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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

Kaj je embalaža? 
Vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali 
gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali 
varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od 
embalerja do končnega uporabnika. 

Dodatno: 

1.a izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih 
(npr. konfekcioniranje) izdelana embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega 
odstavka 

1.b nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz točke 1.a, in pomožna sredstva 
za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za 
pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga 

1.c predmeti, ki ustrezajo predpisanim merilom (ponazoritveni primeri) 

 

Delitev embalaže: 

• Po namenu uporabe: primarna (prodajna), sekundarna (skupinska), terciarna 
(transportna) 

• po embalažnem materialu 

 
3 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

Merilo 1: 
 

predmeti so embalaža, če ustrezajo pomenu pojma embalaža, ne da bi to 
posegalo v morebitne druge funkcije embalaže, razen če je predmet sestavni del 
izdelka in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni izdelek 
njegovo celotno življenjsko dobo, ter je namen, da se vsi elementi uporabijo, 
potrošijo ali odstranijo skupaj. 
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embalaža ni embalaža 

 cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo 
in prevoz rastlin in ne temu, da rastline v 
njih ostanejo celo življenjsko dobo, 

 škatle za slaščice, 
 podloge za pecivo, ki se prodajajo skupaj s 

pecivom… 

 cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo 
celo življenjsko dobo, 

 čajne filter vrečke, 
 voščeni ovoj za sir, 
 ovitki klobas… 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

Merilo 2: 
 

predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter 
odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za 
polnjenje na prodajnem mestu, so embalaža, če imajo funkcijo embalaže 

(SERVISNA EMBALAŽA) 
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embalaža ni embalaža 

 papirnate ali plastične nosilne vrečke, 
 krožniki in kozarci za enkratno uporabo, 
 folija za hrano, 
 vrečke za sendviče, 
 aluminijasta folija… 

mešalnik (npr. žlička za mešanje pijače iz 
avtomata), 

 jedilni pribor za enkratno uporabo, 
 papirnati modeli za peko (ki se prodajajo 

prazni), 
 podloge za pecivo, ki se prodajajo brez 

peciva… 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

Merilo 3: 
 

sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v 
katero so vključeni;  

dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo 
funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka ter so 
namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj 
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embalaža ni embalaža 

 etikete, ki so obešene neposredno na 
izdelek ali so nanj pritrjene, 

 nalepke, pritrjene na drugo embalažo, 
 sponke, 
 plastični ovitki, 
mehanski mlinček (vgrajen v vsebnik za 

enkratno uporabo, napolnjen s proizvodom, 
npr. mlinček za poper, napolnjen s 
poprom)… 

 priponke za radiofrekvenčno identifikacijo 
(RFID) 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

 

Kaj je odpadna embalaža? 
Odpadna embalaža je embalaža, ki jo imetnik te embalaže zavrže, mora ali 
namerava zavreči. Ostanki materiala, ki nastajajo pri izdelavi embalaže, se ne 
štejejo za odpadno embalažo. 

 

Delitev odpadne embalaže: 

o po embalažnem materialu 

o KOE, NKOE 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

  Gospodarski subjekti: 

 dobavitelji embalažnih materialov 

 proizvajalci (servisne) embalaže 

 pridobitelji (servisne) embalaže (iz EU, EGP in tretjih držav) 

 embalerji 

 pridobitelji embaliranega blaga (iz EU, EGP in tretjih držav) 

 trgovci 

 distributerji 

 končni uporabniki, ki so pravne osebe ali s.p. 

 izvajalci javne službe 

 družbe za ravnanje z odpadno embalažo 

 

 Posamezniki: 

  končni uporabniki-potrošniki 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo 

NAČELO RAZŠIRJENE ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCEV (ZVO)  

 

Pravna ali fizična oseba, ki v okviru dejavnosti razvija, izdeluje, 

predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža izdelke, mora delno ali v celoti 

zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po uporabi 

teh izdelkov, da se spodbujajo ponovna uporaba in preprečevanje 

odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki predelave. 

 zagotavljanje visoke ravni varstva okolja  

 zagotavljanje delovanja notranjega trga  

 preprečevanje trgovinskih ovir 

 preprečevanje izkrivljanja in omejevanja konkurence 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo 

KDO?  

