
Hitro in pregledno o pripravi obveznih 
poročil o nastalih odpadkih, embalaži in 
plastičnih izdelkih za enkratno uporabo

Polonca Poljanec Perič

Ljubljana, 2.3.2023



Program 9.00 do 11.30
1.del : Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki in ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, SUP Uredba
2. del : Poročanje o odpadkih:

Podelitev klasifikacijskih številk
Oddajanje in prepuščanje odpadkov
Vodenje evidence
Vrste poročil, Zahteve za poročanje, Priprava letnega poročila

Poročanje o količini embalaže :
Definicija in vrste embalaže
Proizvajalec embalaže
Dajanje embalaže na trg (evidenca, poročanje), Primeri dajanja embalaže v promet
Obveznost poročanja (kdo poroča, kaj poroča, komu ni treba poročati)
Komu oddamo ali prepustimo odpadno embalažo

3. del: Zahteve iz SUP Uredbe
Vpis v evidenco proizvajalcev
Vodenje evidence
Podpis pogodbe z nosilcem skupnega načrta za izpolnjevanje proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)
Poročanje o plastičnih proizvodih, danih na trg v RS nosilcu skupnega načrta
Plačilo stroškov (stroški ukrepov za ozaveščanje, stroški zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, stroški čiščenja 
okolja zaradi odvrženih smeti …)
Ozaveščanje

4. del: Odgovori na vprašanja
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Predpisi
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/22)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22)

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS,
št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)

Uredba o zmanjšanju vplivov nekaterih plastičnih proizvodov na okolje –
SUP uredba (Uradni list RS št. 132/22)
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Predpisi v pripravi za leto 2023
Spremembe uredb zaradi sistema proizvajalčeve razširjene
odgovornosti (odpadna embalaža, odpadne gume, odpadne baterije in
akumulatorji, odpadna električna in elektronska oprema, izrabljena
vozila)

Kavcijski sistem

Uredba o merilih za prenehanje statusa odpadka
...
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Povezava odpadki – embalaža – SUP proizvodi

odpadki

SUP 
proizvodiembalaža
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ODPADKI
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22)

Odpadki in obveznosti 
(določitev številke odpadka, ločevanje, skladiščenje, oddaja, vodenje 
evidence, načrti gospodarjenja, zbiranja in ravnanja z odpadki, obvezno 
poročanje)
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Osebe, ki ravnajo z odpadki
Zbiralec *

Predelovalec *

Odstranjevalec *

prevoznik

Trgovec *

Posrednik *

povzročitelj*

- IZVIRNI POVZROČITELJ = izvaja dejavnost 
- POVZROČITELJ = izvaja predobdelavo, meša 

ali izvaja  druge postopke predelave ali 
odstranjevanja, s katerimi se spremenijo 
lastnosti ali sestava teh odpadkov 

* imetnik - ima odpadke v posesti

prevaža odpadkov 
drugih imetnikov 

prevzema odpadke, predhodno 
sortira in predhodno skladišči za 
namen prevoza na obdelavo 

odstranjuje 
odpadke 

predeluje odpadke 

kupuje in naknadno 
prodaja odpadke

ureja predelavo ali 
odstranjevanje odpadkov 
v imenu drugih oseb *

* *

*

*

*

*

*
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Ravnanje z odpadki
snov

material 
proizvod 

odpadek odpadek 

PREPREČEVANJE 
NASTAJANJA ODPADKOV

Ponovna uporaba proizvodov
Podaljšana življenjska doba proizvodov

PONOVNA UPORABA ODPADKOV

POSTOPEK
PREDELAVE

Predelani odpadki

PROIZVOD
MATERIAL
SNOV 

POSTOPEK
ODSTRANJEVANJA

od nastanka do oddaje

RAVN
AN

JE Z O
D

PA
D

KI
oddajanastanek

8



Ravnanje z odpadki
Obveznosti :
• Načrt gospodarjenja
• Načrt zbiranja
• Načrt ravnanja z odpadki
• Evidenca
• Letno poročanje

Obveznosti :
• Načrt gospodarjenja
• Načrt zbiranja
• Načrt ravnanja z odpadki
• Evidenca
• Letno poročanje

Dokazila :
Evidenčni list
Transportni dokument ali Priloga VII

Ravnanje 
z odpadki

Ni ogroženo človekovo zdravje
Ni škodljivih vplivov na okolje

Nastanek 
odpadkov 

Skladiščenje

Oddajanje zbiralcu, obdelovalcu
Čezmejno pošiljanje odpadkov

Ločeno zbiranje

Uvrstitev odpadkov v seznam 
odpadkov

Označevanje

9



Dodelitev številke odpadku
po postopku iz »Seznama odpadkov v prilogi Odločbe 2000/532/ES  
(2014/955/EU: Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=PL

ŠESTMESTNA ŠTEVILČNA KODA  
_ _ _ _ _ _

nevarni odpadki označeni z zvezdico (*) 

odpadku ne dodeli številke odpadka = globa za prekršek od 10.000 do 30.000 eurov

_ _ _ _ _ _ GLAVNA SKUPINA : vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost

_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : po posameznih področjih znotraj skupine 

_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : točno določen odpadek znotraj posameznega 
področja
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15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna 
oblačila, ki niso navedena drugje

15 01 Embalaža (vključno z  ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek)

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža

15 01 02 Plastična embalaža

15 01 03 Lesena embalaža

15 01 04 Kovinska embalaža

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06 Mešana embalaža

15 01 07 Steklena embalaža

15 01 09 Embalaža iz tekstila

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena nevarnimi snovmi

15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklep (npr. iz azbesta), vključno s praznimi  
tlačnimi posodami

15 02 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila

15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna 
oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi

15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v 15 02 02

vir odpadka 
glede na 
dejavnost

posamezno 
področje znotraj 
skupine 

točno določen 
odpadek znotraj 
področja
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Primer dodelitve številke : primer odpadne barve
08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe (PPDU) sredstev za 

površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in tiskarskih 
barv)

08 01 Odpadki iz PPDU in odstranjevanja barv in lakov

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 01 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

... ...

Če je odpadek možno uvrstiti med nevarne ali nenevarne
odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen
če je iz podatkov o sestavi odpadkov (koncentracija nevarnih
snovi) ali iz analize odpadkov s preskusnimi metodami
razvidno, da ta odpadek nima nobene od lastnosti nevarnih
lastnosti.

?
Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadka ter
vzorčenje odpadkov za njihovo
ovrednotenje mora opraviti oseba s
pridobljeno akreditacijo

• dodelitev številke odpadka 
• ocena odpadkov za namene odlaganja 
• ocena nevarnih odpadkov za namene sežiga 
• kemična analiza odpadkov 
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Ločeno zbiranje odpadkov 
Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje odpadkov, pri katerem so tokovi odpadkov
ločeni glede na vrsto in lastnosti odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo
odpadkov.

- odpadki iz papirja, kovine, plastike, stekla in tekstila je treba zbirati ločeno in jih ločeno oddajati
ali prepuščati.

- odpadki, za katere je vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki
ureja ravnanje s posameznim tokom ali vrsto odpadkov.

- drugi odpadki

PREPOVEDANO :
- mešanje z drugimi odpadki ali drugimi materiali z drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo ti odpadki
- odpadke z isto številko odpadka ne smemo mešati med seboj, če imajo med seboj različne

lastnosti, ki so pomembne za njihovo nadaljnjo obdelavo
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Prepoved mešanja odpadkov z isto številke, drugimi lastnostmi

15 02 02* - Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso
navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so
onesnaženi z nevarnimi snovmi

zaoljene čistilne krpe, zračni filtri, zaščitna oblačila, ...
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Označevanje odpadkov

15 02 02*

Absorbenti, filtrirna sredstva 
(vključno z oljnimi filtri, ki niso 

navedeni drugje), čistilne krpe in 
zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

»zaoljene krpe«

NEVARNI ODPADEK

15 01 10*

Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z 

nevarnimi snovmi

NEVARNI ODPADEK

15 01 02

Plastična embalaža

»strech folija«

• številka odpadka
• naziv odpadka
•odpadki z isto številko, 
drugimi lastnostmi (ali za 
orientacijo)

• *
• številka odpadka
• naziv odpadka
• napis »nevarni odpadek«

• odpadki z isto številko, drugimi 
lastnostmi
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Skladiščenje odpadkov

začasno skladiščenj
Začasno skladiščenje Predhodno skladiščenje skladiščenje

izvirni povzročitelj zbiralec izvajalec obdelave

na kraju nastanka v zbirnem centru, v skladišču pri 
trgovcu ali posredniku

na mestu obdelave

do oddaje ali prepustitve v zbiranje 
ali obdelavo

priprava za prevoz do kraja 
obdelave

do predelave ali odstranjevanja

največ 12 mesecev od njihovega 
nastanka

največ 12 mesecev od njihovega 
prevzema
trgovec in posrednik, ki prevzameta 
odpadke v fizično posest en mesec
z eno pošiljko odpadkov

pred predelavo največ tri leta, 
pred odstranjevanjem pa največ 12 
mesecev

16



LOČENO GLEDE NA LASTNOSTI IZVAJATI UKREPE ZA 
PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE 
ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE IN 
ZDRAVJE LJUDI

NISO IZPOSTAVLJENI 
PADAVINAM

Ni čezmernega obremenjevanja
voda, tal, zraka

Emisije snovi in vonjav Vpliv na lastnosti pomembne za 
obdelavo

Ne pride do mešanja odpadkov Raznašanje lahkih frakcij zaradi vetra

Odpadki so primerni za obdelavo Razsutja in razlitja odpadkov

Hrup

Ptice, glodavci, mrčes

Požar, samovžig

Pravila skladiščenja
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Načrt gospodarjenja, zbiranja in ravnanja z odpadki
- dokument s predpisano vsebino
- določa načine ravnanja z nastalimi odpadki in ukrepe, s katerimi se zaradi nastalih in skladiščenih odpadkov preprečijo 

škodljivi vplivi na okolje

OSEBA NAČRT POGOJI SPREMEMBA!!!

