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Ravnanje z odpadno embalažo  
v sistemu SLOPAK 
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Vlaganje v trajnostni razvoj pomeni tudi vlaganje v lepšo prihodnost za vse nas. 

Pomen trajnostne uporabe odpadkov in odgovornega ravnanja z njimi je v tako imenova-
nem 6. akcijskem načrtu za okolje izpostavila tudi Evropska komisija, ki je med sedem temat-
skih strategij uvrstila tudi odgovorno ravnanje z odpadki. Ker v Sloveniji vsakdo povprečno 
letno ustvari 422 kilogramov komunalnih odpadkov, okolju prijazno ravnanje z odpadki za 
vse nas predstavlja izziv. 

Z ločevanjem in predelavo odpadkov poskrbimo za čistejše okolje, obenem pa omogoča-
mo proizvodnjo, za katero rabimo manj surovin in veliko manj energije. Tako je 50 % papirja 
in 43 % stekla, ki se trenutno proizvajata v Evropski uniji, iz recikliranih materialov; s prede-
lavo kartonske embalaže, kakršna je na primer kartonska embalaža za tekoča živila, denimo 
mleka, pa lahko dobimo vrsto uporabnih proizvodov, kot so pisarniški material, lepenka in 
ovojni papir.

Sprejeta Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/06) na na-
cionalni ravni udejanja zakonodajo EU in predpisuje vedno višje deleže predelave odpadne 
embalaže.

Ta uredba prinaša tudi nekaj novih zahtev za podjetja, ki proizvajajo in dajejo  
embalažo in embalirano blago na slovenski trg. V želji po tehničnem napredku in po uskla-
ditvi z veljavnimi evropskimi standardi, ki veljajo za embalažo, uredba o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo zavezancem predpisuje tudi nekatera pravila o ravnanju pri proizvod-
nji embalaže in embaliranju blaga.

Družba Slopak združuje podjetja vseh panog s celotnega območja Slovenije in ima dovo-
ljenje za ravnanje z vsemi vrstami odpadne embalaže v Sloveniji. Zato smo v pomoč za svoje 
partnerje pripravili opis ravnanja z odpadno embalažo v sistemu družbe Slopak. Te podatke 
podjetja potrebujejo tudi pri izpolnjevanju Izjave o skladnosti za embalažo, ki bo obvezna po 
1. 1. 2007. Ker je Izjava o skladnosti v slovenskem prostoru novost, podajamo tudi navodila, 
katera podjetja so jo dolžna izpolnjevati in na kakšen način. 
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Sistem družbe SLOPAK

Družba Slopak je v slovenskem prostoru pionir na področju ravnanja z odpadki.  
Proizvodna podjetja, trgovci in uvozniki ter pridobitelji so se organizirali, da bi reševali svo-
je zakonske obveznosti v zvezi z odpadno embalažo ter ji sledili po uporabi. V evropskem 
prostoru pa so taki sistemi poznani že vrsto let in tudi družba Slopak je sedaj polnopravna  
članica evropske organizacije Pro Europe, ki združuje družbe za ravnanje z odpadno  
embalažo iz vse Evrope. Izkušnje evropskih držav, ki na enak način rešujejo problem odpadne 
embalaže, kažejo, da je taka organiziranost učinkovita in cenovno sprejemljiva.

Otroška domišljija je brezmejna: 
zmagovalno delo Natečaja inovativnosti družbe Slopak v šolskem letu 2005/2006, otroci 
OŠ Toneta Čufarja iz Ljubljane, so iz odpadne embalaže izdelali dežnike. 
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Okoli 1500 podjetij, ki so na družbo Slopak pre-
nesli svoje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, 
ima tudi pravico, da na svoji embalaži uporablja znak 
Zelena pika. To je mednarodni znak, ki sporoča, da je 
embalaža vključena v sistem zbiranja in predelave ter 
reciklaže. Družba Slopak ima na področju Republike 
Slovenije ekskluzivno pravico do uporabe tega znaka.

MREŽA PREVZEMNIH MEST ODPADNE EMBALAŽE 

Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo,  
od vzpostavitve sistema v Sloveniji leta 2004 uspe-
šno izvaja ravnanje z odpadno embalažo. Delo zajema 
prevzem odpadne embalaže, zbrane prek javnih služb 
ravnanja z odpadki, prevzem od trgovcev, kjer nastaja 
predvsem odpadna transportna embalaža, in prevzem 
z industrijskih dvorišč ter končnih uporabnikov. Pre-
vzeta embalaža se v organizaciji družbe Slopak sortira 
po posameznih materialih in ustrezno predela oziroma 
reciklira.

