
 

 

Navodila za ravnanje z odpadno embalažo 
 

SPLOŠNI KRITERIJI PRIPRAVE ODPADNE EMBALAŽE 
V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, s sprem.) je potrebno ločeno zbirati 

komunalne odpadke in odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek. 

Končni uporabnik mora poskrbeti, da je odpadna embalaža, ki jo končni uporabnik odda, ločeno zbrana v zabojnikih, za 

katero je posamezni zabojnik namenjen.  

 

Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek se ločeno zbira po frakcijah: 

- papirna in kartonska embalaža - pod kartonsko embalažo NE SODI arhiva (papir, ki se uporablja pri 

pisarniškem poslovanju).  

- plastična embalaža (folija) - PVC trakovi, PVC kotniki, pladnji, mreže, lončki od kave,  embalaža od 

malic (papirnate vrečke od sendvičev ...) se NE ODLAGA v zabojnik za plastično embalažo, ker je vse 

našteto komunalni odpadek.  

- lesena embalaža 

- steklena embalaža 

- kovinska embalaža 

 

Kriteriji za pravilno izpraznjeno in pripravljeno odpadno embalažo, ki omogočajo varno zbiranje, prevoz in predelavo in 

katerih izpolnjevanje je pogoj za prevzem odpadne embalaže so: 

- Embalaža ne vsebuje tujih snovi (snovi, ki niso bile originalno embalirane), 

- Posode z viskoznimi mediji so postrgane z lopatico ali s čopičem, do količine embalirane snovi, ki ni več 

primerna za osnovno uporabo, 

- Posode in steklenice s tekočimi mediji so izpraznjene do mere, da iz posod več ne kaplja,  

- Posode morajo biti odprte in zamaški ločeni od steklenic oziroma posod, 

- Vreče ne smejo vsebovati ostankov embaliranih snovi – iz njih ne sme izpadati embalirana snov, 

- Pršilka mora biti izpraznjena, potisni plin ne sme izhajati in ne sme se zaznati, da je v pršilkah tekočina  

- Odpadna embalaža, ki vsebuje več embalirane snovi, kot je njena lastna teža, se obravnava kot odpadek po 

klasifikacijski številki embalirane snovi (odpadka) in je ni možno oddati v sistem ravnanja z odpadno 

embalažo. 

Odpadna embalaža ne sme biti onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi,  ki niso snovi embaliranega blaga, hkrati pa 

mora biti sortirana po posameznih embalažnih materialih.  

 

Odpadna embalaža (ne glede na vrsto embalažnega materiala), ki je vsebovala snovi, označene s T, T+, E ali O, na 

podlagi predpisov o kemikalijah in za katero je bil izvršen prenos obveznosti na družbo se ne usmerja v predelavo in 

reciklažo, temveč mora biti zbrana z namenom odstranitve, zato jo je potrebno zbrati v posebej za to vrsto odpadne 

embalaže namenjenem zabojniku) in jo je dovoljeno oddati samo posebej pooblaščenim prevzemnikom družbe.  

 

Odpadna embalaža, ki je vsebovala snovi, za katere ne veljajo določbe Uredbe o ravnanju z odpadki (radioaktivne, 

infektivne, ipd.) ni možno oddati v sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. 

 

Odpadna embalaža onesnažena od škropiv in drugih fitofarmacevtskih sredstev ne spadajo pod oddajo odpadne 

embalaže na shemo Unirec. Če je ta embalaža pravilno očiščena in posušena, da ni sledi od škropiv in drugih 

farmacevtskih sredstev se le ta lahko odda na shemo Unirec.  

 

»Z vami združeni za reciklažo« 

Unirec d.o.o. 