Povzročitelj Načrt gospodarjenja z 
odpadki

Ali : 
>150 t odpadkov, 
>200 kg nevarnih odpadkov

Uskladiti do 15.6.2023 

Zbiralec Načrt zbiranja odpadkov OBVEZNO Uskladiti ob prvi spremembi 
odločbe o vpisu v evidenco 
zbiralcev

Izvajalec
Obdelave

Načrt ravnanja z odpadki OBVEZNO Predložiti kot prilogo k vlogi 
za izdajo ali spremembo OVD

Prevoznik / / /

Trgovec / / /

Posrednik / / /
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Vodenje evidence = predpogoj za izdelavo poročila
OSEBA VODENJE EVIDENCE POGOJI EVIDENCA + SPREMEMBA UREDBE -

NOVO
Povzročitelj Evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju 

z njimi
ALI : >10 t odpadkov,    

nevarni odpadki,
>10 zaposlenih

popis  začasno skladiščenih 
odpadkov 1x mesečno

Zbiralec Evidenca o zbiranju odpadkov OBVEZNO /

Izvajalec
Obdelave

Evidenca o obdelavi odpadkov OBVEZNO /

Prevoznik Evidenca o prevozih nevarnih odpadkov 
zbirka kopij evidenčnih listov

Samo, če prevaža nevarne 
odpadke

/

Evidenca o prevozih nevarnih in nenevarnih 
odpadkov

/ če prevaža nevarne in nenevarne 
odpadke 

Trgovec Evidenca o trgovanju z odpadki Samo, če posreduje nevarne 
odpadke in jih nima v posesti 

/

Evidenca o trgovanju z odpadki – ima 
odpadke v posesti

/ Če ima odpadke v fizični posesti  
od 1.1.2024

Posrednik Evidenca o posredovanju pri zagotavljanju 
obdelave nevarnih odpadkov

Samo, če posreduje nevarne 
odpadke

Evidenca o posredovanju pri zagotavljanju 
obdelave odpadkov – ima odpadke v posesti

/ Če ima odpadke v fizični posesti
od 1.1.2024
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Vodenje evidence - povzročitelj odpadkov

Vhodne surovine

Produkti, proizvodi

+

Ostanek proizvodnje

stranski proizvododpadki

kupec

zbiralec
obdelovalec

Nastali odpadki

Začasno skladiščeni odpadki

Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo

Odpadki poslani v EU ali tretje države

Odpadki, ki jih sami obdelujemo
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Vodenje evidence in poročanje – povzročitelj odpadkov
EVIDENCA POVZROČITELJ ODPADKOV
Številka odpadka
Količina

Nastali odpadki
Začasno skladiščeni odpadki (popis 1x mesečno)
Odpadki, ki jih sami obdelujemo
Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo postopek obdelave, kraj 

obdelave in izvajalec obdelaveOdpadki poslani v EU ali tretje države

POROČILO POVZROČITELJ ODPADKOV
Ime in naslov firme
Sedež, dejavnost, 
matična številka
Kraj nastajanja odpadkov
Številka odpadka
Količina odpadka

Začasno skladiščeni odpadki na začetku poročevalskega obdobja
Nastali odpadki
Začasno skladiščeni odpadki na koncu poročevalskega obdobja
Odpadki, ki jih sami obdelujemo
Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo izvajalec obdelave, 

postopek, kraj 
obdelave

Odpadki poslani v EU ali tretje države
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Prevzeti odpadki
Zbrani odpadki

zbiralec
obdelovalec

po imetnikih
(oddani, prepuščeni)

Vodenje evidence - zbiralec odpadkov
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Predhodno skladiščeni odpadki

Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo

Odpadki poslani v EU ali tretje države



Vodenje evidence in poročanje - zbiralec
EVIDENCA ZBIRALEC ODPADKOV
Številka odpadka
Količina Zbrani odpadki (oddani, prepuščeni) Imetniki

Predhodno skladiščeni odpadki
Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo Postopek obdelave, kraj, 

izvajalec obdelaveOdpadki poslani v EU ali tretje države

POROČILO ZBIRALEC ODPADKOV
Ime in naslov firme
Sedež, dejavnost, matična 
številka
Kraj predhodnega 
skladiščenja odpadkov
Številka odpadka
Količina odpadka

Predhodno skladiščeni odpadki na začetku poročevalskega obdobja
Zbrani prevzeti odpadki (oddani, prepuščeni)
Zbrani odpadki, prevzeti od drugih zbiralcev in
izvajalcev obdelave v RS

ločeno po imetnikih
odpadkov

Predhodno skladiščeni odpadki na koncu poročevalskega obdobja
Oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo Postopek, kraj, 

izvajalec obdelaveOdpadki poslani v EU ali tretje države23



Prevzeti odpadki
OBDELANI ODPADKI

Nadaljnje ravnanje

Vodenje evidence - obdelovalec odpadkov
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- povzročitelji  Slovenija
- povzročitelji tujina
- od zbiralcev in izvajalcev obdelave

Skladiščeni odpadki

Odpadki, ki jim je prenehal status odpadka

Preostanek po obdelavi

Neobdelani odpadki

Produkti obdelave
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EVIDENCA IZVAJALEC OBDELAVE
Številka odpadka
Količina

Lastni odpadki, če jih obdeluje
Prevzeti odpadki v obdelavo iz Slovenije

Imetniki (država izvora)Prevzeti odpadki v obdelavo iz EU ali tretjih držav
Zavrnjena obdelava odpadkov
Skladiščeni odpadki
Obdelani odpadki
Produkti obdelave
Preostanek odpadkov po obdelavi Nadaljnje ravnanje
Odpadki, ki jim je prenehal status odpadka
Neobdelani oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo Postopek, kraj, izvajalec obdelave
Neobdelani odpadki poslani v EU ali tretje države

POROČILO IZVAJALEC OBDELAVE
Ime in naslov firme
Sedež, dejavnost, 
MŠ
Kraj obdelave 
odpadkov
Številka odpadka
Količina

Skladiščenih odpadkov na začetku poročevalskega obdobja
Lastnih odpadkov, ki ste jih sami obdelali
Prevzeti odpadki v obdelavo od povzročiteljev iz Slovenije Imetniki (občina ali država izvora)
Prevzeti odpadki v obdelavo od zbiralcev in izvajalcev obdelave iz Slovenije
Prevzeti odpadki v obdelavo iz EU ali tretjih držav
Obdelani odpadki Postopki obdelave
Odpadki, ki jim je prenehal status odpadka
Preostanek odpadkov po obdelavi Nadaljnje ravnanje
Neobdelani oddani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo Prevzemniki

Postopek, kraj, izvajalec obdelaveNeobdelani odpadki poslani v EU ali tretje države

Produkti obdelave in preostanek po obdelavi oddanih drugim prevzemnikom v RS Prevzemniki
Postopek, kraj, izvajalec obdelaveProdukti obdelave in preostanek po obdelavi oddanih v EU ali tretje države

Skladiščeni odpadki ob koncu poročevalskega obdobja



Vodenje evidence in poročanje – Prevoznik odpadkov

EVIDENCA PREVOZNIK
O prevozih odpadkov zbirke kopij evidenčnih listov in listin iz Uredbe 1013/2006/ES

prevažanje odpadkov drugih imetnikov, nenevarnih in nevarnih

POROČANJE : /
Prevoznik mora evidenco za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj 12 mesecev in ministrstvu ali 
pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.

prevoz iz točke A na 
točko B

evidenca o opravljenih prevozih odpadkov v obliki zbirke kopij evidenčnih listov in listin iz Uredbe 1013/2006/ES, tako da je iz nje 
razvidno časovno zaporedje opravljenih prevozov nevarnih in nenevarnih odpadkov.
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Vodenje evidence in poročanje – Trgovec z odpadki

EVIDENCA TRGOVEC, KI IMA ODPADKE V POSESTI
Številka odpadka
Količina

Prevzeti odpadki po imetnikih od katerih prevzema odpadke
Vrste in količine predhodno skladiščenih odpadkov
Podatki o prevoznikih odpadkov, datum izvedbe prevoza pošiljk prodanih odpadkov
Podatki o kupcih oz. prevzemnikih odpadkov

v svojem imenu in za svoj račun kot dejavnost opravlja nakup in naknadno prodajo NENEVARNIH odpadkov, lahko ima 
odpadke v posesti

kupi odpadke, jih nima v posesti proda odpadke

predhodno 
skladiščenje

kupi odpadke, jih ima v posesti proda odpadke

POROČANJE : /
Trgovec mora evidenco hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo 
omogočiti vpogled vanjo.27



Vodenje evidence in poročanje – Posrednik

EVIDENCA POSREDNIK ODPADKOV - NIMA V FIZIČNI POSESTI
Številka nevarnega odpadka
Količina

Posredovani v nadaljnje ravnanje v Slovenijo
Imetniki, izvajalec obdelavePosredovani v nadaljnje ravnanje v EU ali tretje države

EVIDENCA POSREDNIK ODPADKOV - IMA V FIZIČNI POSESTI
Številka odpadka
Količina

Prevzeti odpadki po imetnikih od katerih prevzema odpadke

Imetniki, izvajalec obdelave
Vrste in količine predhodno skladiščenih odpadkov
Podatki o prevoznikih odpadkov, datum izvedbe prevoza pošiljk
odpadkov za katere izvaja posredništvo
Podatki o prevzemnikih odpadkov

ureja obdelavo odpadkov v imenu tretjih oseb

Posrednik, ki posreduje pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov, a jih nima v fizični posesti : 

Posrednik, ki ima odpadke v fizični posesti :

POROČANJE : /
Posrednik mora o posredovanju pri zagotavljanju obdelave odpadkov za posamezno koledarsko leto 
hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled 
vanjo.28



Poročanje

OSEBA POROČANJE POGOJI POROČANJE

Povzročitelj Poročilo o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi

Ali : 
>10 t odpadkov,  
>5 kg nevarnih odpadkov, 
>10 zaposlenih

Zbiralec Poročilo o zbiranju odpadkov OBVEZNO

Izvajalec
Obdelave

Poročilo o obdelavi odpadkov
OBVEZNO

Prevoznik / /

Trgovec / /

Posrednik / /

do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto
informacijski sistem o ravnanju z odpadki IS-odpadki
(izvirni povzročitelj - elektronsko na obrazcu SE UKINJA !!!!!
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Poročanje odpadki

Preko aplikacije IS odpadki!!!! (tudi za izvirne povzročitelje) :
Poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje), 
Poročilo o zbiranju odpadkov (ODP-zbiranje) in 
Poročilo o obdelavi odpadkov (ODP-obdelava) za koledarsko leto 2022

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-okolje/storitve/#e164882

https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-nastalih-odpadkih-in-ravnanju-z-njimi-odp-nastajanje/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-zbiranju-odpadkov-odp-zbiranje/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocilo-o-obdelavi-odpadkov-odp-obdelava/
+ navodila

Registracija in aktivacija aplikacije IS odpadki:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/registracija-uporabnika-is-odpadki/
s kvalificiranim digitalnim potrdilom : SIGEN CA, Halcom, POŠTArCA , ...)).30



xls obrazec za izvirne povzročitelje

Za izvirne povzročitelje odpadkov, ki še niso registrirani uporabniki IS-
Odpadki, je na voljo xls obrazec poročila ODP-nastajanje. 
pošljete kot priponko po elektronski pošti na e- naslov : 
odpadki.arso@gov.si.

