Surovina,
podjetje z vizijo
Imamo bogato preteklost.
In jasno vizijo prihodnosti!
Smo podjetje s skoraj sedemdesetletno tradicijo, dragocenimi izkušnjami, jasno začrtanimi cilji in drzno vizijo prihodnosti: postati največja družba za storitve ravnanja z odpadki na področju Slovenije,
ki partnerjem iz industrije, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom
ponuja celovite rešitve za vse vrste odpadkov.

Ne maramo koncev.
Zato jih spreminjamo v začetke!
V podjetju Surovina nenehno razvijamo znanje in procese, s pomočjo katerih odpadke spreminjamo v surovino na učinkovit in okolju
prijazen način. Ko odpeljemo zabojnik z vašimi odpadki, to ni konec,
temveč začetek zgodbe, v kateri odpadki postanejo temelj nove
ustvarjalnosti ali dragocen vir energije.

Ni nam vseeno.
Zato mislimo in delujemo zeleno!
Gotovo tudi vam ni vseeno, kje in kako bodo končali vaši odpadki,
zato so naše celovite rešitve za vse vrste odpadkov skrbno premišljene in uravnane po vaši meri. Pozorno vam prisluhnemo in vaše
odpadke pretvorimo v surovino z učinkovito in okolju prijazno predelavo.
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Surovina, pravi
Celovite storitve ravnanja z odpadki
V podjetju Surovina v celoti poskrbimo za vaše
odpadke. Hitro, zanesljivo, ekonomično, okolju
prijazno in v skladu z veljavno zakonodajo.

Kako?
Preprosto!
Vi nas pokličete
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Glede na vaše potrebe pripravimo ustrezne celovite rešitve po vaši meri ter vodimo celoten
proces od prevzema odpadkov do vračanja
sekundarnih surovin v proizvodnjo ali njihove energetske izrabe. Vse faze tega procesa
izvajajo ustrezno usposobljeni delavci in
strokovnjaki, ki s pomočjo sodobne tehnologije in opreme zagotavljajo ekonomične
in okolju prijazne postopke, o čemer pričajo
tudi certifikati, ki smo jih pridobili.
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Izdelamo idejni projekt
za ravnanje z vašimi odpadki,
ki sledi vašim ciljem, strategiji
in okoljski politiki ter je usklajen
z veljavno zakonodajo.

Uredimo ekološki otok
za zbiranje odpadkov,
zagotovimo ustrezno metodo
in opremo za zbiranje.

partner!

3
4
5

Poskrbimo za ustrezne postopke,
tehnologijo, usposobimo vaše kadre
in izvajamo presojo ločevanja odpadkov.

Prevzamemo vaše odpadke.
Odvoz poteka v skladu s cestno-prometnimi
predpisi, zakonskimi zahtevami in pod strogo
kontrolo vplivov na okolje.
Odpadke sprejmemo, jih stehtamo, sortiramo, s
pomočjo sodobne strojne in tehnološke opreme
obdelamo, delno ali v celoti predelamo in
opremimo z ustreznimi evidenčnimi listi in
drugimi potrebnimi dokumenti.
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Ustrezno predelane odpadke
dostavimo v končno predelavo
- snovna predelava; v termične
objekte - energetska izraba.

Zaupajo nam:
Gorenje, Akrapovič,
Telekom Slovenije,
Žito, Trimo Trebnje, …

Spoštovani partnerji,
spoštovani zavezanci!
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11,
68/11 - popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 - popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE, v nadaljevanju:
Uredba) predpisuje za subjekte, ki delujejo na trgu Republike Slovenije posebne obveznosti ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo.

Obveznosti v skladu z Uredbo o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo:
Vključitev v družbo za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju: DROE) ali
vzpostavitev individualnega sistema ravnanja z odpadno embalažo je obvezna
za podjetja - embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje
embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga v naslednijih primerih:
- če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali jo sam uporabi presega 15.000 kg;
- za embalažo, v katero je embalirano nevarno blago (ne glede na količino);
- za plastične nosilne vrečke (ne glede na količino);
- za embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov (PVC) ali drugih
halogeniranih olefinov (ne glede na količino);
- v primeru, da je podjetje trgovec (kadar obveznosti ni prevzel embaler ali
pridobitelj blaga).