Mreža prevzemnih mest družbe Slopak se vsako 
leto izpopolnjuje, saj je začela prevzemati odpadno 
embalažo tudi iz 120 zbirnih centrov po Sloveniji.  Prav 
tako se je povečalo število zbiralnic odpadne embalaže 
namenjenih prebivalcem, ki jih sestavljajo vsaj po trije 
zabojniki za različne embalažne materiale. V Sloveniji 
je sedaj že prek 7800 takšnih zbiralnic, kar pomeni, da 
je na 250 prebivalcev postavljena vsaj ena zbiralnica. 

ŠT. PODJETIJ  
VKLJU^ENIH V SISTEM 

 DRUŽBE SLOPAK
1500

EMBALAŽA –  
prenos obveznosti  

v tonah
145.000

Vključenost zavezancev v sistem družbe Slopak v 
letu 2006

Znak Zelena pika

Države, za katere lahko prek družbe Slopak sklenete po-
godbo o prenosu obveznosti ravnanja z odpadno embalažo 
so Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Estonija, Fran-
cija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Litva,  
Luksemburg, Malta, Poljska, Portugalska, Slovaška, 
Španija, Švedska in Velika Britanija, Bulgarija in  
Romunija, Turčija in Hrvaška, ter Norveška in Kanada. 

Od 1. 1. 2007 pa tudi Italija, Ukrajina, Finska in  
Islandija.
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Družba Slopak prevzema odpadno embalažo z območja celotne Slovenije.
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KDO ODVAŽA ODPADNO EMBALAŽO

Odpadno embalažo, zbrano v zbiralnicah, ki so na-
menjene gospodinjstvom, odvaža lokalno podjetje, ki 
izvaja javno službo ravnanja z odpadki. Pred delovanjem 
družbe Slopak je večina odpadne embalaže končala na 
odlagališču skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. 
Komunalna podjetja, ki so embalažo ločila od preostalih 
odpadkov, pa niso imela zagotovljenega prevzema zbra-
ne odpadne embalaže. Z vzpostavitvijo sistema družbe 
Slopak se je v Sloveniji uredil tok odpadne embalaže  
na zakonit način. Slopak prevzema zbrano odpadno 
embalažo od vseh komunalnih podjetij, ki tako nimajo 
več skrbi z oddajo odpadne embalaže, privarčujejo pa 
tudi dragoceni prostor za odlaganje. 

Z delovanjem družbe Slopak se je poleg tega uredila 
tudi preprodaja odpadkov, saj Slopak poskrbi tudi za 
predelavo. 

Na sortirnih linijah v več krajih v Sloveniji zbrano  
odpadno embalažo strojno in ročno ločujejo na različne 

 embalažne materiale: karton, papir, polietilen,polipropilen … 
Storitve sortiranja plačuje družba Slopak. 

KOLI^INA EMBALAŽE v tonah PAPIR PLASTIKA STEKLO KOVINE LES SKUPAJ

DANA NA TRG RS 54.466 30.174 25.054 11.470 16.247 137.411

ZBRANA IN PREDELANA V SISTEMU DRUŽBE 
SLOPAK

40.639 10.820 10.405 4.065 6.905 72.834

NACIONALNI OPERATIVNI PLAN  
ZA RS

60 % 15 % 45 % 28 % 30 % 44 %

ODSTOTEK ZBRANE IN PREDELANE V SISTEMU 
DRUŽBE SLOPAK

75 % 36 % 42 % 35 % 43 % 53 %

Rezultati družbe Slopak v letu 2005: podatki o količini odpadne embalaže 
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Odpadno embalažo, ločeno po materialih in barvi in stis- 
njeno v bale, družba Slopak usmeri v predelavo. 

ODPADNA EMBALAŽA JE SEKUNDARNA  
SUROVINA

Odpadna embalaža se s snovno predelavo, reciklaž-
nim postopkom, ki praviloma poteka pri zelo visokih 
temperaturah, lahko ponovno uporabi na enak način 
kot osnovni material. Še več, v Sloveniji je celo nekaj  
izstopajočih in svetovno priznanih raziskovalcev, ki z 
dodatki ob snovni predelavi, na primer odpadne plas-
tike, njene lastnosti lahko celo izboljšajo. Tako ta plastika 
postane za izbran namen celo bolj primerna od osno-
vne ali primarne plastike. 

Zastopanost različnih embalažnih materialov v skupni količini ločeno zbrane odpadne embalaže  
družbe Slopak v letu 2005 .
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Predelava odpadne embalaže

KAJ JE ODPADNA EMBALAŽA?

Ravnanje z odpadno embalažo mora zagotavljati podjetje, ki na slovensko tržišče prvo 
daje embalirano blago. Ta prenos stroškov s končnega uporabnika na povzročitelja odpadka 
je v Evropski uniji ena od temeljnih preusmeritev na področju ravnanja z odpadki. V državah 
članicah EU je sistem za odpadno embalažo že utečen, enak način prenosa plačevanja stro-
škov razgradnje in predelave na uvoznika, embalerja ali pridobitelja pa se vzpostavlja tudi na 
področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.

