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Obvezna oddaja Poročila o 
nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi in 
Poročila o količini 
embalaže, ki je bila dana v 
promet ali uporabljena v 
letu 2021

Polonca Poljanec Perič, Environ d.o.o.
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Program 10:00 – 12:00 + 15 min vprašanja 

Seznanitev z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki in ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo, skupne točke

Kdo je proizvajalec embalaže, primeri
Dajanje embalaže na trg, primeri
Poročanje o embalaži dani na trg, primeri poročanja iz prakse (kdo poroča, kaj

poroča, komu ni potrebno poročati)
Razlika med komunalno in nekomunalno embalažo in komu oddamo ali

prepustimo odpadno embalažo
Zahteve in obveznosti s področja ravnanja z odpadki (oddajanje in prepuščanje

odpadkov, evidenčni listi, vodenje evidence, ...)
Pojasnila, navodila in obveznosti poročanja o odpadkih, če ste izvirni

povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov
Roki za oddajo poročil
Odgovori na vprašanja

Seznanitev z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki in 
ravnanja z embalažo in odpadno embalažo

Zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) 

Uredba o odpadkih
(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)

SPECIALNI PREDPISI
Uredba o embalaži in odpadni embalaži
(Uradni list RS, št. 54/21 in 208/21) 
Uredbe o : odpadnih oljih, zdravstvenih odpadkih, gradbenih odpadkih, baterijami in 
akumulatorji, izrabljenih motornih vozilih, električni in elektronski opremi, ...
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Zakon o varstvu okolja

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

definicija odpadkov
okoljevarstveno dovoljenje (predelava, odstranjevanje)
vpis v evidenco 

(zbiranje, prevažanje, trgovanje, posredovanje)

SPREMEMBA !!!!
ZVO-2   (druga obravnava v DZ)

Zakon o varstvu okolja – sprememba ZVO-2

• splošne določbe o odpadkih iz podzakonskih predpisov dvignjene 
na nivo zakona 
Poglavje: Ravnanje z odpadki (22. člen do 33. člen– novih 12 
členov)

• proizvajalčeva razširjena odgovornost
proizvajalci določenih proizvodov nosijo finančno in 
organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki, ki nastanejo iz
proizvoda

• spremenjena določila o presoji vplivov na okolje in izdaji 
okoljevarstvenih dovoljenj

• okoljska škoda
• status nevladnih organizacij v javnem interesu 

nimajo več priznanega statusa stranskega udeleženca v postopkih 

199. členov              312. členov
-
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Uredba o odpadkih

OSNOVNI PREDPIS
Uredba o odpadkih
(Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)

• pravila ravnanja 
• pogoji za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov
nastajanja odpadkov  in ravnanje z njimi 

Sprememba 129/20 :
prenehanje statusa odpadkov, 
merila za prenehanje statusa odpadka, 
merila za izgubo statusa odpadka  
vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, 
vsebina načrta ravnanja z odpadki

Specialni predpisi

SPECIALNI PREDPISI
1.skupina : 

predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: 
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, z odpadnimi 
olji baterijami in akumulatorji, odpadki iz zdravstva, …) 

2.skupina : 
predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z 
odpadki (odlaganje, sežiganje)

3. Skupina : 
predpisi o čezmejnem premeščanju odpadkov
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Zakonodaja embalaža/odpadki

Uredba o odpadkih
Prepovedi
Omejitve
Pravila ravnanja

Uredba o embalaži in odpadni 
embalaži
Prepovedi
Omejitve
Pravila ravnanja

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

Poročanje o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi

Poročanje o embalaži dani v 
promet

Katero poročilo moram izdelati?

surovine v embalaži
embalaža za embaliranje
vse ostalo

embalirani izdelki
odpadna embalaža od surovin
odpadki pri proizvodni

Poročilo o embalaži dani v promet

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi
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Pogoji za izdelavo Poročil

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi
izvirni povzročitelji, ki presegajo enega od pogojev:

• nastalo je več kot 10 ton odpadkov in

• nastalo je več kot 5 kg nevarnih odpadkov in

• zaposlovali so več kot 10 zaposlenih

Zbiralec, obdelovalec – obvezno!