V kolikor je zavezanec po prejšnji točki obvezan zagotoviti ustrezno ravnanje
z odpadno embalažo mora:
- skleniti pogodbo z DROE v skladu s 26. členom Uredbe, ki v imenu
zavezanca zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadno embalažo in
izpolnjuje obveznosti v skladu z okoljskimi cilji, ki jih predpiše
Ministrstvo za okolje in prostor
ali
- samostojno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in zagotavljati ustrezno
prevzemanje odpadne embalaže od vseh izvajalcev javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki in od končnih uporabnikov odpadne embalaže, ki ni
komunalni odpadek.

Kot DROE smo za izpolnjevanje vseh predpisanih obveznosti vsako leto obvezani
Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) posredovati letno poročilo, v katerem
na podlagi vaših kvartalno poročanih količin embalaže dane na trg RS ter količin
odpadne embalaže, ki smo jih prevzeli na slovenskem trgu, izkažemo izpolnjevanje
okoljskih ciljev, skladno z Uredbo.

Ker pravilno poročanje marsikomu povzroča
preglavice, vam za lažje razumevanje podajamo
nekaj smernic.

Poskrbimo
za izpolnjevanje
vseh obveznosti,
ki vam jih nalaga
zakonodaja.

Kaj je embalaža in kaj je
odpadna embalaža?
Embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno z Uredbo. Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjen temu, da blago (surovine ali izdelke) obdajajo ali držijo skupaj
zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do
končnega uporabnika. Embalaža so tudi:
- izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih izdelana embalaža;
- nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz prejšnje alineje in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje,
pripravo za odpremo in označevanje blaga;
- predmeti, ki ustrezajo merilom iz priloge 1 Uredbe.
Merila za uvrščanje predmetov med embalažo in primere za ponazoritev uvrščanja si lahko
pogledate v prilogi 1 Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

KDAJ SPLOH SEM ZAVEZANEC? KAJ DOLOČATA
25. IN 34. ČLEN IN KAKŠNA JE RAZLIKA MED NJIMA?
Uredba določa kateri subjekti so svoje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo dolžni prenesti na DROE.
Pri tem 25. in 34. člen Uredbe definirata kdo so subjekti, ki so se dolžni vključiti v embalažno shemo.
K poročanju je obvezan embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže,
ki ni namenjena embaliranju blaga, in sicer kadar letna količina embalaže, ki jo da v promet ali jo sam
uporabi presega 15.000 kg.1 Le ta mora embalažo vnesti na trg prvi, torej brez predhodnega dobavitelja
in sicer kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže2 ter pridobitelj embaliranega blaga ali pridobitelj embalaže, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti embalirano blago
ali uporabi sam, kot končni uporabnik.3
Poenostavimo: kadar ste vi tisti, ki prvi vnesete na slovenski trg embalažo, ki bo enkrat končala v odpadkih, in to na letni ravni 15.000 kg, potem ste zavezanec. Težave pri poročanju velikokrat nastajajo
takrat, ko je potrebno opredeliti kateri člen – 25. ali 34. – je potrebno upoštevati. Takrat je najbolje, da
si zastavite preprosto vprašanje: kje bo embalaža končala v odpadkih?
1

12. člen Uredbe

2 5. Člen Uredbe:
(1) Prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe vključno s stroški, ki jih mora družba za ravnanje z odpadno embalažo plačevati izvajalcem javne službe v skladu z določbami
19. člena te uredbe, prevzemanje odpadne embalaže neposredno od distributerjev ali končnih uporabnikov ter ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete odpadne embalaže
morajo plačati:
– embalerji za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga sami uporabijo kot končni uporabniki embaliranega blaga ali ga dajejo v promet,
– pridobitelji blaga za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga sami uporabijo kot končni uporabniki ali ga dajejo v promet,
– proizvajalci embalaže za embalažo, ki ni namenjena embalerjem iz prve alinee tega odstavka in jo dajejo v promet ali jo sami uporabljajo, in
– pridobitelji embalaže za embalažo, ki ni namenjena embalerjem iz prve alinee tega odstavka in jo dajejo v promet ali jo sami uporabljajo.