VIDEO NAVODILA
za oddajo poročila ODP-nastajanje na xls obrazcu.
PISNA NAVODILA
za oddajo poročila ODP-nastajanje na xls obrazcu.

Tak način izpolnjevanja in predložitve poročila ODP-
nastajanje se ukinja, zato se priporoča registracija in
predložitev poročila z uporabo aplikacije IS-Odpadki.
LETOS ZADNJIČ!!!!!!

!
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ODP-nastajanje odpadkov IS - odpadki 
Predizpolnjen obrazec IZPOLNITI!!!!

odpadki, ki ste jih leta 2022 oddali zbiralcem in/ali 
izvajalcem obdelave odpadkov v Sloveniji

začasno skladiščeni odpadki na dan 31. december 2022 
(konec poročevalskega obdobja)

začasno skladiščeni odpadki na dan 1. januar 2022 (začetek 
poročevalskega obdobja)

izvoženi odpadki, t. j. o odpadki, ki ste jih leta 2022 
poslali v obdelavo v druge države članice EU in/ali tretje 
države

odpadki, nastali leta 2022

Tabela 1 NASTALI ODPADKI

Tabela 2 RAVNANJE Z ODPADKI

V obrazec NE vnašajte podatkov o prepuščenih odpadkih, t.j. o tistih, ki ste jih oddali zbiralcem brez evidenčnega 
lista. To so npr. komunalni odpadki, ki jih pri vas prevzemajo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov (komunalna podjetja)32



ODP-zbiranje odpadkov IS - odpadki 
Predizpolnjen obrazec IZPOLNITI!!!!

predhodno skladiščeni odpadki na dan 1. januar 2022 
(začetek poročevalskega obdobja)

predhodno skladiščeni odpadki na dan 31. december 
2022 (konec poročevalskega obdobja)

zbrani odpadki, ki ste jih leta 2022 prevzeli od pošiljateljev 
odpadkov (izvirnih povzročiteljev odpadkov, drugih 
zbiralcev odpadkov ali izvajalcev obdelave odpadkov) z 
evidenčnim listom

zbrani odpadki, ki so vam bili leta 2022 prepuščeni (brez 
evidenčnega lista)

zbrani komunalni odpadki, ločeno po izvoru (iz 
gospodinjstev ali iz dejavnosti) in občini izvora oz. 
nastanka, ki ste jih prevzeli z evidenčnim listom

zbrani komunalni odpadki, ki so vam bili leta 2022 
prepuščeni (brez evidenčnega lista), vključno s podatki o 
izvoru (iz gospodinjstev ali iz dejavnosti) in občini izvora 
oz. nastanka

odpadkih, ki ste jih leta 2022 oddali drugim zbiralcem 
odpadkov in/ali izvajalcem obdelave

izvoženi odpadki, t. j. o odpadkih, ki ste jih leta 2022 
poslali v obdelavo v druge države članice EU in/ali tretje 
države

+ biološki odpadki (zbiralci, ki so izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov)
+ meritvah vsebnosti vode in PCB v zbranih odpadnih oljih (zbiralci odpadnih mineralnih in sintetičnih maziv ter industrijskih olj)33



ODP-zbiranje odpadkov IS - odpadki 

Tabela 1 PREDHODNO SKLADIŠČENJE ODPADKOV

Tabela 2 ZBRANI ODPADKI

Tabela 3 DODATNI PODATKI O ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKIH – izpolnijo samo zbiralci 
komunalnih odpadkov

Tabela 4 ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI, LOČENO PO OBČINI IZVORA – izpolnijo samo zbiralci 
komunalnih odpadkov

Tabela 5 NADALJNJE RAVNANJE Z ZBRANIMI ODPADKI

Tabela 6 HIŠNO KOMPOSTIRANJE - izpolnijo samo zbiralci odpadkov, ki so izvajalci obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov

Tabela 7 DODATNI PODATKI O ODPADNIH OLJIH – izpolnijo samo zbiralci odpadnih mineralnih 
in sintetičnih maziv ter industrijskih olj
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ODP-obdelava odpadkov IS - odpadki 

Predizpolnjen obrazec

prevzeti odpadki od pošiljateljev odpadkov v letu 2022 (od 
izvirnih povzročiteljev, zbiralcev odpadkov ali drugih 
izvajalcev obdelave odpadkov) z evidenčnim listom

celotna zmogljivost odlaganja, preostala zmogljivost 
odlaganja (stanje na dan 1. januar 2022), datum začetka in 
predvidenega prenehanja odlaganja, metoda odlaganja 
(tabela 7) - preneseno iz vašega poročila ODP-obdelava za 
leto 2021

naziv odlagališča odpadkov (tabela 7 in 8) - preneseno iz 
evidence odstranjevalcev odpadkov

IZPOLNITI
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ODP-obdelava odpadkov IS - odpadki 
IZPOLNITI!!!!
skladiščeni obdelani in neobdelani odpadki na dan 1.1.2022 in na dan 31.12.2022

snovi ali predmeti, nastali v postopkih predelave odpadkov, ki so bili skladiščeni na dan 1.1.2022 in na dan 31.12.2022

odpadkih, ki so vam bili prepuščeni (brez evidenčnega lista)

odpadkih, ki ste jih prevzeli iz tujine (uvoženi odpadki)

izvoženih odpadkih- odpadki, ki ste jih leta 2022 poslali v obdelavo v druge države članice EU in/ali tretje države izven EU

dejansko izvedenih postopkih obdelave odpadkov

nadaljnje ravnanje z odpadki, ki so nastali v postopkih obdelave + odpadki, ki ste jih sami obdelali v več fazah (po različnih postopkih predelave ali
odstranjevanja)

nadaljnje ravnanje z neobdelanimi odpadki

nadaljnje ravnanje s snovmi ali predmeti, ki so po izvedenem postopku predelave odpadkov izgubili status odpadka

postopki mehansko-biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ločeno po občinah izvora

razlika v masi med vhodnimi odpadki in izhodnimi produkti obdelave odpadkov

zmogljivost in stanje odlagališča, ravnanje z odpadki na odlagališču, vključno s podatki o odloženih odpadkih, ki izhajajo iz postopkov obdelave
komunalnih odpadkov, ločeno po občinah njihovega izvora

predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost in/ali digestat ter uporabi komposta ali digestata, ki sta odpadek36



ODP-obdelava odpadkov IS – odpadki 1/2 

Tabela 1 SKLADIŠČENJE ODPADKOV / SNOVI ALI PREDMETOV, NASTALIH V POSTOPKU OBDELAVE V PRETEKLIH 
LETIH, STANJE NA DAN 1. 1.

Tabela 2 PREVZETI ODPADKI

Tabela 3 OBDELAVA PREVZETIH ODPADKOV

Tabela 4 RAVNANJE Z ODPADKI, KI SO NASTALI V POSTOPKU OBDELAVE, IN Z NEOBDELANIMI ODPADKI

Tabela 4a RAVNANJE S PRODUKTI OBDELAVE, KI NISO VEČ ODPADKI

Tabela 5 MEHANSKO-BIOLOŠKA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV, LOČENO PO OBČINAH IZVORA -
samo izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov -
upravljavci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki (MBO)

Tabela 6 RAZLIKA V MASI MED VHODNIMI KOLIČINAMI ODPADKOV IN KOLIČINAMI PRODUKTOV OBDELAVE

... ...
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ODP-obdelava odpadkov IS - odpadki 1/2

... ...

Tabela 7 ZMOGLJIVOST IN STANJE ODLAGALIŠČA –samo upravljavci odlagališč odpadkov

Tabela 8 RAVNANJE Z ODPADKI NA ODLAGALIŠČU –samo upravljavci odlagališč odpadkov

Tabela 9 ODLOŽENI ODPADKI, KI IZHAJAJO IZ OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV (IZ MEHANSKO-BIOLOŠKE 
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN IZ POSTOPKOV OBDELAVE LOČENIH FRAKCIJ 
KOMUNALNIH ODPADKOV), PO OBČINAH IZVORA – samo upravljavci odlagališč odpadkov

Tabela 10 PROIZVODNJA KOMPOSTA ALI DIGESTATA, 2022 – samo predelovalci biološko razgradljivih odpadkov v 
kompostarnah in bioplinarnah (ta tabela nadomešča obrazec poročila BRO_kompost, digestat)

Tabela 11 UPORABA KOMPOSTA ALI DIGESTATA, KI STA ODPADEK - samo uporabniki komposta ali digestata, ki 
imate okoljevarstveno dovoljenje za vnos komposta ali digestata v ali na tla in ste leta 2022 uporabili več 
kakor 1 m3 komposta ali digestata, ki je odpadek. 
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Pregled : Vodenje evidence / poročanje
OSEBA VODENJE EVIDENCE POGOJI POROČILO POGOJI
Povzročitelj Evidenca o nastajanju odpadkov in 

ravnanju z njimi
ALI : >10 t odpadkov,    

nevarni odpadki,
> 10 zaposlenih

Poročilo o nastalih odpadkih 
in ravnanju z njimi

Ali : >10 t odpadkov,  
>5 kg nevarnih odpadkov, 
>10 zaposlenih

Zbiralec Evidenca o zbiranju odpadkov OBVEZNO Poročilo o zbiranju odpadkov OBVEZNO
Izvajalec
Obdelave