 Vsi embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in 

pridobitelji servisne embalaže, razen, če letna količina embalaže, 

dane v promet, ne presega 15.000 kg 

 Izjeme:  

• plastične nosilne vrečke 

• embalaža iz plastike iz PVC ali drugih halogeniranih olefinov 

• embalaža, v katero je embalirano nevarno blago 

• če ravnanje z embalažo urejajo posebni predpisi 

 Končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja 

 Trgovci (kadar obveznosti ni prevzel embaler ali pridobitelj blaga) 

 

 Distributer nima te obveznosti. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo 
KAJ? KOLIKO? 

 Prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, 

 Prevzemanje odpadne embalaže neposredno od distributerjev ali končnih 

uporabnikov, 

 Ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete odpadne 

embalaže, 

 Skupni (DROE, KOE - obvezno, NKOE - izbirno) ali individualni sistem 

ravnanja z odpadno embalažo (NKOE - če ni v skupnem sistemu), 

 Stroški ravnanja z odpadki se porazdelijo med vse udeležence skupnega 

sistema glede na količino in vrsto embalaže, ki jo da posamezna oseba v 

določenem obdobju v promet, 

 Tarifo obračunavanja storitev udeležencem v skupnem sistemu določi 

vsaka DROE sama, 

 Prikaz osnov za tarifo pregleda in potrdi ARSO (OVD), 

 Cenovni dejavniki zbiranja, razvrščanja, recikliranja, energetske predelave, druge 

predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže in  upravljanja sistema. 

Plačilo OD ≠ plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo 

NADZOR – kdo in koliko?  
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VPIS V EVIDENCO PROIZVAJALCEV 

POROČANJE O EMBALAŽI, DANI V PROMET 

VPIS V EVIDENCO PROIZVAJALCEV 

POROČANJE O EMBALAŽI, DANI V PROMET 

Uredba (Ur.l. RS, št. 84/06 do 2/16) Novela uredbe (Ur.l. RS, št. 35/17) 

 11., 12. in 13. člen  prijava dejavnosti, 

evidenca o embalaži, dani v promet, 

4x/letno poročanje ARSO (se ne izvaja, če 

se plačuje OD) 

                                       

                                       

 plačniki okoljske dajatve  prijava 

dejavnosti, evidenca o embalaži, dani v 

promet, 4x/letno poročanje FURS  

 črtani 11., 12. in 13. člen  

 novi 10.a, 10.b, 10.c člen  prijava 

dejavnosti, evidenca o embalaži, dani v 

promet, 1x letno poročanje ARSO (če ni 

plačnik OD) 

                                       

 plačniki okoljske dajatve  prijava 

dejavnosti, evidenca o embalaži, dani v 

promet, 4x/letno poročanje FURS 

 49. člen: 5-15 t embalaže / leto  1x letno 

izjava ARSO (vodenje evidence) 

 črtan 49. člen 

 49. člen: < 5 t ni izjave (vodenje evidence)  črtan 49. člen 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

VPIS V EVIDENCO OSEB, KI DAJEJO EMBALAŽO V PROMET 
   

(Nove) obveznosti oseb, ki dajejo embalažo v promet 
  

 OSEBE, KI DAJEJO EMBALAŽO V PROMET, in ne plačujejo OD 

 DAJANJE EMBALAŽE V PROMET - prvič dati v promet v RS: 

• blago, embalirano v RS, ali ga prvič uporabiti, če je embaler 
tega blaga tudi njegov končni uporabnik, 

• embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali 
uvoženo iz tretjih držav, ali ga prvič uporabiti, če je pridobitelj 
tega blaga tudi njegov končni uporabnik, 

• embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz 
tretjih držav ali proizvedeno v RS, ki ni namenjena za 
embaliranje blaga, ali jo prvič uporabiti, če je pridobitelj ali 
proizvajalec te (servisne) embalaže tudi njen končni 
uporabnik. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PRIMER 

VPIS V EVIDENCO OSEB, KI DAJEJO EMBALAŽO V PROMET 
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Črtani 11.,12.,13. in 49. člen 

  

Novi 10.a, 10.b in 10.c člen 

  
• vodenje evidence o dajanju embalaže 

v promet 

  

• prijava dejavnosti 

  

  

  

• obveznost poročanja 4x letno ARSO 

  

  

• če se plačuje OD, ni te obveznosti 

(poročanje FURS) 

  

• izjeme v zvezi s poročanjem: 

• 5 - 15 t: izjava ARSO 

• < 5 t: ni obveznosti poročanja 

  

• konec veljavnosti 1.1.2018/1.1.2019 
  

 vodenje evidence o dajanju embalaže 

v promet, prvič 2018 

 

 evidenca oseb, ki dajejo embalažo v 

promet (prijava dejavnosti), do 

31.1.2018 oz. v 30-ih dneh 

 

 obveznost poročanja 1x letno ARSO, 

prvič 2019 za 2018 

 

 plačniki OD nimajo te obveznosti 

(poročajo FURS) 

 

 ni izjem v zvezi s poročanjem 

 

 

 

 členi veljajo/se uporabljajo od 

1.1.2018/1.1.2019 dalje 
  



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA PRIMER 

NAMEN IN CILJ NOVIH DOLOČB 

 

1. POZNATI ŠTEVILO OSEB, KI DAJEJO EMBALAŽO V PROMET 

(evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet FURS+ARSO) 

2. POZNATI MASO IN VRSTO EMBALAŽE, DANE V PROMET 

(evidenca FURS+ARSO) 

 

 

 

znižanje količinskega praga za obveznost plačila stroškov 

ravnanja z odpadno embalažo  

(je 15 t embalaže /leto res previsoko postavljen prag?) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet (I) 
(10.a člen) 

(37., 45. in 46. člen prehodnih določb) 

 nova evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet (embalerji, 
pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže)  

 vzpostavi in vodi jo ARSO, 1.1.2018 

 ta evidenca dopolnjuje evidenco FURS (OD)  

 člen ne velja za osebe, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke –
PROIZVAJALCI IN PRIDOBITELJI (obveznost plačila OD) 

 vpišejo se tiste osebe, ki ne plačujejo OD – načeloma tiste, ki dajo 
letno v promet manj kot 15.000 kg embalaže 

 to ni obveznost distributerja 

 obe evidenci skupaj – vse osebe, ki dajejo embalažo v promet ter 
celotna masa / vrsta embalaže, dane v promet v posameznem 
koledarskem letu 

 ni več izjem glede vpisa v evidenco (ali pri FURS ali pri ARSO) 

 16 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet (II) 
(10.a člen) 

(37., 45. in 46. člen prehodnih določb) 

 V evidenci ARSO vodi podatke o: 

– 2018: 

 firmi 

 dejavnosti (embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec ali 
pridobitelj servisne embalaže) 

– 2019: 

masi embalaže, dane v promet v posameznem koledarskem 
letu, po vrsti embalažnega materiala (papir in karton, plastika, 

les, kovine, steklo in drugo (npr. keramika, tekstil, material biološkega 
izvora); kompozit – po vrsti prevladujočega materiala) 

 ali izpolnjuje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (DA / 
NE) 

DA  skupni / individualni sistem 

 skupni  podatki o DROE. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Evidenca oseb, ki dajejo embalažo v promet (III) 
(10.a člen) 

(37., 45. in 46. člen prehodnih določb) 

 oseba, ki daje embalažo v promet, sporoči podatke o firmi in 
dejavnosti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti 
(pisno/elektronsko, obrazec – spletna stran ARSO) 

