko odpadnemu
papirju vrnemo življenje in mu damo novo uporabno vrednost.
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INTERSEROHOVA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAVEZANCE
• 17. april 2014 ob 9. uri: strokovna razlaga zakonodaje s področja ravnanja z odpadnimi produkti
in praktična predstavitev aplikacije IS – odpadki;
• 15. maj 2014 ob 9. uri: strokovna razlaga zakonodaje s področja ravnanja z odpadnimi produk
ti in praktična predstavitev aplikacije IS – odpadki.

DRUGI STROKOVNI DOGODKI
• 2. april 2014 (Tehnopolis, Celje): Okoljski menedžment v gospodarstvu – za ekonomski uspeh (Fit
media);
• 3.–6. april 2014 (Pomurski sejem, Gornja Radgona): Pomladni sejem gradbeništva, energetike, komu
nale in obrti;
• 16. april 2014 (Hotel Kokra, Brdo pri Kranju): strokovna Konferenca Okolje & odpadki 2014;
• 5.–9. maj 2014 (München): IFAT – strokovni sejem za inovacije in novosti na področju ravnanja z
vodo, odpadnimi vodami, odpadki in reciklažo;
• 15.–18. maj 2014 (Celjski sejem, Celje): 9. sejem EKO Ekologija in varovanje okolja;
• maj 2014 (Ljubljana): Slovenija kot ekoregija v EU – razvoj z manj izgubami materialov in energi
je (Fit media);
• maj 2014 (GZS, Ljubljana): Vrh malega gospodarstva;
• 5. junij 2014 (GZS, Ljubljana): Okoljski dan gospodarstva.

Spoštovani zavezanci in poslovni partnerji,
pred vami so prve letošnje Interserohove
Novice, ki prinašajo številne novosti. Da
bi bile še bolj uporabne, smo jih razširili in
uvedli stalne rubrike. Tako vas bomo od zdaj
naprej v rubriki Aktualno po shemah seznan
jali z novostmi na področju ravnanja z od
padnimi produkti. V rubriki Ne spreglejte
bodo zbrana aktualna izobraževanja in do
godki ter pomembni datumi, ki jih ne smete
spregledati. Ker na elektronski naslov prej
memo veliko pošte z različnimi vprašanji,
smo uvedli rubriko Odgovarjamo na vpra
šanja in v njej bomo skušali odgovoriti na
prejeta vprašanja. Za zaključek bomo v rub
riki Dogajalo se je predstavili najzanimivej
še dejavnosti, ki smo jih v preteklem četrtletju
izvedli v Interserohu.
Ker smo v mesecu marcu, seveda ne mo
remo mimo naše 10-letnice delovanja, ki
je brez uspešnega sodelovanja z vami ne
bi bilo. Zato se tu zahvaljujemo tudi vam,
poslovnim partnerjem, ki cenite našo stro
kovnost in zavezanost k cilju, da čim več
odpadnih produktov v različnih oblikah vr
nemo v življenje. Tudi v prihodnje si bomo
prizadevali z inovativnim razmišljanjem
iskati gospodarne in zanesljive rešitve za
ravnanje z odpadnimi produkti.
Prijetno branje.

Mateja Mikec
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AKTUALNO PO SHEMAH
Nova storitev za zavezance:
samoprijava Carinskemu uradu Republike Slovenije
V družbi Interseroh se v zadnjem obdobju pri zavezancih srečujemo z
velikim številom izvedenih postopkov samoprijav Carinskemu uradu Re
publike Slovenije (CURS). Zaradi kompleksnosti postopka samoprijave
(število obdobij, izračun obresti, izpolnjevanje dokumentacije itd.) smo
se odločili, da zavezancem ponudimo storitev, v sklopu katere namesto
njih pripravimo vso dokumentacijo za izvedbo postopka samoprijave.
Storitev postopka samoprijave vključuje obračun okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, odpadnih
nagrobnih sveč, odpadne električne in elektronske opreme in odpadnih
prenosnih baterij.