Poročilo o dajanju embalaže na trg
vsi proizvajalci, ki samostojno izpolnjujejo obveznosti PRO

(ostali kvartalno poročajo DROE)

Zahteve in dokumenti odpadki/embalaža

ZAHTEVE

ODPADKI EMBALAŽA

OVD 
(po potrebi)

vpis v evidenco
proizvajalcev

popis odpadkov skupno ali 
individualno 
izpolnjevanje
obveznosti PRO

označitev odpadkov vodenje evidence o 
dajanju embalaže na 
trg 

skladiščenje poročanje o dajanju 
embalaže na trg

vodenje evidence okoljska dajatev 
(po potrebi)

načrt gospodarjenja, 
zbiranja, ravnanja

letno poročanje

DOKUMENTI

ODPADKI EMBALAŽA

OVD Pogodba z DROE ali 
vpis v evidenco 
individualnih 
sistemov PRO

evidenca Evidenca dajanja 
embalaže na trg

evidenčni listi evidenčni listi

načrt 
gospodarjenja, 
zbiranja, ravnanja

poročilo

letno poročilo dokazilo o plačilu 
okoljske dajatve
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embalaža

Zgodovina sprememb Uredbe 

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.)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno  
embalažo
(Uradni list RS, št. 35/17 – 10.a, 10.b, 10.b
člen)

Uredba o embalaži in odpadni 
embalaži 
(Uradni list RS št. 54/21, 208/21)

0 – 5 t : ni bilo obveznosti 
poročanja o dajanju embalaže 
v promet
5 – 15 t : izjava, da dajo na trg 
več kot 5 t in manj kot 15 t 
embalaže     
> kot 15 t 

< kot 15 t 

>kot 15 t  

Vsa podjetja in vsi 
samostojni podjetniki, ki na 
slovenski trg uvažajo ali 
dajejo embalirano blago 
(ni več praga 15 t) 
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Kaj je embalaža?

Proizvodi

(papir, karton, plastika, 
kovina, steklo, ...)

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

Embalaža so vsi proizvodi iz kakršnega koli materiala, ki se uporabljajo za to, da vsebujejo
blago (od surovin do končnih izdelkov), ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga,
ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika
embaliranega blaga ali potrošnika.

loči embalažo od blaga

odpadna embalaža

Vrste embalaže

• kompozitna embalaža 
(narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni 
mogoče ločiti)

• embalaža, sestavljena iz več kot enega materiala

• servisna embalaža 
(embalaža za polnjenje blaga na prodajnem mestu)
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Vprašanje za vas...

• Embalirate (pakirate) blago ali ga pod vašo blagovno znamko embalira drugo 
podjetje? 

• Uvažate embalirano blago? 

• Uvažate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu? 

• Proizvajate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu? 

• Prodajate embalirano blago neposredno končnemu uporabniku iz tujine 
preko sredstev za komunikacijo na daljavo? 

Če na eno od spodnjih vprašanj odgovorite z DA, dajete embalažo na trg in ste 
PROIZVAJALEC.

Torej...

• Če embalirate (pakirate) blago ali ga pod vašo blagovno znamko embalira 
drugo podjetje ste EMBALER

• Če uvažate embalirano blago ste PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA

• Če uvažate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu ste PRIDOBITELJ 
SERVISNE EMBALAŽE

• Če proizvajate embalažo za polnjenje na prodajnem mestu ste 
PROIZVAJALEC SERVISNE EMBALAŽE 

• Če prodajate embalirano blago iz tujine neposredno končnemu
uporabniku preko sredstev za komuniciranje na daljavo ste TUJE 
PODJETJE, KI DAJE EMBALAŽO NA TRG V RS

... dajete embalažo na trg in ste PROIZVAJALEC.
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Proizvajalci
(izraz ni vezan na proizvodnjo!)

TISTI, KI DAJEJO EMBALIRANO BLAGO ALI EMBALAŽO NA TRG

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

ČE EMBALIRANEGA BLAGA NE DAJETE NA TRG, AMPAK SAMI UPORABITE :
NISTE PROIZVAJALEC = 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

Embaler

Embaler je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki:
a) embalira, pakira ali polni blago v embalažo pod svojim imenom ali pod svojo 

znamko ali v embalažo, na kateri je vidna oznaka njegovega imena ali njegova 
znamka, ali

b) zanj druga oseba embalira ali pakira ali polni blago v embalažo pod njegovim 
imenom ali pod njegovo znamko ali v embalažo, na kateri je oznaka njegovega 
imena ali njegova znamka.