 

 v 30 dneh sporočiti spremembo dejavnosti ali prenehanje opravljanja 
dejavnosti – ARSO spremeni podatke v evidenci /izbriše osebo iz 
evidence 

 

 obstoječe osebe, ki dajejo embalažo v promet (in niso plačniki OD): 
sporočijo podatke o firmi in dejavnosti do 31.1.2018 

 

 globa: 4.000 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Evidenca o dajanju embalaže v promet 
(10.b člen) 

(38. člen prehodnih določb) 

 to ni obveznost distributerjev 

 vodijo jo osebe, ki dajejo embalažo v promet - embalerji, pridobitelji 
blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže - in niso 
plačniki OD 

 ne velja za osebe, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke – 
proizvajalci in pridobitelji (obveznost plačila OD) 

 za vsako koledarsko leto posebej 

 vodijo se podatki o masi embalaže, dane v promet v posameznem 
koledarskem letu, po vrsti embalažnega materiala (papir in karton, 

plastika, les, kovine, steklo in drugo (npr. keramika, tekstil, material 
biološkega izvora); kompozit – po vrsti prevladujočega materiala) 

 podlaga za poročanje po 10.c členu  

 oblika in način vodenja (papirno/elektronsko) nista predpisana 

 obveznost od 1.1.2018 dalje 

 globa: 4.000 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Obveznost poročanja o dajanju embalaže v promet (I) 
(10.c člen) 

(39. in 46. člen prehodnih določb) 

 to ni obveznost distributerjev 

 uporaba od 1.1.2019 dalje 

 poročajo osebe, ki dajejo embalažo v promet - embalerji, pridobitelji 
blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže - ki niso 
plačniki OD 

 ne velja za osebe, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke – 
proizvajalci in pridobitelji (obveznost plačila OD) 

 poročanje enkrat letno za preteklo koledarsko leto, do 31. marca 
(pisno/elektronsko, obrazec – spletna stran ARSO) 

 prvo poročanje: od 1.1.2019 do 31.3.2019 za leto 2018 

 Sporočeni podatki se vnašajo v evidenco iz 10.a člena  

 globa: 4.000 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Obveznost poročanja o dajanju embalaže v promet (II) 
(10.c člen) 

(39. in 46. člen prehodnih določb) 

 Sporočajo se podatki o: 

 masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, po 
vrsti embalažnega materiala (papir in karton, plastika, les, kovine, 

steklo in drugo (npr. keramika, tekstil, material biološkega izvora); 
kompozit – po vrsti prevladujočega materiala) 

 ni treba sporočiti podatkov o vračljivi embalaži (samo ob prvem 
dajanju v promet) 

 če ena oseba opravlja več dejavnosti, se sporočajo kumulativni 
podatki o dajanju embalaže v promet 

 način izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo 
(skupni / individualni sistem / izjema) v preteklem in tekočem 
koledarskem letu 

 skupni sistem  podatki o DROE. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PLASTIČNE NOSILNE VREČKE 

 Nove opredelitve: 36. do 40. točka 3. člena 

 plastika je polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 (REACH), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi 
ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta nosilnih vrečk. 

 plastične nosilne vrečke so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali 
brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali 
izdelkov. 

 lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z 
debelino stene manj kot 50 mikronov. 

 zelo lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z 
debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih 
razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso 
predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane. 

 okso-razgradljive plastične nosilne vrečke so plastične nosilne 
vrečke iz plastičnih materialov, ki vsebujejo aditive, ki katalizirajo 
razgradnjo plastičnega materiala v mikrodelce. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PLASTIČNE NOSILNE VREČKE 
 

 Nov okoljski cilj glede potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk 

 

 nov 4.a člen (36. člen prehodnih določb) 

 

 zmanjšati potrošnjo LPNV na 90 kos /leto (do 2019) in na 
40 kos/leto (do 2025) 

 

 za izračun okoljskega cilja se upoštevajo podatki o dajanju 
LPNV v promet (FURS, obračun OD) 