2

(2) Proizvajalci embalaže in pridobitelji embalaže iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati svoje obveznosti za embalažo iz točke 2.1 in točke 3.1 priloge 1 te uredbe, tudi če je na tej embalaži oznaka
blagovne znamke druge osebe, razen če je ta oseba kot embaler ali pridobitelj embalaže ali embaliranega blaga sama zavezana za ravnanje z odpadno embalažo v skladu z določbami te uredbe.
3

3 4. Člen: (1) Pridobitelj blaga ali pridobitelj embalaže, ki ni oseba iz prvega odstavka 25. člena te uredbe in ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti embalažo ali embalirano blago, pridobljeno v EU
ali uvoženo iz tretjih držav, uporabi sam kot končni uporabnik in zato nima predhodnega dobavitelja, mora za takšno odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek:
1. skleniti pogodbo o zagotavljanju obveznosti iz 25. člena te uredbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredbe ali
2. s am zagotoviti ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje takšne odpadne embalaže, za kar mora imeti potrdilo o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo iz 27. člena te uredbe.
(2) K ončni uporabnik iz 1. točke prejšnjega odstavka mora vso odpadno embalažo, ki nastane iz embalaže iz prejšnjega odstavka, oddajati družbi za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je
sklenil pogodbo o zagotavljanju obveznosti iz 25. člena te uredbe.
(3) Končni uporabnik iz 2. točke prvega odstavka tega člena, mora ravnati v skladu z 32. in 33. členom te uredbe.
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Kadar ste embalažo/embalirano blago oddali v promet, torej prodali trgovcu, pravni osebi, fizični osebi ipd.
velja 25. člen. Embalažo (skupaj z embaliranim blagom) ste oddali v promet, kupec oz. tisti, ki bo zadnji v verigi
embalirano blago porabil, pa jo bo odvrgel v smeti. Tu razlikujemo med embalažo, ki bo komunalni4 odpadek in
embalažo, ki bo nekomunalni5 odpadek.
Kadar pa zavezanec na naš trg vnese embalirano blago ter samo blago uporabi za izvajanje svoje dejavnosti
(npr. kot del svojega proizvodnega procesa), embalažo v kateri je to blago bilo pa zavrže (npr. v zabojnik na
svojem dvorišču) velja 34. člen.
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Velja 34. člen Uredbe
Poročanje JE potrebno

SLOVENSKI
DOBAVITELJ

Poročanje NI potrebno

Pogosta napaka:
Tukaj se ponovno pojavlja redna napaka pri poročanju: kadar gre za 34. člen zavezanci velikokrat poročajo
kar količine, katere izhajajo iz evidenčni listov, ki so nastali ob odvozu odpadne embalaže, ki se je nabrala
v zabojniku. Takšen način poročanja pa je lahko tudi napačen. V kolikor je v tem zabojniku dejansko samo
embalaža, ki ste jo na trg vnesli vi, in je torej brez predhodnega dobavitelja, potem bi se količine lahko
ujemale. Kljub temu priporočamo, da se poročajo količine embalaže, ki še ni odpadna, torej ob vnosu na
trg, ne ob tehtanju, ko je le-ta že odpad. Pogosto pa je poleg embalaže, ki ste jo vnesli na trg in zavrgli, še
odpadna embalaža, ki je nastala s tem, ko ste od npr. slovenskega trgovca kupili izdelek, ga uporabili in
embalažo zavrgli. Ta embalaža pa že ima predhodnega dobavitelja, ki je za njo že moral poravnati okoljsko
dajatev in embalažnino. Zato le-te ne morete vštevati v svoje količine.