Če pridobitelj embaliranega blaga uvaža ali vnaša na območje Republike 
Slovenije, z namenom nadaljnje prodaje, blago z znamko pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za embalerja šteje 
imetnik znamke.

Za embalažo, ki jo daje embaler na trg v RS, se štejeta tudi skupinska in 
transportna embalaža blaga, čeprav nista označeni z imenom ali znamko 
embalerja
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Primer embalerja

Prodaja v trgovskem centru

blagovna znamka

Kdo je dal na trg RS?

pod svojo znamko zanj embalira druga oseba

Pridobitelj embaliranega blaga

Pridobitelj embaliranega blaga

Pridobitelj embaliranega blaga je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 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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Proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže

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 
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

Proizvajalec servisne embalaže
Proizvaja embalažo za namen polnjenja na prodajnem mestu
Primer : proizvodnja papirnatih vrečk za polnjenje kruha na prodajnem mestu

Pridobitelj servisne  embalaže
Uvaža oz. pridobiva embalažo za namen polnjenja na prodajnem mestu
Primer : uvoz papirnatih vrečk za kruh na prodajnem mestu

Primer proizvajalca/pridobitelja servisne embalaže

SERVISNA EMBALAŽA 
(embalaža za polnjenje na prodajnem mestu)

EMBALER:
(prodaja v druge trgovine)

Zavezanec  za embalažo, ki se uporablja 
za polnjenje na prodajnem mestu je :
• PROIZVAJALEC SERVISNE EMBALAŽE 
ali
• UVOZNIK SERVISNE EMBALAŽE!!!!

embaler

proizvajalec 
servisne 

embalaže

Pridobitelj 
servisne 

embalaže

Zavezanec  za embalažo, 
ki se uporablja za 
embaliranje :
• EMBALER
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Tuje podjetje, ki daje embalažo 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

Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo

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

NI PROIZVAJALEC!!!

• z DROE sklene pogodbo
• DROE sporoča podatke o embalaži pridobljenega blaga (nima 
obveznosti iz 15. člena, 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)
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Primer pridobitelja embaliranega blaga za lastno uporabo

Frizerka je za potrebe salona iz tujine UVOZILA sušilnik za lase in izdelke za 
nego las – frizerka kupuje embalirano blago preko spleta in ga sama 
uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti
NE PRODAJA IZDELKOV ZA NEGO LAS!!!*

*Če prodaja izdelke za nego las NI PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA BLAGA ZA 
LASTNO UPORABO (ki ni proizvajalec) , ampak PRIDOBITELJ EMBALIRANEGA 
BLAGA (je proizvajalec)

Pridobitelj
embaliranega 
blaga za lastno 

uporabo

Pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo, ki je hkrati 
tudi embaler

• nabavi embalirano blago - surovine v tujini, iz njih proizvede proizvod in ga kot 
embalirano blago da na trg v RS
(embalaža od surovin + embaliran proizvod)

• embalaža blaga, ki jo pridobi skupaj z blagom za lastno uporabo se prišteje k 
embalaži, ki jo daje na trg v RS 

Zaradi celotne količine embalaže izpolnjuje obveznosti PRO kot proizvajalec 
(v tem primeru kot embaler)!!!

Če njegov tuji dobavitelj surovin prevzame obveznosti PRO, mora slovenski 
proizvajalec izpolnjevati svoje obveznosti PRO samo še zaradi embalaže blaga, ki ga 
daje kot embaler na trg v RS.
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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

Dajanje embalaže na trg

UVOZ DANO V PROMET

Embalaža, ki jo 
uvozimo z 
izdelkom iz 
tujine

Embalaža, ki jo z 
izdelkom damo 
na trg RS

Servisna 
embalaža, ki jo 
uvozimo iz 
tujine Embalaža, ki jo z 

uvoženim 
izdelkom damo 
na trg RS

IZVOZ

Embalaža, ki 
jo izvozimo 
z izdelkom v 
tujino

Servisna 
embalaža, ki jo 
proizvajamo za 
trg RS

Embalaža, ki jo 
uvozimo z 
izdelkom iz 
tujine preko 
sredstev za 
komuniciranje 
na daljavo
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?? Embalaža dana na trg/odpadki ??

