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Nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži 

Vlada RS je sprejela novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (najdete jo v Uradnem 

listu RS št. 54/2021 z dne 9.4.2021 na tej povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-

uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1053?sop=2021-01-1053), ki je stopila v veljavo  24. 4. 

2021. 

Uredba odpravlja težave kopičenja odpadne embalaže. Po novem so tako zavezanci za 

plačevanje embalažnine oz. ravnanja z odpadno embalažo vsa podjetja in vsi samostojni 

podjetniki, ki uvažajo oz. dajejo embalažo na slovenski trg. Glavna sprememba, ki jo 

dosedanjemu zakonu prinaša nova uredba, je ukinitev količinskega pragu za plačevanje 

embalažnine. Manjša podjetja do sedaj niso plačevala stroškov ravnanja z odpadno embalažo, če 

letna količina embalaže, dane na slovenski trg ni presegla 15 ton. Po novem pa so zavezanci za 

plačevanje stroškov ravnanja z nastalo odpadno embalažo (embalažnine) vsa podjetja in 

samostojni podjetniki, ki na trg RS dajejo embalažo ali embalirano blago. 

Zavezanec po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži je vsako podjetje (pravne osebe ali 

samostojni podjetniki posamezniki) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na trg Republike Slovenije 

daje embalirano blago ali embalažo, v katero se blago embalira na kraju prodaje na enega od 

načinov: 

- Embalirate oz. pakirate blago pod svojim imenom oz. svojo znamko ali to 

za vas počne drugo podjetje (na primer: ste proizvajalec testenin, ki jih sami 

embalirate v   kartonaste škatle z vašo blagovno znamko ali to za vas stori 

nekdo drug in jih nato distribuirate na slovenski trg- za to embalažo ste 

zavezani k plačevanju embalažnine 

- Uvažate oz. pridobivate embalirano blago, ki ga dajete na trg RS ( na 

primer: kot uvoznik blaga ste zavezani za plačevanje embalažnine za odpadno 

embalažo (npr. folija in kartonske škatle), ki nastane ob razpakiranju 

uvoženega blaga in tudi za embalažo, v kateri je embalirano blago, ki ga 

distribuirate različnim kupcem na slovenskem trgu) . 
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- Uvažate oz. pridobivate embalažo za namen polnjenja na prodajnem mestu 

(na primer : uvozite škatlice za nakit, ki jih boste uporabili za prodajo nakita  

in ste zanje kot uvoznik zavezani za plačevanje embalažnine). 

- Proizvajate embalažo za namen polnjenja na prodajnem mestu (primer 

proizvajate škatlice za nakit in jih prodajate zlatarnam, ki vanje pakirajo nakit, 

za to embalažo ste vi, kot proizvajalec embalaže, zavezani za plačevanje 

embalažnine). 

- Kupujete embalirano blago prek spleta pri tujih podjetjih in ga sami 

uporabite pri opravljanju svoje dejavnosti (na primer: gostinec kupuje 

kozarce pri tujih podjetjih in jih uporablja v svoji gostilni, zato je za embalažo, 

v kateri so embalirani kozarci, zavezan za plačilo embalažnine) 

 

Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo prvič embalažo na trg RS, se morajo ob 

začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. 

Za vse zavezance velja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO), ki nalaga naslednje 

obveznosti: 

• vzpostavitev in redno vodenje evidence o dani embalaži na trg; za vso embalažo, ki 

jo da podjetje na trg, je dolžno voditi evidenco in sicer ločeno po materialih ter točnih 

količinah. Pri vzpostaviti evidence so podjetjem velikokrat v pomoč njihovi dobavitelji, 

ki imajo podatke o teži in vrsti embalaže, v katero je embalirano njihovo blago. V 

nasprotnem primeru pa bo podjetje v začetni fazi vzpostavljanja evidenc primorano 

embalažo stehtati in jo ustrezno evidentirati. 

- vključitev v embalažno shemo; sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno 

embalažo (DROE).  Koncept  razširjene odgovornosti proizvajalcev se v praksi 

najpogosteje izvaja s prenosom obveznosti na skupne sheme, ki potem v 

proizvajalčevem imenu zagotavljajo ustrezno ravnanje s proizvodi, ko jih potrošnik 

enkrat odvrže. V večini primerov je namreč praktično nemogoče, da bi proizvajalci, ki 

dajejo na trg izdelke za katere velja proizvajalčeva podaljšana odgovornost, sami 

zagotavljali ustrezno ravnanje s proizvodom v fazi, ko ga potrošnik enkrat zavrže. Za 

https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml
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ta namen lahko podjetje svojo obveznost prenese na družbo za ravnanje z odpadno 

embalažo (DROE), ki v imenu in za račun proizvajalca na trgu pobere odpadno 

embalažo, ki je nastala kot posledica dajanja embaliranega blaga na trg s strani tega 

proizvajalca ter za njo zagotovi ustrezno ravnanje. 

• kvartalno poročanje DROE (družba za ravnanje z odpadno embalažo) o dani 

embalaži na trg; štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddate 

poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. 

Če dajete na trg več kot 15 ton embalaže leto, morate svojo dejavnost prijaviti na FURS-u v 

skladu z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg in 

FURS-u 4 x letno poročati o embalaži, ki ste jo dali na trg.  

 

Če povzamemo, torej obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s 

sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste: 

• embaler, 

• pridobitelj embaliranega blaga, 

• proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali 

• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga. 

morate od uveljavitve uredbe, to je v obdobju od 24.4.2021 pa najkasneje do 24.5. 2021 

skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), čemur bodo sledila 

plačila stroškov embalažnine. Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni 

embalažni material in ne glede na količino. Za letne količine embalaže do 1000 kg se 

družbi lahko plača pavšalni znesek.  

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, maj 2021 

 