Poročanje in plačevanje embalažnine in okoljske dajatve ni potrebno za:
- embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno iz ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo iz območja EU, ne
glede na to, ali je embalirano v Republiki Sloveniji, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz drugih držav
članic EU;
- embalažo, ki se izvozi iz območja EU ali iznese v druge države članice EU, ne glede na to, ali je proizvedena v
Republiki Sloveniji, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic EU.

4

je odpadna prodajna ali skupinska embalaža, ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih, in kot tem odpadkom podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja;

5

je odpadna embalaža, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prometu;

Kakšne so obveznosti izpolnjevanja obveznosti za vračljivo
embalažo (na primer za palete)?
Vračljiva embalaža je embalaža iz katerega koli materiala, za katero je zagotovljeno nadzorovano kroženje embalaže za plačilo kavcije ali brezplačno, tako da je v največji mogoči meri po vsakokratni vrnitvi
uporabljene embalaže znotraj nadzorovanega kroženja vračljive embalaže zagotovljena njena ponovna
uporaba.
Pri poročanju DROE in obračunu okoljske dajatve na FURS mora zavezanec za tovrstno embalažo upoštevati, da poroča ali obračuna okoljsko dajatev samo v količini, ki je enaka količini nove embalaže vključene
v nadzorovano kroženje vračljive embalaže zaradi:
- nadomeščanja količin embalaže, ki se je po uporabi izgubila ali uničila za opravljanje funkcije vračljive
embalaže,
- povečanja obsega embaliranega blaga v nadzorovanem kroženju vračljive embalaže.

POROČANJE DROE IN POROČANJE FINANČNI
UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE (FURS)
Zavezanec mora o količinah embalaže dane na trg poročati tako svoji DROE kot tudi FURS, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Jesenice.
Tako nam kot FURS-u poročate enako količino iste embalaže, le namen je drugačen: FURS-u za poročane
količine poravnate okoljsko dajatev6, DROE pa embalažnino, s katero v vašem imenu zagotovimo predpisano
ravnanje z odpadno embalažo.7
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve prijavi dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati
okoljsko dajatev. Pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Jesenice), mora najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu "Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega blaga".
Če zavezanec preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, mora istemu uradu predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti. Predložiti ga mora na obrazcu
"Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega
blaga". Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov se sporoči nemudoma.
Pri poročanju je treba paziti, da ne pride do razhajanja poročanih količin. Kljub temu, da sta obrazca različna,
pri čemer je obrazec, na katerem poročate naši družbi, podrobnejši v smislu definiranja materialov ter načina
vnosa embalaže na trg (delitev na 25. in 34. člen, ki je potrebna zaradi letnega poročila, ki ga je DROE dolžna
oddati na ARSO), se morata vsota količin na našem kvartalnem poročilu ter poročilu FURS-u nujno ujemati.
Seštevek količin na našem kvartalnem poročilu, po 25. in 34. členu mora biti enak seštevku količin na kvartalnem poročilu FURS-a.
S 1.1.2018 je pričela veljati nova obveznost vodenja evidence in poročanja o dajanju embalaže na
trg8 tudi za vse tiste subjekte, ki niso zavezani plačevati okoljske dajatve FURS. V tem primeru se
podatki vnašajo v evidenco vzpostavljeno pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO).

VSE OBVEZNOSTI DO FURSA ZA VAS UREDIMO MI
Za prijavo dejavnosti in urejanje vseh zadev s FURS-om, vključno s kvartalnim poročanjem in plačevanjem
okoljske dajatve, lahko zavezanec pooblasti tudi DROE, ki navedene zadeve ureja zanj. Tako je njegova edina
obveznost kvartalno poročanje DROE. Vse ostale z zakonodajo predpisane obveznosti uredi DROE Surovina
za svojega zavezanca.
6

P ovzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države.(Zakon o varstvu okolja Ur.l.RS
št.39/2006 s sprem. člen 112./I )

7

25., 26 in 34. člen Uredbe
10.a člen Uredbe

8

Slika 1: Primer obrazca za poročanje na FURS

Slika 2: Primer obrazca za poročanje DROE

Če se seštevek količin, ki ste jih v določenem kvartalu oz. zaključenem letu poročali DROE in FURS ujema, pomeni, da ste za celotno količino embalaže, ki ste
jo vnesli na trg poravnali obveznosti do DROE (tudi s plačilom embalažnine, na
podlagi poročanih količin ter posredno izpolnjevanje okoljskih ciljev, ki smo jih
za vas izpolnili mi) s plačilom okoljske dajatve pa tudi obveznosti do FURS-a.