 

 pri izračunu okoljskega cilja se ne upoštevajo ZLPNV, ki so 
namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana 
 njihova uporaba pa se ne omejuje samo za ta namen 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

VODENJE EVIDENCE O ZLPNV IN  
POROČANJE DISTRIBUTERJA 

Nov 10.d člen  
(40. in 45. člen prehodnih določb) 

 

Distributer vodi evidenco o številu ZLPNV, ki so namenjene za 
primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošniku pa jih 
proda kot nosilno vrečko za živila, ki so predpakirana, ali za 
neživilske proizvode. 

 določba velja za vse distributerje (živila ali neživilski izdelki), 
ki potrošnikom na svojem prodajnem mestu ponujajo ZLPNV 

 prvič za leto 2018 

 oblika in način vodenja evidence nista predpisana 

 globa: 1.200 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Distributerji - vodenje evidence (I) 

 zelo lahke plastične nosilne vrečke (debelina stene 14 mikronov ali manj) 

 zahteve za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili –  
Uredba (ES) št. 1935/2004  samo embalaža, ki izpolnjuje te 

zahteve, se lahko uporabi kot primarna embalaža živil 

 živilo (opredeljeno v Uredbi (ES) št. 178/2002) 

 predpakirano živilo (opredeljeno v Uredbi EU št. 1169/2011) 

 živilo, ki ni predpakirano (ni posebej opredeljeno; v 10.e členu Uredbe so 
navedeni nekateri primeri takih živil: sadje, zelenjava, ribe, meso in 
mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga sveže 
pripravljena živila, ki niso predpakirana) 

 neživilski proizvodi 

 Ali je potrošnikom poleg predpakiranih živil in živil, ki niso predpakirana, 
na voljo kakšno živilo, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od teh dveh 
skupin živil? 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Distributerji - vodenje evidence (II) 

 Evidenco vodi distributer, ki potrošnikom prodaja ZLPNV, ki 
izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1935/2004, kot nosilne 
vrečke za predpakirana živila ali za neživilske proizvode. Obveznost 
poročanja ARSO. 

Te vrečke so plačljive (obvezno od 1.1.2019). 

 Evidence ne vodi distributer, ki potrošnikom nudi ZLPNV, ki 
izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 1935/2004, kot nosilno vrečko 
za živila, ki niso predpakirana. Ni obveznosti poročanja ARSO. 

Te vrečke so lahko brezplačne (tudi po 1.1.2019). 

 Evidence ne vodi distributer, ki potrošnikom prodaja ZLPNV, ki ne 
izpolnjujejo zahtev iz Uredbe (ES) št. 1935/2004. Ni obveznosti 
poročanja ARSO. 

Te vrečke so plačljive (obvezno od 1.1.2019). 

Ne sme se jih ponujati za živila, ki niso predpakirana. 

 Zakaj ta obveznost spremljanje cilja zmanjševanja potrošnje 
lahkih plastičnih nosilnih vrečk (izjema za ZLPNV) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Distributerji - poročanje 

 Distributer poroča o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih 
vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso 
predpakirana, potrošniku pa jih je prodal kot nosilno vrečko za 
živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.  

 poročanje enkrat letno (pisno ali elektronsko), na ARSO, do 31. 
marca, za preteklo koledarsko leto 

 prvo poročanje od 1.1.2019 do 31.3.2019 (za leto 2018) 

 obrazec na spletni strani ARSO 

 globa: 1.200 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 

 ARSO o teh podatkih vodi evidenco: evidenca o potrošnji zelo lahkih 

plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki 
niso predpakirana, in so bile prodane kot nosilne vrečke za živila, ki so 
predpakirana, ali za neživilske proizvode 

 vzpostavitev evidence do 1.1.2019 

 podatki o distributerju 

 podatki o številu vrečk 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PREPOVED NUDENJA BREZPLAČNIH PLASTIČNIH VREČK 
 POTROŠNIKOM IN IZJEME OD TE PREPOVEDI (I) 