Evidenca o obdelavi odpadkov OBVEZNO Poročilo o obdelavi odpadkov OBVEZNO

Prevoznik Evidenca o opravljenih prevozih 
odpadkov (nevarnih in nenevarnih 
odpadkov)

Zbirka kopij evidenčnih 
listov

/ /

Trgovec Evidenca o trgovanju z odpadki Če ima odpadke v 
fizični posesti  
od 1.1.2024

/ /

Posrednik Evidenca o posredovanju pri 
zagotavljanju obdelave nevarnih 
odpadkov – nima v posesti

Samo, če posreduje 
nevarne odpadke in jih 
nima v posesti 

/ /

Evidenca o posredovanju pri 
zagotavljanju obdelave odpadkov –
ima v posesti

Če ima odpadke v 
fizični posesti
od 1.1.2024

/ /
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Globe za prekrške - odpadki
Prekršek Globa

povzročitelj ne vodi evidence o nastajanju nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi od 10.000 do 30.000 € – pravna oseba; 
od 2.000 do 4.100 € – odgovorna oseba

povzročitelj ne poroča o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi od 5.000 do 15.000 € – pravna oseba; 
od 1.000 do 2.500 € – odgovorna oseba

zbiralec ne vodi evidence o zbiranju odpadkov od 10.000 do 30.000 € – pravna oseba; 
od 2.000 do 4.100 € – odgovorna oseba

zbiralec ne poroča o zbiranju odpadkov od 5.000 do 15.000 € – pravna oseba; 
od 1.000 do 2.500 € – odgovorna oseba

obdelovalec ne vodi evidence o obdelavi odpadkov od 10.000 do 30.000 € – pravna oseba; 
od 2.000 do 4.100 € – odgovorna oseba

obdelovalec ne poroča o obdelavi odpadkov od 5.000 do 15.000 € – pravna oseba; 
od 1.000 do 2.500 € – odgovorna oseba

prevoznik ne vodi evidence o opravljenih prevozih nevarnih odpadkov od 2.500 do 7.500 € – pravna oseba; 
od 400 do 1.500 € – odgovorna oseba

trgovec ne vodi evidence – odpadki v fizični posesti ali ne hrani evidence o posredovanju pri 
zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov

od 7.500 do 25.000 € – pravna oseba; 
od 1.000 do 2.500 € – odgovorna oseba

posrednik ne vodi evidence – odpadki v fizični posesti ali ne hrani evidence o posredovanju pri 
zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov

od 7.500 do 25.000 € – pravna oseba; 
od 1.000 do 2.500 € – odgovorna oseba
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Povezava odpadki/embalaža
Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Prepovedi
Omejitve
Pravila ravnanja

Uredba o odpadkih
Prepovedi
Omejitve
Pravila ravnanja

Odpadki (tudi 15 01 ...) Embalaža dana v promet

Poročanje o embalaži dani v prometPoročanje o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi
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EMBALAŽA
Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 
208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)

Embalaža in obveznosti 
(proizvajalec, dajanje na trg, primeri) in obveznosti (vpis v evidenco 
proizvajalcev, evidenca, poročanje)
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Kaj je embalaža?

proizvodi

obdajajo

držijo skupaj

za zaščito blaga

za ravnanje z blagom

za dostavo blaga

za predstavitev blaga

BLAGO

surovine, izdelki od proizvajalca

do uporabnika ali potrošnika
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Vrste embalaže

primarna ali prodajna embalaža 
embalaža, ki na prodajnem mestu blaga za končnega uporabnika
predstavlja prodajno enoto blaga

sekundarna ali skupinska embalaža 
embalaža, ki na prodajnem mestu blaga predstavlja paket
določenega števila prodajnih enot blaga ne glede na to, ali je ta paket
prodan končnemu uporabniku kot celota ali pa služi le kot sredstvo za
polnjenje polic na prodajnem mestu blaga. Skupinska embalaža se
lahko odstrani s proizvoda, ne da bi to vplivalo na njegove lastnosti

terciarna ali transportna embalaža 
embalaža, katere namen je olajšati prevoz večjega števila prodajnih
enot blaga ali večjega števila enot skupinske embalaže in rokovanje
z njimi, da se preprečijo neposreden stik z blagom in poškodbe pri
njegovem prevozu.
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Vrste embalaže
Kompozitna embalaža 
narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni
mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto, sestavljeno iz
notranjega vsebnika in zunanjega ohišja, ki se kot taka polni,
shranjuje, prevaža in prazni

Embalaža, sestavljena iz več kot enega materiala
posamezne sestavine te embalaže narejene iz najmanj dveh različnih
materialov ali pa so posamezni dodatni elementi, vključeni v to
embalažo, narejeni iz drugih materialov kot embalaža, v katero so
vključeni

Servisna embalaža 
predmeti, oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na
prodajnem mestu, ter predmeti za enkratno uporabo, ki so prodani
ali napolnjeni z blagom ali oblikovani in namenjeni za polnjenje
blaga na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže
(npr. v trgovinah, slaščičarnah, pekarnah, delikatesah,
mesarijah, …)45



PRO =Proizvajalčeva razširjena odgovornost
Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti je sklop predpisanih ukrepov, ki
zagotavljajo, da proizvajalci določenih izdelkov nosijo finančno ali finančno in
organizacijsko odgovornost za ravnanje v fazi odpadkov, ki nastanejo iz
izdelkov.
Proizvajalec prevzema odgovornost za celoten življenjski cikel proizvoda!!!
tisti, ki daje proizvod na trg odgovoren za njegovo zbiranje in predelavo, ko postane 

odpadek

PROIZVOD ODPADEK

Odgovornost je lahko finančna ali pa tudi organizacijska.

načrtovanje 
zasnova 
proizvodnja

zbiranje 
prevzemanje
obdelava
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Proizvajalčeva razširjena odgovornost – uporaba!!!

Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O)
34. do 53.člena – sistem PRO

Od 1. 1. 2023 do končne odločitve Ustavnega sodišča se namesto 34. do 53. člena,
274. člena ter drugega in sedmega odstavka 275. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 44/22) UPORABLJAJO deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti,
štirinajsti in petnajsti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15, 102/15, 30/16 in 158/20) ter podzakonski predpisi, ki urejajo izvajanje
sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti za posamezne proizvode (glej
sklep US).
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Način izpolnjevanja obveznosti PRO
SKUPNO SAMOSTOJNO

- pogodba z družbo za ravnanje z
odpadno embalažo DROE

- plačevanje vseh stroškov opravljenih storitev
ravnanja z odpadno embalažo družbi za
ravnanje z odpadno embalažo

- sporočanje podatkov pooblaščeni družbi za
ravnanje z odpadno embalažo

- obveščanje vseh svojih kupcev, razen
potrošnikov o sklenitvi pogodbe z DROE

Ni poročanja ministrstvu, ampak DROE!!!!

samo za embalažo, ki se kot odpadna embalaža
razvršča med nekomunalno odpadno embalažo!!!!

- vpis v evidenco individualnih sistemov
ravnanja z odpadno embalažo

- načrt ravnanja z odpadno embalažo

- zagotavljanje predpisanega ravnanja (prevzem in 
oddaja odpadne embalaže)

- seznanjanje vseh končnih uporabnikov o možnosti 
brezplačnega vračila embalaže 

- poročanje ministrstvu48



Dajanje embalaže na trg RS

RS

Omogočiti, da je na trgu RS prvič dostopno :

Embalirano blago Servisna embalaža

embalirano v RS

uvoženo v RS uvožena v RS

proizvedena v RS

tujina Embalirano blago embalirano v RS

Servisna embalaža proizvedena v RSEmbalirano blago uvoženo v RS

Servisna embalaža uvožena v RS
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Kdo daje embalirano blago ali embalažo na trg RS?

embaler,
pridobitelj embaliranega blaga, 
proizvajalec servisne embalaže

pridobitelj embaliranega blaga, 
pridobitelj servisne embalaže
tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS

• embalerji, 
• pridobitelji embaliranega blaga, 
• proizvajalci ali pridobitelji servisne embalaže,
• tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v RS

RStujina

PROIZVAJALCI
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Embaler
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji

EMBALIRA, PAKIRA ALI POLNI BLAGO V EMBALAŽO

ODVISNO OD ZNAMKE POD KATERO SE EMBALIRA, PAKIRA ALI POLNI BLAGO V EMBALAŽO

SAM :
• pod svojim imenom ali znamko
• v embalažo na kateri je njegovo ime ali znamka

ZANJ DRUGA OSEBA:
• pod njegovim imenom ali znamko
• v embalažo na kateri je njegovo ime ali znamka

PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA UVAŽA ALI VNAŠA V RS BLAGO Z ZNAMKO ALI IMENOM :
Embaler je imetnik znamke!
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Pridobitelj embaliranega blaga

v okviru izvajanja dejavnosti uvozi embalirano blago iz tretje države ali ga
pridobi v državi članici in ga vnese na območje Republike Slovenije za namen
nadaljnje prodaje
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Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo

ČE EMBALIRANEGA BLAGA NE DAJETE NA TRG, AMPAK SAMI UPORABITE pri svoji 
dejavnosti:

ste PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA ZA LASTNO UPORABO

OPOMBA :
Če pridobljenega/uvoženega blaga ne prodajate naprej v RS (ne dajete na trg v RS),
ampak ga v celoti uporabite sami v okviru izvajanja svoje dejavnosti
Primer :
1. Uvozite surovine, naredite izdelek- proizvod in ga izvozite v tujino (niste ga dali na

trg v RS)
2. Kupite napravo, ki jo uporabite pri svoji dejavnosti
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Tuje podjetje, ki daje embalirano blago na trg RS 

iz države članice ali tretje države prodaja embalirano blago neposredno
končnemu uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo -
(ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s komunikacijo na
daljavo)

imenovati mora pooblaščenega zastopnika -
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki ga proizvajalec, ki je tuje podjetje, pisno
pooblasti, da v njegovem imenu izpolnjuje določene obveznosti iz te
uredbe

oba se morata vpisati v evidenco proizvajalcev!!!
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Proizvajalci ali pridobitelji servisne embalaže