Skrb za odpadno embalažo vključuje skrb za celoten embalažni sistem: prodajno, skupinsko in 
transportno embalažo.

EMBALAŽNI ELEMENT

FUNKCIONALNA ENOTA

EMBALAŽNI SISTEM
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Uvozniki, pridobitelji in embalerji imajo ob-
veznosti ravnanja za vso odpadno embalažo, ki 
na območju Republike Slovenije na koncu svoje 
življenjske poti nastane; med to sodi vsa prodaj-
na embalaža, kot so ovojni papirji, plastenke, zlo-
ženke, trakovi, folije, nakupovalne vrečke … pa 
tudi vsa skupinska in transportna embalaža, kot 
so ovoji, ki držijo skupaj več kosov izdelkov, trans-
portni kartoni, palete in folije za palete.

EMBALAŽNI ELEMENT je del embalaže, ki se 
lahko oddvoji ročno ali s preprostimi mehanskimi 
metodami.
FUNKCIONALNA ENOTA je embalaža, ki jo 
sestavlja en ali več embalažnih elementov in ki ne 
potrebujejo dodatnih elementov za izpolnjevanje 
poslovne funkcije embalaže – kot so obdajanje bla-
ga za hranjenje, rokovanja z njim, njegove dostave 
ali predstavitve na poti od embalerja do končnega 
uporabnika.
EMBALAŽNI SISTEM je seštevek vseh embalaž-
nih elementov in funkcionalnih enot, ki skupaj tvo-
rijo embalažo, dano na trg.

Vračljiva embalaža ne sodi v sistem družbe Slo-
pak, če se o njenem kroženju vodi ustrezna evi-
denca. Vračljiva embalaža je tista, za katero je 
zagotovljena ponovna uporaba po vsakokratni  
vrnitvi uporabljene embalaže znotraj nadzorova-
nega kroženja.

VRSTE PREDELAVE ODPADNE EMBALAŽE

Družba Slopak prevzame ločeno zbrano od-
padno embalažo in jo usmeri v predelavo. Ločimo 
štiri tipe predelave:
- snovna predelava - recikliranje,
- energetska predelava,
- kompostiranje,
- biorazgradnja.

SNOVNA PREDELAVA se  imenuje tudi recikli-
ranje. To je tehnološki postopek, pri katerem se  
iz materiala odpadne embalaže, ponovno izdela 
osnovni material.

ENERGETSKA PREDELAVA je primerna za od-
padno embalažo s kurilno vrednostjo, ki omogo-
ča pridobivanje toplote s čim večjim energetskim 
izkoristkom. Minimalne meje kurilne vrednosti 
snovi so določene.

KOMPOSTIRANJE je način predelave odpadne 
embalaže, ki ob anaerobnih in aerobnih pogojih 
vodi v njeno razgradnjo.

BIORAZGRADNJA EMBALAŽE poteka tako, 
da se odpadna embalaža razgradi v ogljikov diok-
sid, biomaso in vodo. Biorazgradnja je možna le z 
določenimi embalažnimi materiali.

Stiskanje in baliranje zbrane odpadne enbalaže v  sistemu SLOPAK.
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OBVEZNOSTI ZA TRGOVCE, DISTRIBUTERJE  
IN PRIDOBITELJE BLAGA

• Pridobitelj blaga, trgovec ali distributer mora za 
embalažo, v katero je embalirano blago, od pred-
hodnega dobavitelja pridobiti pisno izjavo, da je 
za embalažo, v katero je embalirano blago, izdana 
izjava o skladnosti. Omenjena pisna izjava mora 
biti sestavni del pogodbe o dobavi ali naročilu za 
dobavo embaliranega blaga.

• Na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga on dolo-
či, mora pridobitelj blaga, trgovec ali distributer za 
embalažo, v katero je embalirano blago, od doba-
vitelja embaliranega blaga pridobiti kopijo izjave o 
skladnosti.

Izjava o skladnosti, navedena v standardu SIST 
EN 13427, iz septembra 2004 z naslovom Emba-
laža zahteve za uporabo evropskih standardov na 
področju embalaže, je sestavljena iz treh delov:

• V prvem delu je treba natančno definirati, na
katero embalažo se izjava nanaša, ter identificirati
po masi prevladujoč material.

• V drugem delu je treba navesti rezultate ana-
liz, ki se nanašajo na vsebnost nevarnih snovi v 
embalaži, zagotavljanje minimalne teže na izvoru, 
vsebnost težkih kovin in nevarnih snovi ter način 
predelave odpadne embalaže.

