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Kdo, kdaj, kako in kje mora poročati 
pristojnim
Spremembe na področju nosilnih plastičnih vrečk prinašajo nove 

obveznosti za širši krog zavezancev.   
Antonija Božič Cerar, GZS – Služba za varstvo okolja

Zavezanci, ki dajejo na trg manj kot 15 ton embalaže 
letno, imajo od 1. januarja letos nove obveznosti. Že 
lani so se morali vpisati v evidenco oseb, ki dajejo 
embalažo v promet, ter pričeti voditi evidence o 
embalaži, ki so jo dali v promet. Na podlagi evidenc 
morajo o tem tudi poročati ministrstvu za okolje 
najpozneje do 31. marca 2019.

Poročilo obsega podatke o masi embalaže, dane 
v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po 
vrstah embalaže in embalažnem materialu. Vsebovati 
mora tudi podatke o načinu zagotavljanja ustreznega 
ravnanja z odpadno embalažo. 

Razen v posebej določenih primerih, ki jih v 
nadaljevanju navajamo, osebam, ki dajejo v promet, v 
različnih »embalažnih vlogah« manj kot 15 ton letno, 
ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja. 

Kdaj je treba zagotoviti predpisano ravnanje z 

embalažo in kako? – meja 15 t/letno

Če letna količina embalaže, ki jo kot prvi proizvajalec 
ali distributer v slovenski prostor vnašate z embali-
ranim blagom, za nadaljnjo prodajo in/ali za lastno 
uporabo presega 15 ton, lahko zagotavljate predpi-
sano ravnanje na dva načina:
1. z vključitvijo v eno od šestih obstoječih družb za 

ravnanje z odpadno embalažo, 
2. s pridobitvijo potrdila o vpisu v evidenco indivi-

dualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, 
ki jo vodi ministrstvo, kot trenutno 14 podjetij, ki 
predpisano ravnanje zagotavljajo sama.

Enake obveznosti in možnosti zagotavljanja ravnanja 
imate, če proizvajate ali prvič v Sloveniji v promet 
vnašate t. i. servisno embalažo (embalaža, ki se polni 
ob prodaji, v predpisu opisana kot embalaža, ki ni 
namenjena embalerjem) in jo dajete v promet sami ali 

sami uporabljate, kjer so količine embalaže večje kot 
15 ton letno.  

Kdaj meja 15 ton letno ne velja?

Ne glede na letno količino embalaže je obvezno 
treba zagotoviti predpisano ravnanje, če prvi dajete v 
promet v Sloveniji plastične nosilne vrečke, emba-
lažo iz plastike polimerov iz vinil kloridov ali drugih 
halogeniranih olefinov oziroma embalažo, v kateri je 
embalirano nevarno blago.

Katere zahteve veljajo za plastične nosilne vrečke 

na prodajnih mestih?

Kdor prvi daje v promet plastične nosilne vrečke, 
mora, praviloma preko družb za ravnanje z odpa-
dno embalažo, zagotoviti predpisano ravnanje. 
Distributerji, ki potrošnikom ponujajo plastične 
nosilne vrečke na prodajnem mestu, morajo od 1. 
januarja zagotoviti, da te vrečke niso več brezplačne. 
Prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih 
vrečk morajo opremiti s cenami vrečk v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. Distributer na 
prodajnem mestu lahko brezplačno zamenja odpa-
dno plastično nosilno vrečko, če jo je potrošnik kupil 
pri njem, za enako novo plastično vrečko. S tem mora 
potrošnike seznaniti s pisnim obvestilom na prodaj-
nem mestu. Distributer mora tako zbrano odpadno 
embalažo, ne glede na njeno količino, oddati družbi 
za ravnanje z odpadno embalažo. 

Brezplačno so lahko še vedno na voljo zelo lahke 
plastične nosilne vrečke za shranjevanje živil, ki niso 
predpakirana. Distributer mora potrošnike o tem 
obveščati s pisnim obvestilom povsod, kjer so na 
voljo. Če distributerji prodajajo zelo lahke plastične 
nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana, ali za 
neživilske proizvode, morajo o njihovem številu voditi 
evidence in o tem tudi poročati ministrstvu.

Ko se subjekt znajde v različnih vlogah, od emba-
lerja, pridobitelja embaliranega blaga, do proizvajalca 
ali pridobitelja embalaže, je treba upoštevati seštevek 
embalaže glede na letno mejo 15 ton. Poleg zago-
tavljanja predpisanega ravnanja mora tak zavezanec 
plačevati tudi okoljsko dajatev zaradi nastajanja 
odpadne embalaže. Ne glede na letno količino emba-
laže je obvezno plačevati okoljsko dajatev za plastične 
nosilne vrečke ter embalažo iz plastike polimerov 
iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, ki 
gredo prvič  v promet v Sloveniji. gg

Poročila o embalaži 
morajo zavezanci 
oddati do 31. marca 
2019 prek spletne 
aplikacije http://
okolje.arso.gov.si/
embalaza/.

Meja 15 ton letno ne 
velja, če prvi dajete 
v promet plastične 
nosilne vrečke.

Več vrst distributerjev

Distributer je oseba, ki zaradi dajanja embalaže ali 
embaliranega blaga v promet na ozemlju RS doba-
vlja embalažo ali embalirano blago neposrednemu 
končnemu uporabniku. Za distributerja se štejeta 
tudi embaler, pridobitelj blaga ali proizvajalec 
oziroma pridobitelj embalaže, če dobavlja emba-
lažo ali embalirano blago neposredno trgovcu ali 
končnemu uporabniku in tudi trgovec, ki dobavlja 
embalažo ali embalirano blago neposredno konč-
nemu uporabniku.

Varstvo okolja
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