• papirnate ali plastične nosilne vrečke

• krožniki in kozarci za enkratno uporabo

• folija za hrano

• vrečke za sendviče

• aluminijasta folija

• plastična folija za očiščena oblačila v čistilnicah

Servisna embalaža : 
oblikovana in namenjena za polnjenje blaga na prodajnem mestu

obveznosti PRO NE glede na to ali je na tej embalaži znamka druge osebe ali je ni !!!
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Končni uporabnik
• POTROŠNIK
• ZADNJI UPORABNIK EMBALIRANEGA BLAGA
• pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo

• TRGOVEC 
• DISTRIBUTER

Končni uporabnik, ki izpraznjeno embalažo zavrže, tako da nastane odpadna embalaža -
je izvirni povzročitelj odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke

zaradi POTROŠNJE ALI 
KONČNE UPORABE blaga loči 
embalažo od blaga ali jo 
izprazni

zaradi NADALJNJE PRODAJE embaliranega blaga loči 
skupinsko ali transportno embalažo od blaga ali jo 
izprazni

embalaža/odpadna embalaža
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Vodenje evidence

Evidenco vodimo glede na
različne vrste embalažnega materiala

vrsto embalaže 

Vrste embalažnega materiala :
1. papir in karton,
2. plastika
3. les,
4. železo in jeklo,
5. aluminij,
6. steklo in
7. drugo (ločeno po vrsti embalažnega 

materiala, npr. keramika, tekstil ali 
material biološkega izvora)

Vrste embalaže :
 kompozitna embalaža (po posameznih materialih)
 embalaža, sestavljena iz več kot enega materiala

pri čemer se ne upošteva materiala, ki predstavlja manj kot 5 % 
skupne mase embalažne enote - maso tega materiala prišteje k 
masi prevladujočega materiala

 servisna embalaža (po posameznih materialih
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Kako vodimo evidenco?
masa v kg po vrsti embalaže in embalažnem materialu :

Embalažni material
Vrsta embalaže

Embalaža Kompozitna 
embalaža

Sestavljena 
embalaža

Servisna embalaža

papir in karton

plastika

les

železo in jeklo

aluminij

steklo

Drugo (keramika, tekstil,
material biološkega izvora, ...)
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Kako določimo težo embalaže?
Pošiljka :

V 1 pošiljki je 10 škatel :

V 1 škatli je 20 plastenk :

V 1 pošiljki je 200 plastenk : 20       x 10 škatel

1 pošiljka je ovita s 15 m traku :

1 pošiljka je na 1 paleti:

1 pošiljka je ovita z 10 m folije : 

=10 x 1 x10 m200 x + ++ 15 m +

Embalirano blago : Embalaža : 1 enota
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Kako določimo težo embalaže?

Embalažni 
material

Uporabljena 
embalaža

Masa v 
kg/kom, m Število Masa embalaže v pošiljki Masa v 

kg

papir in karton kartonska 
škatla

masa 1 kom 10 10 x masa škatle XXXX

Plastika plastenka masa 1 kom 20/škatlo
200/pošiljko

20x število škatel x masa plastenke XXXX

Plastika strech folija masa 1 m dolžina
uporabljene

dolžina x masa 1 m XXXX

Plastika plastičen trak masa 1 m dolžina 
uporabljenega

dolžina x masa 1 m XXXX

Les paleta masa 1 kom 1 1 x masa palete XXXX

V 1 pošiljki je : 10 škatel, v škatli je 20 plastenk, ovito s 10 m folije in 15 m traku 

=

60



Obveznosti po Uredbi o embalaži in odpadni embalaži

KAJ?
1. Vpis v evidenco proizvajalcev
2. Vodenje evidence o dajanju embalaže na 

trg in
3. Poročanje o dajanju embalaže na trg

KDO ?
PROIZVAJALCI :
• embalerji, 
• pridobitelji embaliranega blaga, 
• proizvajalci ali pridobitelj servisne 

embalaže 
• tuja podjetja, ki dajejo embalažo na trg v 

RS

KAKO ?
Način izpolnjevanja obveznosti  PRO?
• skupaj z drugimi proizvajalci 
•samostojno

KDAJ ?
• ko da podjetje ali samostojni podjetnik PRVIČ 

NA TRG RS izdelke v embalaži, ki bo enkrat 
postala odpadna embalaža
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Poročanje o dajanju embalaže na trg RS

KAM?
• skupno izpolnjevanje - DROE 
• samostojno izpolnjevanje - ministrstvu ARSO

KDO ?
PROIZVAJALCI :
na podlagi evidence

KAKO ?
v elektronski obliki – obrazec 
sporočiti podatke o embalaži, dani na trg v RS

KDAJ ?
štirikrat letno
1). oktober, november in december preteklega leta do 
30. januarja tekočega leta,
2). januar, februar in marec tekočega leta do 30. aprila 
tekočega leta,
3). april, maj in junij tekočega leta do 30. julija 
tekočega leta in
4). julij, avgust in september tekočega leta do 
30. oktobra tekočega leta
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Poročilo DROE o embalaži dani na trg RS – skupni sistem
Tabela 1 : Podatki o slovenskih proizvajalcih in pooblaščenih zastopnikih tujih podjetij, vključenih v skupni sistem (1)

Tabela 2 : Podatki o celotni masi embalaže, dane na trg v RS ter o masi servisne embalaže, dane na trg v RS, za posameznega proizvajalca, ločeno 
po vrsti embalažnega materiala  (v kg, brez decimalnih mest)

Tabela 3 : Podatki o sestavi kompozitne embalaže in embalaže sestavljene iz več kot enega materiala, dane na trg v RS, za posameznega 
proizvajalca, ločeno po vrsti embalažnega materiala  (v kg, brez decimalnih mest)
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Poročilo proizvajalca o embalaži dani na trg RS 
– individualni sistem
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DAMO NA TRG

TUJINA

SLOVENIJA

ne poročamo

ODPAKIRAMO

poročamo

PONOVNO PAKIRAMO

DAMO NA TRG

TUJINA

ne poročamo

SLOVENIJA

UVOZIMO IZ 
TUJINE

KUPIMO OD 
SLOVENSKEGA 
PROIZVAJALCA

DAMO NA TRG
TUJINA

ne poročamo

SLOVENIJA

ne poročamo
ODPAKIRAMO

ne poročamo
PONOVNO PAKIRAMO

DAMO NA TRG

TUJINA

ne poročamo

SLOVENIJA
poročamo

IZDELAMO 
SAMI EMBALIRAMO DAMO NA TRG

TUJINA

ne poročamo

SLOVENIJA

poročamo  

poročamo  

poročamo  

65



Odpadki

BLAGO OD SLOVENSKEGA 
PROIZVAJALCA

DAMO NA TRG

TUJINA
ne poročamo

SLOVENIJA

ne poročamoODPAKIRAMO

ne poročamo !!!

PONOVNO 
PAKIRAMO

DAMO NA TRG

TUJINA

ne poročamo

SLOVENIJA
poročamo (transportna, 
prodajna, skupinska)

pri nas

*ker je poročal  o embalaži dani 
na trg že slovenski 
proizvajalec, ko je dal 
embalirano blago na trg RS

pri končnemu uporabniku

pri končnemu 
uporabniku66



EMBALIRANO 
BLAGO UVOZIMO 

IZ TUJINE

DAMO NA 
TRG

TUJINA

SLOVENIJA

ne poročamo

poročamo
(transportna, prodajna, skupinska)ODPAKIRAMO

poročamo o embalaži iz katere 
vzamemo izdelek

PONOVNO 
PAKIRAMO

DAMO NA 
TRG

TUJINA
ne poročamo

SLOVENIJA
poročamo
(transportna, prodajna, skupinska)

pri nas

pri končnemu uporabniku

pri končnemu uporabniku

Odpadki

67



68

SUROVINE UVOZIMO IZ TUJINE 

SUROVINE KUPIMO OD SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA

ODPAKIRAMO
poročamo o vsej embalaži (transportna, prodajna, skupinska)

ODPAKIRAMO
Ne poročamo

pri nas

pri nas

Odpadki



Proizvajalec embalaže

Proizvajalec embalaže mora obveznosti PRO izpolnjevati
samo zaradi embalaže, v katero je embalirano njegovo
blago (ki ga embaler nato uporabi kot embalažo).
EMBALER mora obveznosti PRO izpolnjevati zaradi
embalaže, v katero je embalirano njegovo blago.

Primer Obveznosti PRO

proizvajamo embalažo Samo za embalažo izdelka (embalaže)
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Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo
Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki prek sredstev za komuniciranje na daljavo kupuje embalirano blago
neposredno od tujega podjetja izključno za lastno uporabo v okviru izvajanja svoje dejavnosti na območju
Republike Slovenije.

Če je ta oseba hkrati tudi proizvajalec (daje na trg RS), se embalaža šteje k embalaži, ki jo daje na trg v RS :
Masa embalaže iz tujine + masa embalaže proizvajalca (embaler, pridobitelj embaliranega blaga)

• z DROE sklene pogodbo
• DROE sporoča podatke o embalaži pridobljenega blaga (nima obveznosti iz 15. člena – NI 

PROIZVAJALEC, zato lahko podatke, ki jih posreduje DROE, vodi na njemu najbolj 
primeren način)

• prispeva k plačilu stroškov, ki so sicer pripisani proizvajalcem v okviru obveznosti PRO !!!
(DROE mu zaračuna ustrezen del stroškov opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo, ne sme
pa mu zaračunati stroškov upravljanja skupnega sistema (te stroške plačujejo samo proizvajalci)

NE DAJE EMBALIRANEGA BLAGA NA TRG, AMPAK GA PRIDOBI/UVOZI IZKLJUČNO ZA LASTNO
UPORABO V OKVIRU IZVAJANJA SVOJE DEJAVNOSTI !!!