• Izjava o skladnosti mora biti podpisana in dati-
rana, kar predstavlja tretji del izjave o skladnosti.

Za izpolnjevanje drugega dela Izjave o skladnosti 
smo za partnerje družbe Slopak pripravili podatke 
o predelavi odpadne embalaže iz različnih emba-
lažnih materialov. 

Izpolnjevanje izjave  
o skladnosti
Skladno z 8. členom Uredbe o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006) mora biti 
za embalažo, dano na trg Republike Slovenije, izda-
na izjava o skladnosti, ki vsebuje enake podatke kot 
obrazci za izjavo o skladnosti embalaže iz standarda 
SIST EN 13427.

OBVEZNOSTI ZA PROIZVAJALCE EMBALAŽE  
IN PRIDOBITELJE EMBALAŽE

• Izjavo o skladnosti mora izdati proizvajalec  
embalaže. 

• Pridobitelj embalaže v Republiki Sloveniji lah-
ko da v promet samo tisto embalažo, za katero je 
od proizvajalca embalaže v državi izvora pridobil 
izjavo o skladnosti. Izjava o skladnosti tujega pro-
izvajalca mora biti v slovenskem jeziku ali jeziku 
države članice EU.

• Proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže 
morata zagotoviti, da je izjava o skladnosti dostop-
na embalerjem in jo mora na zahtevo pristojnega 
inšpektorja ali ministrstva tudi pokazati.

OBVEZNOSTI ZA EMBALERJE

• Embaler mora za embalažo, v katero embali-
ra blago in ki ga sam uporablja ali daje v promet,  
pridobiti izjavo o skladnosti od proizvajalca ali 
pridobitelja embalaže  oziroma trgovca, ki mu je 
embalažo dobavil.

• Na zahtevo pristojnega inšpektorja ali ministr-
stva mora embaler predložiti  izjavo o skladnosti.
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STEKLENA EMBALAŽA

Embalažno steklo se predela tako, da ga v po-
sebnih pečeh pri temperaturi, ki presega 1000 °C, 
raztalijo in tako raztaljeno ulijejo v kalupe. Na ta 
način zopet nastanejo nove steklenice, ki jih lahko 
ponovno uporabimo. 

Za pridobitev enega kilograma stekla iz odpad-
nega stekla porabimo 268 J, za pridobitev enega 
kilograma stekla iz rude pa 399 J, kar pomeni, da z 
recikliranjem porabimo 30 % manj energije.

Vendar tehnološke postopke predelave emba-
lažnega stekla motijo vse druge vrste stekla. Zato v 
zabojnik zbiralnice, kjer se zbira steklena embala-
ža, sodijo vse stekleničke, kozarčki za živila in koz-
metiko, vanje pa je prepovedano odlagati okensko 
in avtomobilsko steklo, ogledala in steklo svetil. 

MOŽNOSTI PREDELAVE STEKLENE  
EMBALAŽE:
SNOVNA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo  
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

Ločeno zbrana steklena embalaža, pripravljena na prevzem. 

Odpadna steklena embalaža se stali v talilni peči. 

Iz taline nastanejo zopet nove steklenice.Nove steklenice, izdelane tudi iz odpadne steklene embalaže. 
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Iz taline nastanejo zopet nove steklenice.

KOVINSKA EMBALAŽA

Po enakem postopku, kot se predelujejo avto-
mobili ali kovinska ohišja električnih aparatov, se 
reciklira tudi odpadna kovinska embalaža, zbrana 
v sistemu SLOPAK.

Odpadno kovinsko embalažo najprej stisnejo 
in zmeljejo. Nato se z močnimi tokovi zraka v na-
pravah, imenovanih cikloni, odstranijo razne sno-
vi, ki se držijo embalaže, kot so na primer pena, 
plastika, tkanina. Z magnetom izločijo železne 
delce, ostale kovine pa sortirajo. 

Kovinski delci se nato pretalijo in tako pridob-
ljeno kovino lahko ponovno uporabimo za izdela-
vo različnih izdelkov.

KARTONSKA IN PAPIRNA EMBALAŽA

Papir je že dolgo cenjena surovina, tehnologi-
je za njegovo izdelavo pa so med bolj poznanimi; 
v zavest potrošnikov je tudi že prišla miselnost, da 
z recikliranjem papirja ohranjamo gozdove. Kljub 
temu pa se papir in karton še vedno v premajhni 
meri vračata in reciklirata. Osnovna surovina pa-
pirja je celuloza, ki jo pridobivajo iz lesa. Za tono 
papirja je treba posekati 17 majhnih oziroma dve 
veliki drevesi. Med predelavo lesa v papir se porabi 
ogromna količina vode in energije.