OEEO: Napovedane spremembe zakonodaje
na področju ravnanja z odpadno električno
in elektronsko opremo
Do konca februarja bi moralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v
skladu z evropsko direktivo pripraviti novo uredbo o ravnanju z odpa
dno električno in elektronsko opremo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
z implementacijo te uredbe zamuja, tako da nova uredba po vsej verje
tnosti ne bo pripravljena do polletja.

OE: Spremembe Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo
Februarja 2014 je bila v slovenski pravni red vključena Direktiva 2013
/2/EU, ki opredeljuje spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo. Največja sprememba za zavezance je v 2. točki,
ki opredeljuje, kateri predmeti so embalaža.

Skladno s spremembo Priloge 1 so embalaža:
• ovitki za pošiljanje katalogov in revij (z revijo);
• podloge za pecivo, ki se prodajajo skupaj s pecivom;
• zavitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (npr. pla
stična folija, aluminij, papir), razen zavitkov, cevi in valjev, ki so del
proizvodnih strojev in se ne uporabljajo za predstavitev proizvoda kot
prodajne enote;
• cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin in ne
temu, da rastline v njih ostanejo celo življenjsko dobo;
• steklenice za raztopine za injiciranje;
• kolut za zgoščenke (ki se prodaja skupaj z zgoščenkami in ni name
njen shranjevanju);
• obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom);
• škatlice za vžigalice;
• sterilne pregrade (vrečke, pladnji in materiali, ki so potrebni za ohra
njanje sterilnosti proizvoda);
• kapsule za avtomate za napitke (npr. kava, kakav, mleko), ki se ob
uporabi izpraznijo;
• jeklenke za večkratno polnjenje za različne vrste plina, razen gasil
nih aparatov.
V Prilogi 1 je tudi opredeljeno, da sestavni deli nagrobnih sveč, ki so iz
delani iz kovin in plastike ali stekla, niso več embalaža.

OE: Celostna storitev ravnanja z odpadki na javnih
prireditvah »Vrni embalažo v reciklažo«
Na podlagi večletnih izkušenj in znanj, pridobljenih na različnih mno
žičnih prireditvah, smo v Interserohu zasnovali inovativno storitev »Vrni
embalažo v reciklažo«. Storitev smo razvili zato, da organizatorjem jav
nih prireditev, na katerih nastajajo večje količine odpadkov, zagotovimo
celostno ravnanje z vsemi odpadki, ki bo izpolnjevalo zahteve aktualne
zakonodaje. Storitev obsega:
• izdelavo individualnega projektnega načrta ravnanja z odpadki;
• strokovno podporo in svetovanje pred prireditvijo, med njo in po njej;
• celovito skrb za opremo, logistiko in ekipo;
• izvedbo storitve ravnanja z vsemi odpadki;
• pridobitev vseh potrdil o zakonsko ustreznem ravnanju z odpadki;
• izdelavo strokovnega poročila o uspešnosti ločenega zbiranja od
padkov in
• obveščanje javnosti.
S sloganom »Vrni embalažo v reciklažo« in strokovno ekipo, ki je ves
čas na prizorišču, obiskovalce prireditve spodbujamo k ustreznemu lo
čevanju odpadkov. Poskrbimo za čisto prizorišče med dogodkom in po
njem, s čimer prireditev postane obiskovalcem in okolju prijaznejša, or
ganizator in naročnik prireditve pa izkazujeta okoljsko in družbeno od
govornost.