70



Primeri zavezancev po PRO
Primer Obveznosti PRO

proizvajamo embalažo Samo za embalažo izdelka (embalaže)!!!

embaliramo blago v embalažo slovenskega 
proizvajalca

Vsa embalaža v katero smo embalirali

embaliramo blago v embalažo slovenskega 
proizvajala

Vsa embalaža v kateri je bila embalaža +
embalaža v katero smo embalirali

kupimo embalirano blago od slovenskega 
dobavitelja in damo na trg RS

Nimamo obveznosti

pridobimo/uvozimo iz tujine embalirano blago Vsa embalaža 

proizvajamo servisno embalažo Vsa servisna embalaža – PROIZVAJALEC!

pridobimo/uvozimo iz tujine servisno embalažo Vsa servisna embalaža 
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Primeri zavezancev po PRO
Primer Obveznosti PRO

uporabljamo servisno embalažo od slovenskega 
proizvajalca

Nimamo obveznosti

embaliramo blago pod svojo blagovno znamko 
in damo na trg v RS

Vsa embalaža v katero smo embalirali 
blago

embaliramo blago pod svojo blagovno znamko 
in damo na trg v tujino

Nimamo obveznosti

embaliramo blago pod drugo blagovno znamko Obveznosti nosi nosilec blagovne
znamke
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Primeri zavezancev po PRO
Primer Obveznosti PRO

Kupimo embalirano blago od slovenskega dobavitelja in 
damo na trg RS

Nimamo obveznosti

Pridobimo/uvozimo embalirano blago iz tujine in damo na 
trg RS

Vsa embalaža

Kupimo embalirano blago od slovenskega dobavitelja, 
odpakiramo, na novo embaliramo in damo na trg RS

Nova embalaža v katero smo 
embalirali

Kupimo embalirano blago od slovenskega dobavitelja, 
odpakiramo, na novo embaliramo in damo na trg v tujino

Nimamo obveznosti

Pridobimo/uvozimo embalirano blago iz tujine, odpakiramo, 
na novo embaliramo in damo na trg v tujino

Odpakirana embalaža

73



Kupimo surovine in iz njih naredimo izdelek
Primer Obveznosti PRO
Kupimo surovine od slovenskega dobavitelja, 
odpakiramo in uporabimo

Nimamo obveznosti

Kupimo surovine od tujega dobavitelja, 
odpakiramo in uporabimo

Vsa embalaža v kateri so surovine
* Če ne damo na trg v RS smo pridobitelj 
embaliranega blaga za lastno uporabo 

Kupimo embalažo od slovenskega dobavitelja Vsa embalaža, razen transportne o kateri je že 
poročal proizvajalec embalaže

Kupimo embalažo od tujega dobavitelja Vsa embalaža 

Iz surovin naredimo izdelek, ga embaliramo in 
damo na trg RS

Vsa embalaža, ki jo uporabimo

Iz surovin naredimo izdelek, ga embaliramo in 
damo na trg v tujino

Nimamo obveznosti
* pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo 
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Gospodinjska in negospodinjska embalaža
GOSPODINJSKA EMBALAŽA : Embalaža blaga, ki je namenjeno potrošnikom  (ni nujno,da ga uporabi potrošnik) 

ZAVRŽENA GOSPODINJSKA EMBALAŽA je komunalna odpadna embalaža, ne glede na to, ali nastane v proizvodni ali 
storitveni dejavnosti ali v gospodinjstvu.

NEGOSPODINJSKA EMBALAŽA : embalaža blaga, ki ni namenjeno potrošnikom (potrošnik ga ne more prosto kupiti) 

ZAVRŽENA NEGOSPODINJSKA EMBALAŽA je nekomunalna odpadna embalaža, ne glede na to, ali nastane v proizvodni 
ali storitveni dejavnosti.

potrošniško blago njegova embalaža = gospodinjska embalaža odpadna gospodinjska embalaža                   
odpadna gospodinjska embalaža = komunalna odpadna embalaža IJS

NI potrošniško blago      njegova embalaža = negospodinjska embalaža odpadna negospodinjska
embalaža                   
odpadna negospodinjska embalaža = nekomunalna odpadna embalaža     pooblaščeni zbiralec
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Potrošniško in nepotrošniško blago
glede na namen, za katerega se uporabljata :

Potrošniško blago - blago, ki se uporablja za končno potrošnjo, se ne uporablja za nadaljnjo predelavo

Nepotrošniško blago - blago, ki ga proizvajalci uporabljajo za prihodnjo proizvodnjo in ne za končno porabo 

Edina točka, ki je osnova za razliko med potrošniškim in nepotrošniškim blagom, je njihova uporaba ali gre za : 
 proizvodne dejavnosti ( proizvajajo proizvode oz. blago, ki ga uporabljajo v predelovalnih dejavnostih (iz surovin v izdelke) in, kjer ni 

neposrednega stika s končnim uporabnikom

 storitvene dejavnosti (ne proizvajajo proizvodov, blaga)

Primerjava POTROŠNIŠKO BLAGO NEPOTROŠNIŠKO BLAGO

Pomen Blago, ki ga končni uporabnik uporablja za porabo Blago, ki se uporablja za proizvodnjo potrošniškega blaga

Trženje Podjetje potrošnikom Poslovanje podjetjem

Namen Kupljen za osebno porabo Kupljen za izdelavo drugih izdelkov

Kupec Potrošnik Proizvajalci

Primer Sadje za porabo Sadje za izdelavo soka
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Komunalni in nekomunalni odpadki
KOMUNALNI ODPADKI :
mešani odpadki, ločeno zbrani :

• iz GOSPODINJSTEV : 
•papir in karton
•kovine
•steklo
•plastika
•biološki  odpadki
•les
•tekstil
•embalaža
•OEEO
•odpadne baterije in akumulatorji
• kosovni odpadki, vključno z vzmetnicami in pohištvom
•mešani odpadki
• iz DRUGIH VIROV
(kadar so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev)

PREPUŠČANJE IJS
(brez EL)

ODDAJANJE ZBIRALCU ALI IZVAJALCU 
OBDELAVE

(EL)

NEKOMUNALNI ODPADKI :

- odpadki iz proizvodnje
- kmetijstva
- gozdarstva
- ribištva
- greznic
- kanalizacije in čiščenja odplak, vključno z blatom iz 
čistilnih naprav

- izrabljena vozila
- gradbeni odpadki
- odpadki iz rušenja objektov

ZVO-277



Gospodinjska in negospodinjska embalaža

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

GOSPODINJSKA EMBALAŽA  :

embalaža BLAGA, ki JE namenjeno POTROŠNIKOM

(ne glede na to, ali embalirano blago dejansko uporabi potrošnik ali pa ga pri opravljanju dejavnosti uporabi drug zadnji 
uporabnik

NEGOSPODINJSKA (INDUSTRIJSKA) EMBALAŽA  :

embalaža BLAGA, ki NI namenjeno POTROŠNIKOM

(embalaža blaga, namenjenega izključno uporabi pri opravljanju dejavnosti)

KOMUNALNA ODPADNA EMBALAŽA  :

 ločeno zbrana odpadna embalaža IZ GOSPODINJSTEV

 tem odpadkom po naravi in sestavi podobna ločeno zbrana odpadna embalaža iz : 
- trgovine, 
- proizvodnih, 
- poslovnih, 
- storitvenih in drugih dejavnosti 
- javnega sektorja 

 odpadna embalaža, izločena pri obdelavi mešanih komunalnih 

NEKOMUNALNA ODPADNA EMBALAŽA  :

• ločeno zbrana odpadna embalaža iz : 
- proizvodnih dejavnosti
- trgovine, 
- poslovnih, 
- storitvenih in drugih dejavnosti 
- javnega sektorja

PREPUŠČANJE IJS

ODDAJANJE ZBIRALCU PREPUŠČANJE IJS

IZJEMA

komunalna odpadna embalaže iz:
- trgovine, 
- industrije, 
- obrti ali 
- storitvenih dejavnosti

ODDAJANJE DROE

IZJEMA
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Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov

Odpadki, ki jih zbira IJS:

• ločene frakcije 20 01 in 15 01
• kosovni odpadki
• odpadki iz vrtov, parkov, pokopališč
• odpadki iz čiščenja cest
• mešani komunalni odpadki
• izrabljene gume

IZJEMA : 
- odpadna embalaža, ki NI komunalni odpadek iz 
trgovine ali storitvenih dejavnosti

Odpadki, ki jih NE zbira IJS:

• odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek
• odpadke iz vrtov in parkov iz dejavnosti
• biološko razgradljivi kuhinjski odpadki iz gostinstva
• odpadna olja in masti iz gostinstva

IZJEMA : 
- odpadna embalaža, ki JE komunalni odpadek trgovine, industrije, obrti 
ali storitvenih dejavnosti, in ki te odpadke oddajajo DROE

zbiranje komunalnih odpadkov – oddajanje zbiralcem ali izvajalcem obdelave

Razen, če nastaja :
-v trgovini
-pri storitveni dejavnosti

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov ((Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2)

Uporabnik iz dejavnosti  lahko:
- ločene frakcije iz papirja in kartona s številko odpadka 20 01 01
- ločene frakcije iz kovin s številko odpadka 20 01 40
- kosovne odpadke

ki nastanejo kot komunalni odpadek iz dejavnosti
namesto PREPUSTI  IJS        ODDA zbiralcu ali izvajalcu obdelave (obvezno voditi 
evidenco)!
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Globe za prekrške - embalaža

Prekršek Globa

proizvajalec se ne vpiše v evidenco proizvajalcev 4.000 € – pravna oseba; 
400 € – odgovorna oseba

proizvajalec ne vodi evidence o dajanju embalaže na trg v RS 4.000 € – pravna oseba; 
400 € – odgovorna oseba

proizvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti PRO niti samostojno niti skupaj z drugimi proizvajalci 4.000 € – pravna oseba; 
400 € – odgovorna oseba

proizvajalec družbi za ravnanje z odpadno embalažo ne sporoča podatkov 4.000 € – pravna oseba; 
400 € – odgovorna oseba
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PLASTIČNI PROIZVODI ZA ENKRATNO UPORABO
-SUP 

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
(Uradni list RS, št. 132/22) - Uredba SUP

Plastični proizvodi in obveznosti 
(proizvajalec, dajanje na trg, primeri) in obveznosti (vpis v evidenco 
proizvajalcev, evidenca, poročanje)

Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih 
proizvodov (Uradni list RS, št. 131/21, 192/21 – ZPDPPEUT in 44/22 – ZVO-2)
Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo na trg v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 192/21)