  
Nov 10.e člen  

(40. člen prehodnih določb) 

 Distributer mora zagotoviti, da plastične nosilne vrečke na 
prodajnem mestu blaga ali izdelkov potrošnikom niso na voljo 
brezplačno.  

 ne glede na debelino stene 

 od 1.1.2019 dalje (lahko tudi prej) 

 globa:1.200 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 
• prodajno mesto pogosto ni enako mestu ponudbe plastičnih nosilnih vrečk 

• prodajno mesto je blagajna, kjer se plastična nosilna vrečka dejansko proda 
potrošniku 

• mesto ponudbe je vsako mesto v sklopu prodajnega prostora, kjer je plastična 
nosilna vrečka potrošniku na voljo, na primer polica, pult, otok s sadjem in 
zelenjavo ipd. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PREPOVED NUDENJA BREZPLAČNIH PLASTIČNIH VREČK 
 POTROŠNIKOM IN IZJEME OD TE PREPOVEDI (II)  

 

Nov 10.e člen  
(40. člen prehodnih določb) 

 ZLPNV, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso 
predpakirana, če so potrošniku na voljo kot primarna embalaža 
takih živil, so lahko brezplačne tudi po 1.1.2019 

• zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno 
embalažo tistih živil, ki jih ni mogoče uvrstiti med predpakirana 
živila 

• zahteve za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili – Uredba (ES) 
št. 1935/2004 

• živila, ki niso predpakirana 

 distributer se samostojno odloča, ali bodo te ZLPNV plačljive ali 
brezplačne 

 potrošnike obveščati o brezplačnih ZLPNV s pisnim obvestilom 
na vsakem mestu ponudbe živil, ki niso predpakirana, na 
katerem so potrošnikom na voljo tudi take ZLPNV. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PREPOVED NUDENJA BREZPLAČNIH PLASTIČNIH VREČK 
 POTROŠNIKOM IN IZJEME OD TE PREPOVEDI (III) 

  
Nov 10.e člen  

(40. člen prehodnih določb) 

 Distributer mora prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk 

opremiti s cenami vrečk v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov. 

 od 1.1.2018 dalje (lahko tudi prej) 

 globa:1.200 eur + 400 eur za odgovorno osebo (53. člen) 

• Kako se v letu 2018 označi cena plastične nosilne vrečke, ki je do konca 

navedenega leta potrošnikom še vedno lahko na voljo brezplačno? 

Zakon o varstvu potrošnikov, 26. člen: podjetje mora za blago, ki ga ponuja, 

vidno označiti ceno (z DDV) V kolikor blago nima cene (je brezplačno), je 

podjetje ne more označiti. To pomeni, da se v letu 2018 določba ne uporablja 

za brezplačne plastične nosilne vrečke. S 1.1.2019 pa morajo biti tudi do takrat 

brezplačne plastične nosilne vrečke plačljive, posledično mora biti od 

navedenega dne dalje prodajno mesto ali mesto njihove ponudbe opremljeno z 

njihovo ceno. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PREPOVED NUDENJA BREZPLAČNIH PLASTIČNIH VREČK 
 POTROŠNIKOM IN IZJEME OD TE PREPOVEDI (IV) 

  
Nov 10.e člen  

(40. člen prehodnih določb) 

 Tudi po 1.1.2019 bo distributer lahko omogočil potrošniku, da na 
prodajnem mestu brezplačno zamenja odpadno plastično nosilno 
vrečko, ki jo je kupil pri tem distributerju, za enako novo plastično 
nosilno vrečko.  

 ne glede na debelino stene 

 obveščati potrošnike s pisnim obvestilom na prodajnem mestu 

 za prevzete odpadne PNV izpolnjevati zahteve iz 24. člena 
uredbe – urediti poseben prostor za njihovo prevzemanje in 
začasno skladiščenje, brezplačna oddaja DROE 
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