Tako DROE kot FURS-u se poroča kvartalno, in sicer:
OBDOBJE
POROČANJA
januar,
februar,
marec
april,
maj,
junij
julij,
avgust,
september
oktober,
november,
december

ROK ZA PREDLOŽITEV
OBRAČUNA DROE IN FURS

PLAČILO OKOLJSKE
DAJATVE FURS-u

20. april

30. april

20. julij

31. julij

20. oktober

31. oktober

20. januar

31. januar

Elektronsko
pošiljanje obrazcev
https://partner.surovina.com

Vse obveznosti do FURS-a se urejajo na naslovu:
Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.

Zavezancem, vključenim v
DROE Surovina, zagotavljamo:

1
2
3
4

Prevzem vseh obveznosti
ravnanja z embalažo in
odpadno embalažo, ki mu jih
nalaga zakonodaja.

Vodenje in upravljanje sistema
ravnanja z embalažo, optimizacijo
stroškov ravnanja z odpadno embalažo
in drugih odpadkov, preprečevanje
nepotrebne odpadne embalaže.
Izpolnjevanje predpisanih
okoljskih ciljev (Priprava
letnega poročila DROE in
vključenost zavezanca v letno
poročilo DROE).
Prevzem odpadne embalaže
z vašega dvorišča oziroma
prevzem odpadne embalaže
od vaših kupcev na celotnem
območju Slovenije.

5
6
7
8

Redno prevzemanje odpadne
embalaže od izvajalcev javnih
služb v predpisanem deležu.

Izobraževanje vaših
zaposlenih glede pravilnega
ravnanja z odpadno embalažo
ter ločenega zbiranja odpadne
embalaže.
Strokovno podporo na
področju ravnanja z odpadno
embalažo ter podporo pri
inšpekcijskih pregledih.

Obveščanje o pričakovanih
spremembah zakonodaje na
področju embalaže in odpadne
embalaže ter pomoč pri vzpostavitvi
sistema po spremembah.

KAJ SO OKOLJSKI CILJI IN KAKO JIH
IZPOLNJUJEMO?
Pri proizvodnji in dajanju embalaže ali embaliranega blaga v promet ter pri ravnanju z odpadno embalažo je
treba upoštevati okoljske cilje, ki jih predpisuje Uredba.
Uredba predpisuje odstotke predelave, in sicer:
1.	zagotoviti je treba predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 odstotkov celotne mase odpadne embalaže;
2.	reciklirati je treba med najmanj 55 odstotki in največ 80 odstotki celotne mase odpadne embalaže;
3.	za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:
a)	60 odstotkov mase za steklo,
b)	60 odstotkov mase za papir in karton,
c)	50 odstotkov mase za kovine,
d)	22,5 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v plastiko,
e)	15 odstotkov mase za les.
Z vključitvijo v embalažno shemo mora predpisane okoljske cilje za zavezanca izpolniti DROE. Izpolnjevanje
le-teh izkaže z vsakoletnim Letnim poročilom DROE, ki ga do 31. marca odda Agenciji RS za okolje. V njem so
med drugim navedene količine embalaže, ki so jo posamezni zavezanci v letu poročanja dali na trg. Za to embalažo DROE s prevzemanjem odpadne embalaže na trgu RS in ustrezno predelavo za zavezance izpolnjuje
predpisane okoljske cilje.

Družba Surovina
d. o. o. vsakoletno
izpolnjuje predpisane
okoljske cilje in jih celo
presega! Tako je edina skrb
zavezanca, ki je vključen
v njeno DROE, le redno
poročanje količin, danih
na trg. Za vse ostalo
poskrbimo
mi!

