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NAVODILO O RAZVRŠČANJU ODPADNE EMBALAŽE
MED ODPADNO EMBALAŽO, KI JE KOMUNALNI
ODPADEK IN ODPADNO EMBALAŽO, KI NI KOMUNALNI
ODPADEK
v skladu z 2. odstavkom 3. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS 84/06, 106/06 in 107/07; v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Delitev embalaže:
Embalaža se deli glede na:
–
namen uporabe,
–
možnost ponovne uporabe, in
–
vrsto embalažnega materiala.
Po namenu uporabe se embalaža deli v tri osnovne skupine:
–
prodajna ali primarna embalaža,
–
skupinska ali sekundarna embalaža, in
–
transportna ali terciarna embalaža.
Glede na možnost ponovne uporabe se embalaža deli na:
–
vračljivo embalažo (za večkratno uporabo) in
–
nevračljivo (uporabi se samo enkrat).
Vrste embalažnega materiala so:
–
papir in karton,
–
plastika,
–
les,
–
kovine,
–
steklo,
–
sestavljeni materiali (kompoziti) in
–
drugi materiali (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora).
Embalaža je lahko označena zaradi prepoznavanja embalažnega materiala. Te oznake so
namenjene lažji in boljši predelavi, vključno z razvrščanjem zbrane odpadne embalaže.
Označevanje embalaže zaradi prepoznavanja embalažnega materiala ni obvezno. Če je na
embalaži oznaka embalažnega materiala, potem mora le-ta biti v skladu z Odločbo 97/129/ES.

Delitev odpadne embalaže:

Odpadna embalaža se deli glede na vir nastanka in prevzemnika odpadkov na odpadno
embalažo, ki je komunalni odpadek (KOE) in odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek
(NKOE). KOE nastaja pretežno v gospodinjstvih, NKOE pa zaradi opravljanja dejavnosti (npr.
proizvodne, storitvene, trgovinske). KOE prevzemajo izvajalci javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov, NKOE pa neposredno družbe za ravnanje z odpadno embalažo.
Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek je odpadna prodajna ali skupinska embalaža,
ki nastaja kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih in kot tem odpadkom podoben odpadek iz
trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. To odpadno embalažo
končni uporabniki prepuščajo izvajalcem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
Večinoma gre za odpadno embalažo (v glavnem prodajno), ki nastaja v gospodinjstvih. Za KOE
se šteje tudi odpadna prodajna in skupinska embalaža, ki nastaja v javnem sektorju, torej zaradi
opravljanja dejavnosti javne uprave in obrambe ter dejavnosti obvezne socialne varnosti,
izobraževanja (vrtci, šole, glasbene šole, višje strokovne šole, visokošolski zavodi...), zdravstva,
socialnega varstva, ali pri izvajanju dejavnosti drugih javnih ustanov. Med KOE se razvršča tudi
odpadna prodajna in skupinska embalažo, ki nastaja v trgovini, industriji, obrti ali storitvenih
dejavnostih (torej zunaj gospodinjstev), če njen nastanek povzročajo zaposleni in druge fizične
osebe; odpadna embalaža pa ne nastaja zaradi opravljanja teh dejavnosti.
Odpadna embalaža, ki nastaja v javni ustanovi kot posledica dejavnosti druge osebe, ki v okviru
te javne ustanove opravlja dejavnost, ki ni osnovna dejavnost te javne ustanove (npr. priprava
hrane, čiščenje...), se razvršča med NKOE.
Odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek je odpadna embalaža, ki nastaja pri opravljanju
proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu, gozdarstvu,
ribištvu, in prometu. To odpadno embalažo prevzemajo neposredno družbe za ravnanje z
odpadno embalažo. Izjeme glede oddaje NKOE določa Uredba v 15., 17. in 20. členu.
Sem prištevamo vso odpadno prodajno, skupinsko in transportno embalažo, ki nastaja zaradi
opravljanja delovnih procesov v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in drugih
dejavnostih, trgovini (tudi uvoz in pridobivanje) in storitvenih dejavnostih ter v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribištvu in prometu. Sem prištevamo tudi odpadno prodajno in skupinsko embalažo,
ki nastane zaradi opravljanja tistih dejavnosti v javnem sektorju, ki niso osnovna dejavnost
javnih ustanov (npr. priprava hrane, čiščenje...). Med NKOE se razvršča tudi odpadna
embalaža, ki nastane pri končnem uporabniku, ki nima predhodnega dobavitelja - pridobitelju
embaliranega blaga ali pridobitelju embalaže, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti embalažo ali
embalirano blago pridobi v EU ali uvozi iz tretjih držav in sam uporabi.

