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PRILOGA 4  
 
Metodologija izračuna količine odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za 
uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi, ki se zberejo kot smeti 
in prek javnih sistemov zbiranja odpadkov v posameznem koledarskem letu v skladu z 

osmim odstavkom 8. člena te uredbe 
 

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 je treba v posameznem koledarskem 
letu Komisiji poročati o količinah odpadkov tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo 
v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (v nadaljnjem besedilu: odpadni tobačni 
izdelki), ki se zberejo kot smeti, odvržene na javnih površinah in prek javnih sistemov zbiranja 
odpadkov. 
 

Odpadni tobačni izdelki so navadno odvrženi na naslednji način: 
– v zabojnik za mešane komunalne odpadke, 
– namerno ali nenamerno v drug zabojnik za zbiranje odpadkov,  
– v okolje, kjer se čiščenje javnih površin z javno službo ne izvaja, 
– v zbirni sistem zabojnikov, posod in košev za smeti, ki jih redno prazni izvajalec javne 

službe čiščenja javnih površin, 
– v okolje na javne površine, ki jih redno čisti izvajalec javne službe čiščenja javnih površin. 
 

Za metodologijo izračuna količine odpadnih tobačnih izdelkov v enem koledarskem letu, ki 
nastanejo iz proizvodov iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe, so potrebni naslednji podatki: 
– masa danih proizvodov na trg v RS iz oddelka IIII dela C priloge 1 te uredbe (podatek 

pridobljen iz poročanja na podlagi šestega, sedmega in osmega odstavka 8. člena te 
uredbe) v kg (brez decimalnih mest), 

– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov v javnih sistemih zbiranja čiščenja javnih 
površin iz koškov, posod in zabojnikov (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji 
iz dela 3.1 priloge 3 te uredbe) v kg brez decimalnih mest,  

– povprečni delež odpadnih tobačnih izdelkov iz čiščenja smetenja pri pometu javnih 
površin (podatek pridobljen z izračunom po metodologiji iz dela 3.1 priloge 3 te uredbe). 

 

Masa vseh odpadnih tobačnih izdelkov v RS v enem koledarskem letu se šteje kot celotna masa 
danih proizvodov na trg v RS iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe v enem koledarskem letu.  
 

Masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v enem koledarskem letu se izračuna po naslednji 
enačbi: 
 

ftob = (D itob,koši + D i,tob, pometi) x Ftob, 
 

pri čemer je:  
 

ftob masa odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh v kg, v enem koledarskem letu iz 
vseh treh javnih sistemov čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest 
(občinski, državni na avtocesti in na regionalnih cestah); 

 

D itob,koši seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh koškov iz 
sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh 
sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest; 

 

D i,tob, pometi  seštevek povprečnih deležev odpadnih tobačnih izdelkov v smeteh pometov iz 
sortirne analize smeti za zadevno obdobje treh koledarskih let v vseh treh 
sistemih čiščenja javnih površin in vzdrževanja državnih cest; 

 

Ftob celotna masa proizvodov, danih na trg v RS, iz oddelka III dela C priloge 1 te 
uredbe v enem koledarskem letu v kg. 

 