+

Končni uporabnik - na dvorišču Končni uporabnik  - potrošnik

Končni uporabnik, ki 
izpraznjeno embalažo 
zavrže, tako da nastane 
ODPADNA EMBALAŽA, 
je izvirni povzročitelj 
odpadkov iz predpisa, ki 
ureja odpadke.

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 
• tuje podjetje, ki daje embalažo na trg v 

RS

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

KDAJ ?
• ko da podjetje ali samostojni podjetnik PRVIČ 

NA TRG RS izdelke v embalaži, ki bo enkrat 
postala odpadna embalaža
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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!!!!

PROIZVOD ODPADEK

Odgovornost je lahko finančna ali pa tudi organizacijska.

načrtovanje 
zasnova 
proizvodnja

zbiranje 
prevzemanje
obdelava

Odgovornost proizvajalcev

ORGANIZACIJSKA 
OBVEZNOST

FINANČNA
OBVEZNOST

zagotavljanje predpisanega 
ravnanje za vso odpadno 
embalažo, ki nastane na 
ozemlju Republike Slovenije

plačevanje predpisanih 
stroškov teh ravnanj
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Proizvajalec (PRO)

KDO je PROIZVAJALEC?

Tisti, ki razvija, izdeluje, dodeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža določene 
vrste proizvodov v Republiko Slovenijo.

Uvaža 
proizvode

Razvija, izdeluje, 
dodeluje, obdeluje, 
prodaja proizvode

Proizvodi za katere velja PRO

1. izrabljena motorna vozila

2. električna in elektronska oprema 

3. baterije in akumulatorji

4. embalaža 

5. izrabljene gume

6. zdravila 

7. fitofarmacevtska sredstva 

8. nagrobne sveče 
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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 
družbo za ravnanje z odpadno 
embalažo

Ni poročanja ministrstvu!!!!

- 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 ministrstvu

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo - DROE

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo

1 SLOPAK d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana

2 INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana

3 SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

4 DINOS d.d., Šlandrova 6, 1000 Ljubljana (prej Unirec in Ekodin)

5 RECIKEL, družba za ravnanje z odpadno embalažo, d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče

6 EMBAKOM d.o.o., Pod hrasti 33, 1218 Komenda

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Odpadna-embalaza.pdf
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Vpis v evidenco proizvajalcev

DA
tisti embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, proizvajalci ali pridobitelji 
servisne embalaže in tuja podjetja, ki dajejo embalažo na trg v RS -
PROIZVAJALCI :

• tisti, ki še niso vpisani - Novi + 

• tisti, ki so imeli nad 15 ton embalaže dane v promet (niso spadali v 10. a člen 
stare uredbe)

NE
tisti embalerji, pridobitelji blaga in proizvajalci in pridobitelji embalaže, ki so bili
že vpisani po 10. a členu stare Uredbe

KDO SE MORA VPISATI V EVIDENCO PROIZVAJALCEV ?

KDO VODI EVIDENCO PROIZVAJALCEV ?
Ministrstvo ARSO

Kako se vpišemo v evidenco proizvajalcev
http://okolje.arso.gov.si/embalaza/ Registracija
https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml

• MATIČNA ŠTEVILKA
• PODATKI O PODJETJU (preverite prenešene 
podatke iz AJPESA, dodajte zahtevane 
kontaktne podatke) 
• IZBERITE ENO ALI VEČ VRST DEJAVNOSTI, 
ki jo opravljate v zvezi z embalažo (embaler, 
pridobitelj blaga, proizvajalec ali pridobitelj 
embalaže). 

Na e-poštni naslov boste prejeli sporočilo z 
VSTOPNO KODO in POTRDITVENO 
POVEZAVO. 

S klikom na potrditveno povezavo bo postopek
registracije zaključen in vaše podjetje bo
vpisano v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v
promet
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Vodenje evidence
Evidenco vodimo glede na različne vrste embalažnega materiala in 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)
 druga 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)

prej kovine

Kako vodimo evidenco?

po vrsti embalaže in embalažnem materialu v kg:

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?

Embalažni 
material

Uporabljena 
embalaža

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

kg

papir in karton kartonska 
škatla

masa 1 kom 16 16 x masa škatle XXXX

Plastika plastenka masa 1 kom 9x število škatel 9x 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 pošiljki je 16 škatel, v škatli je 9 plastenk, ovito s 6 m folije in 3 m traku 

Poročanje o dajanju embalaže na trg RS

KDO?
Proizvajalec (na podlagi evidence) 

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

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

KAKO?
v elektronski obliki – obrazec sporočiti podatke o embalaži, dani na trg v RS
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Kdaj poroča proizvajalec in kdaj družba za ravnanje z 
odpadno embalažo (DROE) o dajanju embalaže na trg RS?

1. Proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi 
proizvajalci, sporoči družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki jo je 
pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO štirikrat letno podatke o 
embalaži, dani na trg v RS v elektronski obliki sporočiti :

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.

2. Proizvajalec, ki je vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z 
odpadno embalažo, sporoči ministrstvu štirikrat letno podatke o embalaži 
dani na trg v RS v elektronski obliki sporočiti :

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. 

Poročanje o embalaži dani na trg, primeri poročanja iz prakse 
(kdo poroča, kaj poroča, komu ni potrebno poročati)

EMBALIRANO 
BLAGO

SUROVINE

UVOZIMO IZ TUJINE

UVOZIMO IZ TUJINE

IZDELAMO SAMI

KUPIMO OD SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA

KUPIMO OD SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA
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Embalirano blago uvozimo iz tujine

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

Embalirano blago kupimo od slovenskega proizvajalca

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 
uporabniku
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Surovine za izdelavo izdelka/blaga 

SUROVINE UVOZIMO IZ TUJINE 

SUROVINE KUPIMO OD SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA

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

ODPAKIRAMO
Ne poročamo

pri nas

pri nas

Primer 1

Proizvajalec je izdelek embaliral in 
dal na trg

Proizvajalec je uvozil 
surovine

embaler

Pridobitelj
embaliranega 
blaga za lastno 

uporabo
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Primer 2

Podjetje izdeluje kartonske škatlice za zdravila

IZDELEK embaler

Primer 3

UVOZI SUROVINE 
IZ TUJINE :

KUPI EMBALAŽO  V 
SLOVENIJI :

EMBALIRA ZDRAVILA 
IN JIH DA V PROMET  
V SLOVENIJO :

+

KUPI EMBALAŽO V 
TUJINI :

Pridobitelj
embaliranega 

blaga za 
lastno 

uporabo

embaler

pridobitelji 
embaliranega 

blaga

ker je poročal  o embalaži 
dani na trg že slovenski 
proizvajalec, ko je dal 
embalirano blago na trg RS
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Prehod iz embalaže na odpadno embalažo

Papirna in kartonska embalaža
vrsta embalažnega materiala

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža
vrsta odpadne embalaže

Odpadna embalaža, podelitev številke odpadka

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

Ravnanje skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15. 69/15 in 129/20) 

ŠTEVILKA ODPADKA
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Roki za oddajo poročil embalaža/odpadna embalaža + 
odpadki

Embalaža Odpadki

Primer : 
Papirna in kartonska embalaža

Primer :
15 01 01 Papirna in kartonska embalaža
ODPADNA EMBALAŽA

vrsta embalažnega materiala vrsta ODPADKOV - odpadna embalaža

Poročilo o dajanju embalaže na trg Letno poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju 
z njimi (vsi odpadki)

kvartalno do 31.3. tekočega leta za lansko leto

Individualno izpolnjevanje PRO - na ARSO
Skupno izpolnjevanje PRO - DROE

na ARSO (IS odpadki)

Razlika med komunalno in nekomunalno embalažo in komu jo 
oddamo ali prepustimo

ZVO-1 :

komunalni odpadki – prepuščanje IJS (brez EL)

nekomunalni odpadki – oddajanje zbiralcu, predelovalcu (EL)

Uredba o embalaži in odpadni embalaži :

Gospodinjska embalaža - komunalna odpadna embalaža – prepuščanje IJS (brez EL)

Negospodinjska embalaža - nekomunalna odpadna embalaža – oddajanje zbiralcu, predelovalcu (EL)

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov :

odpadna embalaža, ki JE komunalni odpadek - prepuščanje IJS (brez EL)

odpadna embalaža, ki NI komunalni odpadek - oddajanje zbiralcu, predelovalcu (EL)

IZJEME – dovoljeno prepuščanje IJS :
 nekomunalna odpadna embalaža iz trgovine, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti, javnega sektorja

 odpadna embalaža, ki NI komunalni odpadek iz trgovine ali storitvenih dejavnosti
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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-1

Gospodinjska in negospodinjska embalaža

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21)

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 in 60/18)

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)!

