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IGRAČE IN EMBALAŽA 

 

V kolikor za svoj izdelek načrtujete embalažo, predlagamo, da se o tem čim bolj informirate.  

Vsa podjetja, ki dajejo v promet na domačem trgu embalirano blago ali servisno embalažo*, morajo 

poročati koliko embalaže dajo prvič v promet. Pomeni, da ste prvi proizvajalec za vašo embalažo, ki 

boste o njej letno poročali. Več v člankih Nove obveznosti pri poročanju o embalaži in Ste se vpisali v 

evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje? Tehtanje, popisovanje in poročanje o kilogramih 

uporabljene embalaže.  

Zakonska podlaga sta Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in Uredba o okoljski dajatvi 

za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.  

Embalaža so 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 (3. člen Uredbe o ravnanju z 

embalažo in odpadno embalažo). Dodatna merila za razvrščanje predmetov med embalažo so določena 

v Prilogi 1. V tej prilogi so navedeni tudi nekateri primeri za ponazoritev teh meril (seznami primerov 

niso dokončni, saj gre za ponazoritvene primere). 

Embalaža se šteje vse kar obdaja izdelek in se ga ne deklarira kot igračo (npr. trakec okoli vratu plišaste 

igrače, na katero damo etiketo; trakec, ki drži flumastre skupaj; plastične folje; bombažne, papirnate in 

druge vrečke; stiropor za zaščito izdelka; lesene, kartonaste in druge vrste škatel).  

Pomembno je upoštevati kakšne sestavine mora imeti embalaža, da je okoljsko primerna (6 in 7. člen 

Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo).  

Kakšne so naše obveznosti glede embalaže? Kako lahko prodajamo izdelek, da bi čim manj 

onesnaževali okolje? Kaj pa lahko uporabimo namesto embalaže? Kaj je razširjena odgovornost 

proizvajalca?  

Glede obveznosti in rešitev smo vprašali Ministrstvo za okolje in prostor in dr. Marinko Vovk, okoljsko 

raziskovalko in direktorico socialnega podjetja Centra ponovne uporabe (CPU) v Sloveniji.  

V nadaljevanju predstavljamo obveznosti na praktičnih primerih.  

 

I. IZDELEK Z EMBALAŽO: 

Primeri 

• izdelek (npr. domine, sestavljanko, spomin, družabne igre, ustvarjalno škatlo v kateri so pripomočki 

za igranje ali ustvarjanje), ki ga v damo v embalažo (v karkoli kot npr.: kartonasto ali leseno škatlo 

ali bombažno vrečko);  

• lesena sestavljanka, ko jo dam v bombažno vrečko, ki je lahko tudi vrečka za copate, 

• kartonasta škatla (z vstavljenim izdelkom), ki je znotraj porisana z oblikami, kjer otrok lahko izreže 

oblike in sestavi igračo. Opomba: V primeru, da je celoten izdelek mišljen kot igrača, potem ne gre 

za embalažo;  

• leseni sestavni deli za avto (ki ga otrok sestavi) so zapakirani v plastično vrečko (embalaža 1), ki se 

jo vstavi v vrečko iz papirja (embalaža 2). Plastična vrečka in papirnata vrečka se odvržeta;  

• lesen avtomobilček v kartonasti škatli.  

 

 

 

 

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/nove-obveznosti-pri-porocanju-o-embalazi-132998.html
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ste-se-vpisali-v-evidenco-embalerjev-pri-agenciji-rs-za-okolje-tehtanje-popisovanje-in-porocanje-o-5c1243a22114e0307ea00faa
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ste-se-vpisali-v-evidenco-embalerjev-pri-agenciji-rs-za-okolje-tehtanje-popisovanje-in-porocanje-o-5c1243a22114e0307ea00faa
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ste-se-vpisali-v-evidenco-embalerjev-pri-agenciji-rs-za-okolje-tehtanje-popisovanje-in-porocanje-o-5c1243a22114e0307ea00faa
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6416
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967
http://www.cpu-reuse.com/
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II.  IZDELEK BREZ EMBALAŽE: 

 

• lesen avtomobilček; 

• kartonasta škatla iz katerega se izdela gledališče (preureditev škatle v gledališče). To je igrača 

in ni embalaža;  

• plišasta igrača; 

• šah. 

 

Obrazložitev na primerih: 

➢ V trgovini kupec kupi izdelek in da ga odnese domov. Če proizvajalec igrač da v trgovino svoje 

vrečke, v katero se, ob nakupu izdelka, vstavi njegov izdelek, se ta vrečka šteje kot embalaža in 

je potrebno poročanje.   