Slovarček pojmov
-

PRIMARNA ALI PRODAJNA EMBALAŽA: kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, sklede,

-

SEKUNDARNA ALI SKUPINSKA EMBALAŽA: folije, škatle ali podobni ovoji ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne
glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu, in je
namenjena razpošiljanju skladiščenju, prevozu ter odpremi ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z
blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti;

-

TERCIARNA ALI TRANSPORTNA EMBALAŽA: sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle ali druga emba-

tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varuje blago pred poškodbami in onesnaženjem;

laža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varujejo pred poškodbami na poti od embalerja oziroma
pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali do končnega uporabnika. Zabojniki, ki se za prevoz
blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne štejejo za transportno embalažo.

-

VRAČLJIVA EMBALAŽA je embalaža, za katero je zagotovljeno nadzorovano kroženje embalaže za plačilo

-

SESTAVNI DELI NAGROBNIH SVEČ, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla, so tudi embalaža, medtem

-

EMBALER je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali

-

PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine pridobi embali-

-

EMBALAŽA, KI NI NAMENJENA EMBALIRANJU BLAGA, so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni

kavcije ali brezplačno, tako da je po vsakokratni vrnitvi uporabljene embalaže znotraj nadzorovanega kroženja vračljive embalaže v največji meri zagotovljena njena ponovna uporaba.
ko se nagrobna sveča šteje za embalirano blago.

ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njegove blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.
Če oseba embalira ali pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje
Republike Slovenije blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za dajanje blaga
v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke. Za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga daje
embaler v promet, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža, čeprav nista označeni z blagovno znamko
embalerja. Za embalerja se šteje tudi proizvajalec nagrobnih sveč.
rano blago v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav z namenom
dajanja v promet. Pridobitelj embaliranega blaga je tudi oseba, ki embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU
in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav in ga zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi
kot končni uporabnik. Za pridobitelja embaliranega blaga se šteje tudi pridobitelj nagrobnih sveč.

za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za
polnjenje na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže, in so podrobneje določeni v predpisu, ki ureja ravnanje
z embalažo in odpadno embalažo.

Tako v primeru, da imate kompozitno embalažo (npr. tetrapak), v katerem je prevladujoči material papir (papir 60%,
plastika 40%) celotno količino poročate pod papir. Pri carinskem obrazcu celoto že sami prištejete k papirni embalaži, pri našem poročilu pa celoto vpišete v okence »Sestavljena (kompozitna) embalaža – Prevladuje papir«. Kadar
gre za kompozit v razmerju 50:50 polovico vsakega vpišete pod oba materiala. V vseh ostalih primerih pa vedno pod
prevladujoči del.
Kompozitno embalažo pa je potrebno obravnavati ločeno od embalaže, sestavljene iz različnih materialov, ki jih je
mogoče ročno ločiti (npr. sodi iz lepenke s kovinskim obročem in plastičnim pokrovom). V teh primerih se poroča
glede na posamezne materiale, ki so sestavni del le-te in ne po prevladujočem materialu.
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3. odstavek 4. člena Uredbe: Odpadni kompozit se razvrsti po tisti vrsti embalažnega materiala iz prejšnjega odstavka, ki glede na maso prevladuje v posameznem kompozitu.

Tiskano na recikliranem papirju.

- SESTAVLJENA/KOMPOZITNA EMBALAŽA (v nadaljnjem besedilu: kompozit) je embalaža, sestavljena
iz različnih vrst embalažnega materiala, ki jih ročno ni mogoče ločiti. Ker sam izraz kompozit še ne izraža materiala,
iz katerega je le ta sestavljen, za DROE pa je zaradi zagotavljanja okoljskih ciljev to zelo pomemben podatek, je tudi
pri tej embalaži potrebno opredeliti material, iz katerega je sestavljena. Uredba za tovrstno embalažo določa, da se
razvrsti po prevladujočem materialu. 8

Sklenimo krog!

Od odpadkov do surovin, za zeleno prihodnost.

www.surovina.si