Predelava stare papirne embalaže se začne s  
sortiranjem papirja. Nato iz njega s kemikalijami 
odstranijo barve, polnila, lepila in druge sestavine.  
Dobljeno papirovino uporabijo v nadaljnji proiz-
vodnji, nato pa s stiskanjem, sušenjem in razrezo-
vanjem izdelajo tiskarske zvitke ali pole. 

Ločeno zbrana kovinska embalaža se sortira po vrsti kovine in  
v balah pošlje v predelavo.

Kartonska in papirna embalaža se ločita glede na kakovost papirja. 

MOŽNOSTI PREDELAVE KOVINSKE  
EMBALAŽE:
SNOVNA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo  
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

MOŽNOSTI PREDELAVE PAPIRNE IN  
KARTONSKE EMBALAŽE:
SNOVNA PREDELAVA

ORGANSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo  
in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)
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KARTONSKA EMBALAŽA ZA TEKO^A ŽIVILA

Kar 75 % kartonske embalaže za tekoča živila 
sestavlja karton, torej celulozna vlakna, ki so ob-
novljiv vir, plastike je 20 % in aluminija 5 %. Reci-
kliranje te embalaže se začne z razpuščanjem. To je 
ustaljen postopek, ki ga uporabljajo vsi proizvajalci 
papirja in se uporablja za ločevanje lesnih celuloz-
nih vlaken, da se ustvari pulpa – kašasta zmes, iz 
katere izdelujejo papir in karton.

Danes enak postopek uspešno uporabljajo tudi 
pri zbrani kartonski embalaži za tekoča živila. Da 
bi v papirnicah izločili visoko kakovostni karton, 
embalažo v razpuščevalniku mešajo z vodo. Po 15 
do 20 minutah se kartonska vlakna ločijo od slo-
jev polietilena / aluminija. V nadaljnjem procesu se 
vlakna iz pulpe še dodatno čistijo in nato uporabijo 
za izdelavo recikliranega papirja ali kartona. Plasti-
ka in aluminij se ob koncu repulpiranja izločita.

Med recikliranjem se celulozna vlakna krajšajo, 
zato je reciklirani papir slabše kakovosti kot novi 
papir, katerega vlakna so pridobljena iz lesa. Kar-
ton, ki ga na primer družba Tetra Pak uporablja za 
proizvodnjo svoje embalaže, je vedno narejen samo 
iz primarnih vlaken, pridobljenih iz lesa skandi-
navskih gozdov. Ta celulozna vlakna so daljša od 
povprečnih in dajejo embalaži večjo trdnost in 
vzdržljivost. 

Reciklirani papir z vlakni iz kartonske embalaže 
za tekoča živila se že uporablja za proizvodnjo več 
vrst različnih izdelkov, kot so na primer: lepenka, 
karton, valoviti karton, embalaža za jajca, vrečke, 
papirnate brisače, tulci, pisarniški papir in drugo. 

Odpadna kartonska embalaža za tekočine se v Sloveniji  
predeluje v Lepenki d.d. v Tržiču.

Iz odpadne kartonske in papirne embalaže se izdeluje mnogo  
različnih izdelkov.

Aluminij in plastika iz kartonske embalaže za tekočine se  
izločita pred predelavo kartonskega dela.

MOŽNOSTI PREDELAVE KARTONSKE  
EMBALAŽE ZA TEKOČINE:
SNOVNA PREDELAVA

ORGANSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in  
odpadno embalažo (Ur. l. RS 84/2006)
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PLASTI^NA EMBALAŽA

Plastika je zelo uporaben  material. Kar 42 % 
vse proizvedene plastike v svetu se porabi za iz-
delavo plastične embalaže. V družbi Slopak smo 
v letu 2004 ločeno zbrali in predelali skoraj 3000 
ton odpadne plastične embalaže, kar pomeni, pre-
računano v pollitrske plastenke za pijače, kar 100 
milijonov plastenk. V letu 2005 je družba Slopak 
prevzela 10.000 ton odpadne embalaže iz plastike, 
količine pa naraščajo tudi v letu 2006.

Plastiko sintetizirajo iz nafte. Naraščajoča cena
in omejena količina na eni in dolga razgradnja 
plastike na drugi strani so tisti dejavniki, zaradi 
katerih postaja predelava plastike vedno bolj po-
membna, tako z ekonomskega kot ekološkega vi-
dika. 

Z ustreznimi postopki izdelave lahko že upo-
rabljeno plastiko pripravimo za ponovno upora-
bo za proizvodnjo različnih izdelkov. Kakovost 
recikliranih materialov in s tem njihova ponovna 
uporaba za čim več različnih plastičnih proizvo-
dov je odvisna od vrste tehnologije predelave od-
padne plastike; do kakovostne sekundarne surovi-
ne, ki nastane iz odpadne embalaže iz plastike, pa 
je zahtevna in dolga pot.