OE: Novinarska konferenca o problematiki
ravnanja z odpadno embalažo
V petek, 21. februarja 2014, sta Interseroh in Gorenje Surovina na no
vinarski konferenci odgovorila na očitke Zbornice komunalnega gospo
darstva (ZKG), da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE)
krive za kupe nepobrane odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih.
Trenutno stanje na področju odpadne embalaže je posledica nedore
čene in neprimerne zakonodaje in sistemskih pomanjkljivosti ter ni samo
odgovornosti DROE, kot poskuša predstaviti ZKG.
Za učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo bi moralo Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje RS (MKO) sprejeti novo zakonodajo, ki bi urejala
način in pogoje prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne
službe. MKO bi tako moralo zakonito določiti deleže prevzemanja OE
za DROE ter vzpostaviti nadzor nad količinami dejansko prevzete OE
pri izvajalcih javne službe (IJS). Z izdajo odločbe bi moralo DROE ob
vestiti o deležu, v katerem mora DROE od IJS prevzemati OE, pri čemer
bi morale biti obveznosti za posamezno DROE določene akontativno
za tekoče leto, po zaključku leta pa bi se morale ugotavljati dejanske
obveznosti in njihovo izpolnjevanje. Za pridobitev okoljevarstvenega do
voljenja bi DROE morala imeti sklenjene predpogodbe oz. pogodbe z
zavezanci, ki skupno dajejo na trg vsaj 10 % vse komunalne embalaže
in imajo ustanovni kapital v višini 360.000 EUR, kolikor znaša trimesečni
strošek prevzemanja OE pri IJS za 10 % vseh slovenskih količin komunal
ne embalaže, DROE pa bi morale ves čas delovanja vzdrževati to višino
kapitala, s čimer bi zagotovili finančno stabilnost sistema in preprečili
ustanavljanje DROE s špekulativnim namenom. V uredbi o ravnanju z
OE bi MKO moralo črtati tudi tisti člen, ki zavezancem, ki dajejo na trg
manj kot 15 ton embalaže, omogoča, da ne plačujejo stroškov ravnanja
z OE. Ravno tako bi MKO moralo zaostriti nadzor nad pravilnostjo po
ročanja vseh zavezancev.
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ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Ali je treba količine za LED-žarnice (za led-razsvetljavo) poročati in
zanje plačati okoljsko dajatev?
LED-žarnice se po seznamu električne in elektronske opreme po
kombinirani nomenklaturi, ki jo objavi Carinski urad RS, uvršča
jo v tarifno oznako 8543 70 90 (električni stroji in aparati s
posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu), ki spada v razred 4. Ni pa navedena v razredu 5 (opre
ma za razsvetljavo), kar pomeni, da se okoljska dajatev za LED
-žarnice ne plačuje. (Vir: CURS, januar 2014)

Ali je stranka, ki je imela tuje dobavitelje, za katere je ugotovila, da so vpisani v poslovni register (imajo davčno številko in so
davčni zavezanci), še zavezanec za okoljsko dajatev zaradi nastajanja odpadne embalaže ali odgovornost v tem primeru preide na
dobavitelja?
Če stranka pridobiva embalirano blago oz. embalažo, ki je na
menjena uporabi na prodajnem mestu, od dobavitelja iz druge
države članice EU ali uvoza iz tretjih držav, je zavezanec za
plačilo okoljskih dajatev ne glede na dejstvo, da ima ta druž
ba slovensko davčno številko za namene poslovanja v RS. Če
pridobiva embalirano blago oz. embalažo, ki je namenjena
uporabi na prodajnem mestu, od pravne osebe ali samostojne
ga podjetnika s sedežem v RS, obveznost preide na to osebo.
Vse pravne osebe ali samostojni podjetniki s sedežem v RS so
registrirani pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve
(AJPES), vpogled v register je mogoč prek spleta. (Vir: CURS,
januar 2014)

Kdo je zavezanec za poročanje in plačilo okoljske dajatve zaradi
nastajanja odpadne embalaže?
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:
• blago, embalirano v RS, prvič dano v promet v RS ali ko
je prvič uporabljeno, če je embaler tega blaga tudi njegov
končni uporabnik;
• embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali
uvoženo iz tretjih držav, prvič dano v promet v RS ali ob prvi
uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj tega blaga
tudi njegov končni uporabnik;
• embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, pridobljena
v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav ali pro
izvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali ob njeni prvi
uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi
njen končni uporabnik.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba, ki daje
embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je:
• embaler;
• pridobitelj embaliranega blaga;
• proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga;
• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.
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