SUP = Single Use Plastics
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Povezava :
Uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o 
označevanju nekaterih plastičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 131/21, 192/21 – ZPDPPEUT in 44/22 – ZVO-2), od 4.8.2021 

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, glede katerih velja prepoved dajanja na trg v RS:
1. vatirane palčke
2. pribor (vilice, noži, žlice, palčke)
3. krožniki
4. slamice
5. mešalne palčke za pijače
6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo 

poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom
7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za 

shranjevanje živil, ki:
a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj,
b) se običajno zaužijejo iz posode in
c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se 

uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, 
zavitkov in ovojev s hrano;

8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;
9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški82



Povezava : 
Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 192/21), od 22.12.2021

Dajanje proizvodov iz oksorazgradljive plastike in plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg je v Republiki Sloveniji 
prepovedano. Plastični proizvodi za enkratno uporabo so:
1. vatirane palčke
2. jedilni pribor, zlasti vilice, noži, žlice, palčke za mešanje
3. krožniki
4. slamice
5. palčke za mešanje pijač
6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno s podpornimi mehanizmi, z izjemo palčk, ki so podporni mehanizmi balonov, 

če se uporabljajo za industrijsko oziroma poslovno rabo in niso namenjeni potrošnikom;
7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, 

ki:
a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj,
b) se običajno zaužijejo iz posode in
c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro 

prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;
8. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;
9. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

83



SUP Uredba

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list 
RS, št. 132/22) - Uredba SUP

Objavljena : 14. oktobra 2022 v Uradnem listu št. 132
Velja : od 29.10.2022

• za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki niso prepovedani

Namen Uredbe :
• zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in na

zdravje ljudi ali živali
• spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi

poslovnimi modeli, proizvodi in materiali.
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Kaj določa Uredba ?

• cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko,

• cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih
plastičnih proizvodov za enkratno uporabo,

• pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO),
• cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za

enkratno uporabo,
• zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in

ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji,
• zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih

proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter
• ukrepe in stroške za ozaveščanje
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Uporaba SUP Uredbe

Za določitev, kateri proizvod se šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo, se
uporabljajo : Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v
skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju
vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. 6. 2021, str. 1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021XC0607(03)

 namenjeni enkratni uporabi,
 delno ali v celoti izdelani iz plastike in
 na trgu na voljo v obliki embalaže ali kot samostojni proizvod

• za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del 
te uredbe, in 

• ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko
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Za ...

• organizatorje javnih prireditev, kjer se ponujata pijača in hrana
• upravljavce avtomatov za pijačo
• ponudnike pijače in hrane
• proizvajalce ali pooblaščene zastopnike
• nosilce skupnega načrta
• upravljavce pristanišč
• izvajalce obdelave mešane odpadne embalaže
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Kaj so plastični proizvodi za enkratno uporabo?
Proizvodi, ki so v celoti ali delno izdelani iz plastike in niso zasnovani, oblikovani ali dani
na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnili
proizvajalcu za vnovično polnjenje ali vnovično uporabo za isti namen, za katerega so
bili zasnovani.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo, Priloga 1 : DEL A, B, C - ODDELEK 1, 2, 3, D, E
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2022-132-03198-OB~P001-0000.PDF

proizvodi

zasnovani

oblikovani

dani na trg

opravijo eno pot 

brez kroženj

(ni vnovičnega polnjenja ali uporabe)iz plastike

(delno ali v celoti) od proizvajalca

do uporabnika ali potrošnika
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A (1) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.
(2) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se jih 
uporablja za shranjevanje živil, ki:
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki 
odnesejo s seboj;
(b) se jih običajno zaužije iz posode in
(c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s 
posodami za živila, ki se jih uporablja za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za 
takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano.

B Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na 
primer plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena 
embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen:
(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz 
plastike;
(b) vsebniki za pijačo, namenjeni za živila za posebne zdravstvene namene, kot so 
opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta in ki so v tekoči obliki.

C I. (1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se jih 
uporablja za shranjevanje živil, ki:
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki 
odnesejo s seboj;
(b) se jih običajno zaužije iz posode in
(c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;
vključno s posodami za živila, ki se jih uporablja za hitro prehrano ali druge obroke, 
namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev 
s hrano.
(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje 
iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.
(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na 
primer plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena 
embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski 
vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.
(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.
(5) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in 
odpadno embalažo.

C II. (1) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo.
(2) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo in ki se jih ne 
deli potrošnikom.

C III. Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se jih trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.

D Plastenke pijač s prostornino do treh litrov, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, 
razen:
(a) stekleni ali kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki in zamaški so izdelani iz 
plastike;
(b) plastenke pijač, namenjene za živila za posebne zdravstvene namene, kot so 
opredeljena v točki (g) člena 2 Uredbe (EU) št. 609/2013 in ki so v tekoči obliki.

E (1) Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se jih uporablja 
za shranjevanje živil, ki:
(a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo 
s seboj;
(b) se jih običajno zaužije iz posode in
(c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje;
vključno s posodami za živila, ki se jih uporablja za hitro prehrano ali druge obroke, 
namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s 
hrano.
(2) Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz 
zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave.
(3) Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, na 
primer plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena embalaža 
za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali kovinski vsebniki za 
pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike.
(4) Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.
(5) Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se jih trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.
(6) Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo.
(7) Baloni, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo in ki se jih ne 
deli potrošnikom.
(8) Lahke plastične nosilne vreče, kot so opredeljene v predpisu, ki ureja embalažo in 
odpadno embalažo.
(9) Higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov.
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Proizvajalec SUP proizvodov

SUP proizvod Oddelek dela

Lončki za pijačo oddelek I dela C
Posode za živila oddelek I dela C
Zavitki in ovoji za živila oddelek I dela C

Vsebniki za pijačo in plastenk za pijačo, s prostornino do treh litrov oddelek I dela C

Lahke plastične nosilne vreče oddelek I dela C

Vlažilni robčki oddelek II dela C

Baloni oddelek II dela C

Tobačni izdelki oddelek III dela C
Ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko

tisti, ki daje na trg v RS:
• plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov I., II. in III. dela C 
priloge 1 Uredbe SUP, 
• ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.
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Dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v RS 

Dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v RS in
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je prvo omogočanje
dostopnosti proizvoda na trgu v RS.

Omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava proizvoda za
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v RS v okviru gospodarske
dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno
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Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo

embalaža plastičen proizvod za enkratno uporabo
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko

oddelek I dela C priloge 1 :

• proizvajalec po Uredbi embalaža, ki daje
na trg RS plastične proizvode za enkratno
uporabo

oddelek I dela C priloge 1 :

• proizvajalec, ki daje na trg RS prazne plastične proizvode za enkratno 
uporabo, ki ni servisna embalaža

oddelki II in III dela C priloge 1 :
poklicno proizvaja, 
prodaja, 
pridobiva iz druge države članice EU ali uvaža iz tretjih držav 
in te proizvode daje na trg v RS.

poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom 
ali drugim uporabnikom

pravna oseba ali s.p. 
s sedežem v RS

pravna oseba ali fizična oseba 
s sedežem v tujini 

lončki za pijačo
posode za živila
zavitki in ovoji za živila
vsebniki za pijačo in plastenk za pijačo, V do treh litrov
lahke plastične nosilne vreče

vlažilni robčki
baloni
tobačni izdelki
ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko

lončki za pijačo
posode za živila
zavitki in ovoji za živila
vsebniki za pijačo in plastenk za pijačo, V do treh litrov
lahke plastične nosilne vreče
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Kdo daje plastične proizvode za enkratno uporabo na trg v RS ?

poklicno proizvaja, prodaja in daje na trg v RS 
prazne plastične proizvode za enkratno uporabo 
ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastikopridobiva iz tujine plastične 

proizvode za enkratno 
uporabo ali ribolovno 
orodje, ki vsebuje plastiko, 
ter te proizvode daje na trg 
v RS

RS
tujina

poklicno prodaja neposredno 
zasebnim gospodinjstvom ali drugim 
uporabnikom v RS
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Plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki so in niso embalaža

Polnjene posode za živila; vsebniki za pijačo, plastenke za
pijačo in lončki za pijačo, zavitki in ovoji, lahke plastične
nosilne vrečke in krožniki

Posode za živila, vsebniki za pijačo, plastenke za pijačo,
lončki za pijačo, zavitki in ovoji ter krožniki, ki so dani na
trg, vendar so namenjeni za polnjenje na prodajnem
mestu

Pokrovčki, zamaški, pokrovi, slamice, mešalne palčke in
druge vrste sestavnih delov embalaže ter pomožni
elementi, kadar so sestavni del embalaže

Pribor, slamice in mešalne palčke, saj običajno ne
opravljajo funkcije embalaže

Posode, vključno s posodami za živila, vsebniki za
pijačo in plastenkami za pijačo (vključno z njihovimi
pokrovčki in zamaški) , lončki za pijačo (ter njihovi
pokrovi in zamaški), ki so dani na trg prazni in niso
namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu

Proizvodi, ki niso embalaža:
• vatirane palčke
• baloni
• higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov
• vlažilni robčki
• tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo 

v kombinaciji s tobačnimi izdelki

Embalaža Niso embalaža
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Obveznosti po SUP Uredbi

OBVEZNOST ROK
Vpis v evidenco proizvajalcev 60 dni po uveljavitvi uredbe, 

do 29.12.2022
Vodenje evidence od 1. 1.2023 dalje
Podpis pogodbe z nosilcem skupnega načrta za izpolnjevanje 
PRO

do 1.1.2023

Poročanje o plastičnih proizvodih danih na trg v RS nosilca 
skupnega načrta

prvič do 31. 1.2024

Plačilo stroškov (stroški ukrepov za ozaveščanje, stroški 
zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, stroški čiščenja 
okolja zaradi odvrženih smeti …)

prvič plačilo za leto 2023

Ozaveščanje od 1.1.2023 dalje
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PRO za plastične izdelke za enkratno uporabo

Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški)
Posode za živila
Zavitki in ovoji
Vsebniki za pijačo (do 3 litrov)
Lahke plastične nosilne vrečke
Baloni
Vlažilni robčki
Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki
Ribolovno orodje
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Obveznosti PRO po SUP Uredbi
KAJ?
1. Vpis v evidenco proizvajalcev, ki dajejo na trg

RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz
dela C priloge 1

2. Vodenje evidence o proizvodih danih na trg v
RS

3. Poročanje o proizvodih danih na trg v RS
nosilcu skupnega načrta

4. Plačevanje stroškov
5. Ozaveščanje

KDO ?
PROIZVAJALCI , ki dajejo na trg v RS
plastične proizvode za enkratno uporabo iz 
oddelka I dela C priloge 1 , ki so:
• posode za živila, 
• zavitki in ovoji za živila,
• vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov 
(vklj. s pokrovčki in zamaški), 
• lončki za pijačo (vklj. s pokrovčki in zamaški),
• lahke plastične nosilne vrečke
oddelka II dela C priloge 1, ki so:
• Vlažilni robčki
• Baloni
• Tobačni izdelki
oddelka III dela C priloge 1, ki je:
• Ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko

KAKO ?
Način izpolnjevanja obveznosti  PRO?
• skupaj z drugimi proizvajalci 
• tuje podjetje mora imeti pooblaščenega  

zastopnika
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Vpis v evidenco proizvajalcev 1/3
KDO?

• proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 

1 Uredbe SUP,
• proizvajalci, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, in
• pooblaščeni zastopniki proizvajalcev - tujih podjetij

KAKO?

Na spletni strani : http://okolje.arso.gov.si/embalaza/
Aplikacija EMBALAŽA in PLASTIČNI PROIZVODI: Evidenca proizvajalcev, sporočanje podatkov

https://gea.arso.gov.si/plastika/javno/prijavajavno.xhtml

do 29.12.2022 !!!!

Globa za prekršek od 5.000 do 15.000 € za pravne oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik, če ni vpisan v evidenco
proizvajalcev in 700 do 3.000 € se za odgovorno osebo pravne osebe.
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Vpis v evidenco proizvajalcev 2/3
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Vpis v evidenco proizvajalcev 3/3

• vnesete vse zahtevane podatke
• v nekaj minutah boste na vpisani elektronski naslov prejeli sporočilo z geslom (vstopno kodo) in potrditveno 
povezavo
• Postopek vpisa vašega podjetja v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI bo zaključen s klikom na 
potrditveno povezavo.

Geslo (vstopno kodo) boste potrebovali za spreminjanje podatkov in za izbris iz evidence proizvajalcev – PLASTIČNI 
PROIZVODI.

Pomembno! Če ste vpisani v evidenco proizvajalcev – EMBALAŽA v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni 
embalaži, to ne pomeni, da ste avtomatično vpisani tudi v evidenco proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI. 
Geslo (vstopna koda) za evidenco proizvajalcev – EMBALAŽA se razlikuje od gesla (vstopne kode) za evidenco 
proizvajalcev – PLASTIČNI PROIZVODI.
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Vodenje evidence
tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo :

Vodenje evidence

1. iz oddelka I dela C priloge 1, ki je embalaža masa

2. iz oddelka I dela C priloge 1, ki ni embalaža masa

3. iz dela A priloge 1 masa, št. kosov; posebej za proizvode v celoti ali delno iz 
plastike

4. iz oddelka I dela C priloge 1, ki je vsebnik za 
pijače s prostornino do 3L

masa, posebej za vsebnike  v celoti ali delno iz plastike 
(kompozitna embalaža), po posameznem reciklatu (PET in 
drugi)

5. iz dela D priloge 1 delež reciklata v plastenkah pijač

6. Iz oddelka II in III dela C priloge 1

od 1.1.2023 !!!!

Globa za prekršek od 5.000 do 15.000 € za pravne oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik, če ne vodi evidence in 700 do 3.000 € 
se za odgovorno osebo pravne osebe.
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Vodenje evidence

tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 :

Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo Posebej vodenje evidence po 
posameznih plastičnih
proizvodih/posebej označiti za kateri 
proizvod gre

masa

Zavitki in ovoji DA masa

Lahke plastične nosilne vreče DA masa
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Vodenje evidence
tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela A in oddelka I dela C priloge 1 :

Vrsta plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo

Ločeno po vsebnosti 
plastike v posameznem 
proizvodu

Posebej vodenje evidence 
po posameznih plastičnih
proizvodih/posebej 
označiti za kateri proizvod 
gre

masa Število 
kosov

Lončki za pijačo, vključno s 
pokrovčki in zamaški

V celoti izdelani iz plastike DA DA DA

Delno izdelani iz plastike DA DA DA

Posode za živila V celoti izdelani iz plasti DA DA DA

Delno izdelani iz plastike DA DA DA
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Vodenje evidence
tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C in dela D priloge 1 :

Vrsta plastičnega 
proizvoda za 
enkratno uporabo

Ločeno po vsebnosti 
plastike v 
posameznem 
proizvodu

Ločeno po 
posameznem 
plastičnem 
polimeru

Posebej vodenje 
po posameznem 
proizvodu

masa Vsebnost 
reciklata

Vsebniki za pijačo 
do 3L

Kompozitni/sestavljeni 
vsebniki za pijačo

NE DA DA DA

Plastični vsebniki za 
pijačo (plastenke pijač)

PET DA DA DA

Ostali plastični 
polimeri
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Vodenje evidence
tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka II in III dela C in priloge 1 :

Vrsta plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo

Posebej vodenje evidence po 
posameznih plastičnih
proizvodih/posebej označiti za 
kateri proizvod gre

masa

Vlažilni robčki DA DA

Baloni DA DA

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se 
tržijo za uporabo s tobačnimi 
izdelki

DA DA – evidenca mase 
filtrov, ki se tržijo za 
uporabo s tobačnimi 
izdelki
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Vodenje evidence
tisti, ki daje na trg  v RS plastični proizvod za enkratno uporabo ribolovno orodje :

Vrsta 
plastičnega 
proizvoda za 
enkratno 
uporabo

Vrsta ribolovnega 
orodja

Ločeno vodenje 
evidence po 
debelini mrežnih 
ploskev

Ločeno vodenje 
evidence po 
posameznem 
materialu v 
ribolovnem orodju

Posebej vodenje evidence 
po posameznih plastičnih
proizvodih/posebej 
označiti za kateri proizvod 
gre

masa

Ribolovno 
orodje, ki 
vsebuje 
plastiko

Ribolovne mreže Mrežne ploskve iz 
debeline niti Ø>1 mm

Plastika, kovine, guma DA DA

Mrežne ploskve iz 
debeline niti Ø<1 mm

Plastika, kovine, guma

Boje, plovci, vrvi NE Plastika, kovine, guma DA DA

Druga orodja na osnovi 
plastike ali njihovi deli

NE Plastika, kovine, guma DA DA

Deli orodja, ki niso iz 
plastike

NE kovine, guma DA DA
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Pogodba z nosilcem skupnega načrta 

Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I, II in III dela C
priloge 1 in ribolovno orodje pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta
sklene pogodbo, s katero ga pooblasti za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO v okviru skupnega načrta
in določi obseg izvajanja obveznosti v njegovem imenu. Če je proizvajalec tuje podjetje, pogodbo sklene
tudi njegov pooblaščeni zastopnik.

Proizvajalec mora nosilcu skupnega načrta zagotoviti :

plačevanje stroškov

pravilne podatke

do 1.1.2023 !!!!

Globa za prekršek od 5.000 do 15.000 € za pravne oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik, ki ne pristopi k izvajanju skupnega 
načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo in 700 do 3.000 € se za odgovorno osebo pravne osebe.
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Sporočanje podatkov iz evidence 
in Letno poročilo nosilca skupnega načrta

Proizvajalec mora do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko
leto sporoči podatke iz evidence nosilcu skupnega načrta

Nosilec skupnega načrta mora najpozneje do 31. marca tekočega leta
ministrstvu poslati letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema
PRO za preteklo koledarsko leto.

prvič do 31.3.2024 !!!!

prvič do 31.1.2024 !!!!
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Plačilo stroškov proizvajalca plastičnega proizvoda za 
enkratno uporabo

• stroški ukrepov za ozaveščanje
• stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega 

prevoza in obdelave teh smeti (iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe 
za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in iz dejavnosti 
čiščenja javnih površin upravljavca državnih cest)

• stroški zbiranja odpadkov :
ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani 

z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh 
odpadkov (stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh 
proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so 
najbolj obremenjene zaradi smetenja

 in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, ter pridobivanja podatkov o 
zbiranju in predelavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov

stroški izvedbe sortirnih analiz smeti (del metodologije obračunavanja stroškov -
sorazmerno glede na maso plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v 
RS v preteklem obdobju)
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Ozaveščanje

Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E priloge 1 uredbe ali
ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, razen proizvajalci tobačnih izdelkov s filtri in
filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, vsaj enkrat letno s
sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način obveščajo potrošnike o:

1. razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za
ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o
dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke;
2. negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov
navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki
vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko, ter na zdravje ljudi in živali ter
3. vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.

Prvič za leto 2023 !!!!
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Vrsta plastičnega proizvoda za enkratno uporabo Stroški

Posode za živila 1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi s temi proizvodi;
2. stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje 
odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov
3. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Zavitki in ovoji

Vsebniki za pijačo (do 3 litrov)

Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški)

Lahke plastične nosilne vrečke

Vlažilni robčki 1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe, razen proizvajalec tobačnih 
izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki
2. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh smeti
3. stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, ter 
pridobivanja podatkov o zbiranju in predelavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov.

Baloni

Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki 1. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh smeti
2. stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, ter 
pridobivanja podatkov o zbiranju in predelavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov.
3. stroške zbiranja odpadkov iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje 
odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter 
naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov

Ribolovno orodje 1. stroške ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in je bilo 
oddano v ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške 
sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega 
prevoza in obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko;
2. stroke ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi z ribolovnim orodjem, ki 
vsebuje plastiko.
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Plačilo stroškov nosilca skupnega načrta

Nosilec skupnega načrta plača stroške čiščenja okolja:
• obvezni občinski gospodarski javni službi
• upravljavcu državnih cest

Račun izdata do 31. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Nnosilec skupnega načrta plača stroške do 30. junija tekočega leta za 
preteklo koledarsko leto.

112