V zabojnik zbiralnice z napisom embalaža ali 
plastika potrošniki odvržejo prazno odpadno  
embalažo. V zabojnik embalaža/plastika sodijo 
vse vrste plastične embalaže – polietilenske, poli-
propilenske, polietilentereftalatne (PET), polisti-
renske in tudi tiste, ki so sestavljene iz različnih 
materialov. Taka je na primer kartonska embalaža 
za tekoča živila – embalaža mleka, kjer se druga za 
drugo nizajo plasti papirja, aluminija in plastike. 

Izvajalci javne službe redno praznijo zabojnike 
za odpadno embalažo, vsebino pa predajo družbi 
Slopak. Odpadna embalaža se nato sortira glede na 
embalažni material. Ena izmed dražjih faz v proce-
su predelave plastike je faza transporta in sortira-
nja. Sledita mletje in pranje odpadne embalaže. Če 
potrošnik odvržene embalaže povsem ne izpraz-
ni, ostanki embaliranega izdelka motijo postopek  

Zbiralnice odpadne embalaže, namenjene 
občanom na Jesenicah.

Zbirni center za oddajo večjih količin odpadne  
embalaže v Krškem.
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Zbrane in balirane odpadne plastenke v sistemu SLOPAK.

Baliranje.

pranja – ostanki šamponov, na primer, čistilno vodo 
penijo.

Predelava odpadne plastične embalaže poteka 
v več fazah: sortiranje, baliranje, mletje, čiščenje 
in ekstrudiranje. 

Zmlete in očiščene delce odpadne embalaže 
proizvajalci nato ponovno ekstrudirajo in jih ter-
mično obdelajo. S tem nastane cenejši, tako ime-
novani sekundarni granulat, nekateri strokovni 
viri pa ga, za razliko od granulata, ki nastane iz 
primarne surovine, imenujejo regranulat. 

Iz predelane odpadne plastike že izdelujejo iz-
delke, kot so na primer ohišja za vžigalnike, cevi, 
vrečke …

Drug način predelave plastične embalaže je 
energetska predelava. To pomeni, da se plastika v 
posebnih sežigalnicah toplotno izkoristi. Energija, 
ki se sprosti ob energetski predelavi se največkrat 
uporablja za gretje vode. Večkrat izgleda, da se 
oba načina predelave izključujeta. Vendar je tako 
mnenje zmotno. Oba načina namreč ohranjata 
naravne vire in energijo. Snovni predelavi tako 
vedno sledi energetska. Bistvo je, da v času, ko je 
plastična embalaža dana prvič na trg in do takrat, 
ko se energetsko predela, zakroži v čimvečjem šte-
vilu ponovitev snovnega recikliranja.

POLIETILENTEREFTALATNA EMBALAŽA PET

MOŽNOSTI PREDELAVE  
POLIETILENTEREFTALATNE  
EMBALAŽE (PET): 
SNOVNA PREDELAVA 

ENERGETSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz 8. ~lena 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno  
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POLIETILENSKA EMBALAŽA PE

POLIPROPILENSKA EMBALAŽA PP

POLISTIRENSKA EMBALAŽA PS

EMBALAŽA IZ POLIVINILKLORIDA PVC

Regranulat plastike se uporabi v proizvodnji.

Folija iz regranulata. 

MOŽNOSTI PREDELAVE POLIPROPILEN-
SKE EMBALAŽE ( PP):
SNOVNA PREDELAVA

ENERGETSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo in  
odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

MOŽNOSTI PREDELAVE POLISTIRENSKE  
EMBALAŽE (PS): 
SNOVNA PREDELAVA

ENERGETSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo in  
odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

PREDELAVA EMBALAŽE IZ POLIVINILKLO-
RIDA (PVC) V SISTEMU SLOPAK: 
ENERGETSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo in  
odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

MOŽNOSTI PREDELAVE POLIETILENSKE  
EMBALAŽE:  
POLIETILEN VISOKE GOSTOTE – HDPE 
POLIETILEN NIZKE GOSTOTE – LDPE
SNOVNA PREDELAVA

ENERGETSKA PREDELAVA

Podatke vpišite v Izjavo o skladnosti iz  
8. ~lena Uredbe o ravnanju z embalažo in  
odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)
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OBRAZEC: IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjava o skladnosti iz 8. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
(Ur. l. RS, 84/06), ki vsebuje podatke iz SIST EN 13427.