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-1
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Gospodinjska in negospodinjska embalaža

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21)

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

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 in 60/18)

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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odpadki

Osebe, ki ravnajo z odpadki

RAVNANJE Z ODPADKI OSEBE
Delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov Izvirni povzročitelj odpadkov

Izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi 
se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov

Povzročitelj odpadkov

Ima odpadke v posesti Imetnik odpadkov

Zbira odpadke Zbiralec odpadkov

Predeluje in/ali odstranjuje odpadke Izvajalec obdelave

Prevaža odpadke drugih imetnikov Prevoznik odpadkov

V svojem imenu in za svoj račun kot dejavnost opravlja 
nakup in naknadno prodajo odpadkov

Trgovec odpadkov

Ureja predelavo ali odstranjevanje odpadkov v imenu tretjih 
oseb

Posrednik
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Zahteve in obveznosti s področja ravnanja z odpadki

Nastanek 
odpadkov 

Označevanje, 
skladiščenje

Obveznosti :
• Načrt gospodarjenja z odpadki,     

Načrt zbiranja odpadkov, 
Načrt ravnanja z odpadki

• Vodenje evidence
• Letno poročanje

Oddajanje zbiralcu, predelovalcu
Čezmejno pošiljanje odpadkov

Dokazila :
Evidenčni list
Listina za odpadke poslane v obdelavo v drugo državo EU ali tretjo državo

Ločeno zbiranje

Uvrstitev odpadkov v 
seznam odpadkov

Ravnanje 
z odpadki

Ni ogroženo človekovo zdravje
Ni škodljivih vplivov na okolje

Primer : plastična embalaža
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

Posamezno 
področje znotraj 
skupine

Vir odpadka 
glede na 
dejavnost

Točno določen 
odpadek

Nevaren 
odpadek
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Načrt gospodarjenja, zbiranja in ravnanja z odpadki

OSEBA NAČRT POGOJI
Povzročitelj Načrt gospodarjenja z odpadki

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

Zbiralec Načrt zbiranja odpadkov OBVEZNO
Izvajalec
Obdelave

Načrt ravnanja z odpadki
OBVEZNO

Prevoznik / /
Trgovec / /
Posrednik / /

Opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo 
zdravje!!!!
 Številke odpadkov, ki nastajajo, se bodo zbirali ali obdelovali
 Izvor odpadkov
 kraj zbirnega centra ali obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke 

ali številke stavbe iz registra nepremičnin 
 opis načina prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov 
 opis oddajanja zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje
 podatki o produktih obdelave

Vodenje evidence

• PODATKI O ŠTEVILKAH ODPADKOV IN KOLIČINAH ODPADKOV 

(nastali, zbrani, obdelani, prevoženi nevarni, posredovani nevarni)

• ČASOVNO ZAPOREDJE IN RAVNANJE Z NJIMI

• RAZLIČNI KRAJI – EVIDENCA LOČENO PO KRAJU ODPADKOV

vodenje evidence = predpogoj za izdelavo poročila
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Evidenca in poročanja o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, 
zbiralec ali obdelovalec odpadkov 

OSEBA VODENJE 
EVIDENCE

POGOJI EVIDENCA POROČANJE POGOJI POROČANJE

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 prevozih 
nevarnih odpadkov

Samo, če prevaža 
nevarne odpadke

/ /

Trgovec / / / /

Posrednik Evidenca o 
posredovanju pri 
zagotavljanju 
obdelave nevarnih 
odpadkov

Samo, če posreduje 
nevarne odpadke

/ /

Podatki povzročitelja odpadkov

nastali odpadki oddani odpadki

odpadki na skladišču 1.1.

odpadki na skladišču 31.12.
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Povzročitelj odpadkov evidenca/poročilo

EVIDENCA POVZROČITELJ ODPADKOV
Številka odpadka
Količina

Nastali odpadki
Začasno skladiščeni odpadki
Odpadki, ki jih sami obdelujemo
Oddani v nadaljnje ravnanje v
Slovenijo postopek, kraj, 

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

Podatki zbiralca

odpadki na skladišču 1.1.

zbrani odpadki- po imetnikih 
(oddani, prepuščeni)

oddani odpadki

odpadki na skladišču 31.12.
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Zbiralec odpadkov evidenca/poročilo