EMBALAŽA IZDELKA*: SKLIC NA PODPORNE DOKUMENTE:

PODRO^JE ZAHTEV STANDARD ZAHTEVE UGOTOVITEV OPOMBA

Zahteve za proizvodnjo in sestavo -  

preventiva z zmanjšanjem pri izvoru
ISO EN 13428

Zagotoviti mini-

malno porabo 

embalažnega 

materiala v emba-

lažnem sistemu

Vsebnost težkih kovin CR 13695-1:2000

Minimalna  

dovoljena vseb- 

nost kroma(VI), 

kadmija,  svinca 

in živega srebra 

ne sme presegati 

0,01 % (m/m)*

Vsebnost nevarnih snovi v embalaži ISO EN 13428

Ve~kratna uporaba embalaže SIST EN 13429

Vračljiva emba-

laža je tista, za 

katero je zago-

tovljena ponovna 

uporaba po vsa-

kokratni vrnitvi 

uporabljene 

embalaže znotraj 

nadzorovanega 

kroženja.

Omogo~ena predelava embalaže s snovnim 

recikliranjem
SIST EN13430

Omogo~ena energetska predelava embalaže SIST EN 13431

Omogo~ena organska razgradnja embalaže SIST EN 13432

1. DEL: OSNOVNI PODATKI

* za embalaže enakih izdelkov potrebna samo ena izjava in podatek, na katere izdelke se nanaša

EMBALAŽNI MATERIAL:

2. DEL:  POVZETEK SKLADNOSTI Z ZAHTEVAMI

* izjeme vsebnosti težkih kovin določene v Uredbi za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/2006)

GLEDE NA REZULTATE PODANE V 2. DELU IZJAVE O SKLADNOSTI, EMBALAŽA IZPOLNJUJE ZAHTEVE.

PODJETJE:

PODPIS:

DELOVNO MESTO: DATUM:

3. DEL: RESNI^NOST PODATKOV
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STATEMENT OF CONFORMITY

Statement of conformity, required by 8th Article of Rules on packaging and waste packaging management  
(Off.J. RS 84/2006), which includes the data required by SIST EN 13427

PACKAGING IDENTIFICATION*: ASSESMENT REFERENCE:

REPORT STANDARD REQUIREMENTS CLAIM NOTE

Prevention by source reduction ISO EN 13428

Ensure only 

minimum ade-

quate amount of 

material in the 

packaging system

Heavy metals CR 13695-1:2000

Permitted level of 

Cr(VI), Cd, Pb,Hg 

must not exceed 

0,01 % (m/m)*

Dangerous substances ISO EN 13428

Reuse of packaging enabled SIST EN 13429

Recycling of packaging enabled SIST EN13430

Energy recovery enebled SIST EN 13431

Organic recovery enabled SIST EN 13432

PART 1: GENERAL DATA

* for the same packaging used for different products only one Statement of conformity is needed.

PACKAGING MATERIAL:

PART 2: SUMMARY OF ASSESMENT

* exeptions considering the level of heavy metals defined in Rules on packaging and waste packaging  
 management ( Off.J. RS 84/2006)

THE RESULTS OF PART 2 ARE CORRECT:

COMPANY:

SIGNATURE:

POSITION: DATE:

PART 3: STATEMENT OF CONFORMITY
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IZPOLNJEVANJE OBRAZCA:  
IZJAVA O SKLADNOSTI

IZPOLNJEVANJE DELA O PREVENTIVI Z  
ZMANJŠANJEM PRI IZVORU

Minimalna teža, ki je potrebna za to, da embalaža še 
obdrži svojo funkcionalnost se definira glede na obna-
šanje kritičnih mest pod obremenitvijo.

Kritična mesta so lahko:
• vari vrečk;
• nosilnost kartonov;
• trdnost plastenk;
• všečnost embalaže;
• izgled embalaže na prodajni polici;
• in ostalo…

IZPOLNJEVANJE DELA O VSEBNOSTI TEŽKIH KOVIN

Potrebne podatke pridobite pri proizvajalcu su-
rovine iz katere se izdeluje embalaža ali proizvajalcu  
embalaže.

NAVODILO ZA PROIZVAJALCE EMBALAŽE NAVODILO ZA EMBALERJE

IDENTIFIKACIJA VSEBNOST TEŽKIH KOVIN  
(Pb, Cr (VI), Cd, Hg) 

IDENTIFIKACIJA VSEBNOSTI TEŽKIH KOVIN  
(Pb, Cr (VI), Cd, Hg) 

 

OVERI, DA VSEBNOST TEŽKIH KOVIN NE  
PRESEGA 0,01 % (m/m)

OVERI, DA VSEBNOST TEŽKIH KOVIN NE  
PRESEGA 0,01 % (m/m)

 

ZABELEŽI REZULTATE IN POSREDUJE  
DOKUMENTACIJO KUPCU.

IZPOLNI IZJAVO O SKLADNOSTI IN SHRANI  
DOKUMENTACIJO TESTOV.