EVIDENCA ZBIRALEC ODPADKOV
Številka odpadka
Količina

Zbrani odpadki (oddani, prepuščeni) Imetniki
Predhodno skladiščeni odpadki
Oddani v nadaljnje ravnanje v
Slovenijo Postopek, 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

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 
obdelave

Odpadki poslani v EU ali tretje države

Podatki obdelovalca

Obdelani odpadki

Prevzeti odpadki

Odpadki, ki jim je 
prenehal status 
odpadka

Produkti 
obdelave 
odpadkov

Neobdelani odpadki

Preostanek po 
obdelavi
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Podatki obdelovalca

Obdelani odpadki

Prevzeti odpadki -
povzročitelji RS

Prevzeti odpadki -
povzročitelji tujina

Prevzeti odpadki – zbiralci, 
izvajalci obdelave

Odpadki, ki jim je 
prenehal status 
odpadka

Preostanek 
po obdelavi –
nadaljnje 
ravnanje

Neobdelani odpadki 
oddani v nadaljnje 
ravnanje RS ali v 
tujino

Produkti obdelave in 
preostanek po 
obdelavi oddani 
prevzemnikom v RS 
ali v tujino

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 
obdelave

Neobdelani odpadki poslani v EU ali tretje države

Produkti obdelave in preostanek po obdelavi oddanih
drugim prevzemnikom v RS

Prevzemniki
Postopek, kraj, izvajalec 
obdelave

Produkti obdelave in preostanek po obdelavi oddanih
drugim prevzemnikom v EU ali tretje države
Skladiščeni odpadki ob koncu poročevalskega obdobja

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 

obdelaveNeobdelani odpadki poslani v EU ali tretje države
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Poročanje

KDO? Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec in izvajalec obdelave

KAJ? Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, 
Poročilo o zbiranju odpadkov, 
Poročilo o obdelavi odpadkov

KDAJ? do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto

KAM? na ministrstvo
informacijski sistem o ravnanju z odpadki IS-odpadki
(izvirni povzročitelj - elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih
straneh ministrstva in organa, pristojnega za statistiko)

Roki za oddajo poročil embalaža/odpadna embalaža + 
odpadki

Embalaža Odpadki

Primer : 
Papirna in kartonska embalaža

Primer :
15 01 01 Papirna in kartonska embalaža
ODPADNA EMBALAŽA

vrsta embalažnega materiala vrsta ODPADKOV - odpadna embalaža

Poročilo o dajanju embalaže na trg Letno poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju 
z njimi (vsi odpadki)

kvartalno do 31.3. tekočega leta za lansko leto

Individualno izpolnjevanje PRO - na ARSO
Skupno izpolnjevanje PRO - DROE

na ARSO (IS odpadki)
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Pomembni datumi

do 31.1.2022  do 31.3.2022 do 30.4.2022
kvartalno 1x letno kvartalno

oddati poročilo o nastalih 
odpadkih in ravnanju z njimi za 
leto 2021 na ARSO
(povzročitelj, zbiralec, obdelovalec 
odpadkov)

oddati poročilo o embalaži, 
dani na trg podjetju za ravnanje 
z odpadno embalažo - DROE 
(skupno izpolnjevanje 
obveznosti PRO)
(oseba, ki daje embalažo na trg)

(oddati poročilo o embalaži dani 
na trg za obdobje od 1.1.2021 do 
30.6.2021 (po stari Uredbi) na
ARSO) ZADNJIČ!
(oseba, ki daje embalažo na trg)

oddati poročilo o embalaži, dani 
na trg podjetju za ravnanje z 
odpadno embalažo - DROE 
(skupno izpolnjevanje 
obveznosti PRO)
(oseba, ki daje embalažo na trg)

oddati poročilo o embalaži dani 
na trg na  ARSO (individualni 
sistem izpolnjevanja PRO)
(oseba, ki daje embalažo na trg)

oddati poročilo o embalaži dani 
na trg na  ARSO (individualni 
sistem iz
polnjevanja PRO)
(oseba, ki daje embalažo na trg)

Environ, okoljske storitve, Polonca Poljanec Perič 
s.p.
Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
T : 01 81 00 790
M : 040 324 324
F : 01 562 05 83
E : polonca.poljanec-peric@environ.si
www.environ.si

Hvala za pozornost
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