Skladno s 7. členom Uredbe o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo ( Ur. l. RS, 84/2006) proizvajalec 
embalaže lahko proizvaja embalažo zaradi dajanje v 
promet, če zagotovi, da koncentracija svinca, kadmi-
ja, živega srebra in šestvalentnega kroma v embalaži 
ali embalažnem materialu ne presega 0, 01 % (m/m). 
Preskusne metode morajo omogočati enakovredne  
rezultate preskusnim metodam določenim v standardu 
SIST EN 13427.

Glede vsebnosti težkih kovin so omogočene tudi  
izjeme za stekleno embalažo in plastične zaboje in 
palete. Vendar mora embaler v primeru, da daje po 
1. 1. 2007 na trg Republike Slovenije plastične zaboje 
in palete, ki presegajo 0,01 % (m/m) težkih kovin, pri-
dobiti okoljevarstveno dovoljenje. Za pomoč pri izde-
lavi okoljevarstvenega dovoljenja se obrnite na družbo  
Slopak.
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DODATNA POJASNILA

Standardi, ki opredeljujejo zahteve za embalažo so: 

• SIST EN 13427: EMBALAŽA – ZAHTEVE ZA 
UPORABO EVROPSKIH STANDARDOV NA 
PODROČJU EMBALAŽE IN ODPADNE EMBA-
LAŽE

• SIST EN 13428: EMBALAŽA: POSEBNE ZAHTEVE 
ZA PROIZVODNJO IN SESTAVO – PREVENTIVA 
Z ZMANJŠANJEM PRI IZVORU

• SIST EN 13429: Embalaža za večkratno uporabo

• SIST EN 13430: Embalaža – zahteve za embalažo  
primerno za predelavo s snovnim recikliranjem

• SIST EN 134 31: Embalaža – zahteve za embalažo 
primerno za energetsko predelavo

• SIST EN 134 32: Embalaža – zahteve za embalažo 
primerne za organsko razgradnjo

• CR 13695:2000

Vsi standardi za embalažo so dostopni v knjiž- 
nici Slovenskega inštituta za standardizacijo na vpogled. 
Lahko pa se tudi naročijo na naslov:

SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4783013
Faks: 01 478 30 95
E-pošta: sist@sist.si

www.sist.si

IZPOLNJEVANJE DELA O VSEBNOSTI  
NEVARNIH SNOVI

Potrebne podatke pridobite pri proizvajalcu surovine 
iz katere se izdeluje embalaža ali proizvajalcu embalaže.

IZPOLNJEVANJE DELA O PREDELAVI EMBALAŽE

Za določitev načina predelave embalaže, uporabite 
podatke, ki so nanizani v tej knjižici za vsak posamez-
ni embalažni material. Način predelave, ki ga označite v 
zadnjem stolpcu je preko sistema SLOPAK.

Nekateri bolj posebni embalažni materiali, predvsem 
sestavljeni, v tej knjižici niso navedeni, saj obstaja mno-
go različnih kombinacij in zato mnogo različnih kompo-
zitov. V primeru, da v knjižici ne najdete dovolj navodil 
za izpolnjevanje podatkov o načinu predelave embalaže, 
pokličite družbo Slopak.

Za dodatna pojasnila smo partnerjem družbe Slopak 
vedno na voljo na telefonski številki 01 280 20 50 ali 
po elektronski pošti slopak@slopak.si.



23

VIRI

1. Lars Erlov, Cathrine Lofgren, Anders Soras, Packa-
ging – a tool for the prevention of environmental 
impact, The foundation Packforsk – The institute for
packaging and distribution, Report No. 194, Junij 
2000.

2. W. Hoyle, D.R. Karsa, Chemical aspects of plastics 
recycling, The Royal society of chemistry, 1997.

3. Zborniki Pro Europe – krovne organizacije evrop-
skih družb ravnanja z odpadno embalažo:

- Environmental Education – a path to the Sustainable 
Development, Bruselj, 2005

- Effective Packaging – Effective protection, Bruselj,
2004

Fotografija na naslovnici je zmagovalno delo Likovne-
ga natečaja družbe Slopak v šolskem letu 2004/2005, 
učencev OŠ Staneta Žagarja Lipnica, POŠ Ovsiše z  
naslovom NA NAŠI MIZI.

Naslov: RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO  
V SISTEMU SLOPAK 

Vrsta publikacije: strokovna publikacija internega značaja, 
namenjena podjetjem vključenim v sistem SLOPAK  
 
Založnik:  
Slopak, družba za ravnanje z odpadno  
embalažo d.o.o. 
Parmova 41, 1000 Ljubljana,  
slopak@slopak.si, www.slopak.si. 
Leto izdaje: 2006
Urednica: mag. Barbara Tišler
Naklada: 2000 kosov
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Parmova 41 

1000 Ljubljana 
 

tel.: 01 280 20 50 
fax: 01 280 20 70 

 
slopak∞slopak.si 
www.slopak.si.