 

➢ Nekateri proizvajalci, ki pošiljajo izdelke po pošti (npr. prodaja preko spleta), izdelek vstavijo v 

zaščitno kuverto ali kartonasto škatlo, ki jih kupijo na pošti. To se ne šteje kot embalaža in ni 

potrebno poročati.  

 

Poštne pošiljke, kot jih ureja Zakon o poštnih storitvah, niso embalaža. Če so izdelki, ki se jih 

pošilja kot poštne pošiljke, obdani ali oviti z izdelkom iz kateregakoli materiala (npr. oviti v folijo, 

zaviti v papir ipd.), so ti izdelki embalaža. V kolikor pa embaliranega blaga (blago + embalaža) ne 

moremo šteti za poštno pošiljko po Zakonu o poštnih storitvah, so vsi izdelki, ki obdajajo to blago, 

embalaža, ne glede na način dostave te pošiljke. 

Ne glede na to, pa so primeri za predmete, ki se razvrščajo kot embalaža oz. ki niso 

embalaža,  navedeni v prilogi 1 Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Gre za prenos 

Direktive Komisije 2013/2/EU z dne 7. februarja 2013 o spremembi Priloge I k Direktivi Evropskega 

parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži v naš pravni red; https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32013L0002. Za predmete, ki so navedeni v tej 

direktivi (tudi ovitki za pošiljanje katalogov in revij (z revijo)), nobena država ne sme sprejeti 

drugačne razlage od tiste iz direktive. Ti ovitki so embalaža, ne glede na to, ali so poslani kot poštna 

pošiljka ali ne. Zakon o poštnih storitvah.   

 

➢ Proizvajalec je tri palete izdelkov prodal tudi v Nemčijo. Embalaža je v tem primeru: osnovna 

embalaža izdelka (npr. bombažna vrečka), večje zaščitne škatle in v njem stiropor ter palete (tudi 

paleta se šteje za embalažo). Vse posamezne komponente se štejejo kot embalaža in ni 

potrebno poročanje v Sloveniji (6-10.člen Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo),  

je pa potrebno poročanje v Nemčiji. Torej se je potrebno v Nemčiji pozanimati kam in kako je 

potrebno poročati. V primeru prodaje v druge evropske države se morate v tam pozanimati kaj 

zahtevajo.     

 

➢ Proizvajalec v Sloveniji je tri palete izdelkov prodal v Slovenijo določenemu podjetju. Embalaža je v 

tem primeru: osnovna embalaža izdelka (npr. bombažna vrečka), večje zaščitne škatle in v njem 

stiropor ter palete (tudi paleta se šteje za embalažo). Vse posamezne komponente se štejejo kot 

embalaža in je potrebno poročanje.   

 

➢ Proizvajalec je za svoj izdelek naročil embalažo (npr. kartonasto škatlo ali bombažno vrečko) v 

Evropi (npr. Poljska) ali v Sloveniji. O tej embalaži je pridobiti izjavo o skladnosti. To je embalaža 

in je potrebno poročanje, če svoj embaliran izdelek da v promet v Sloveniji.   

 

➢ Proizvajalec je za svoj izdelek naročil embalažo (npr. kartonasto škatlo ali bombažno vrečko) v 

državi izven EU (npr. Bosna in Hercegovina). O embalaži mora pridobiti izjavo o skladnosti (8. člen 

Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo), v kateri je navedeno, da je skladna z Uredbo 

o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. To je embalaža in je potrebno poročanje, če svoj 

embaliran izdelek dal v promet v Sloveniji.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32013L0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32013L0002
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5556
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➢ Proizvajalec uporabi rabljeno embalažo, ki se ponovno uporabi. To je embalaža, ki je že bila dana 

enkrat v promet (npr. škatle od čevljev, kartonaste rabljene škatle v trgovinah itd.). O tej embalaži 

je že poročal prvi proizvajalec (npr. čevljev in trgovine). To se šteje kot rabljena embalaža, ki je 

že bila dana v promet, in ni potrebno poročati.  

 

➢ Igrače so bile »uvožene« iz Nemčije v Slovenijo. Distributer oz. pridobitelj igrač ima iste obveznosti 

kot embaler. Če da te igrače v promet v Sloveniji, se da embalaža prvič v promet, potrebno je 

poročanje.  

 

➢ Proizvajalec igrač se odloči, da bo izvedel promocijo oz. prodajo svojih igrač po trgovinah na posebni 

npr. kartonski embalaži, ki se jo postavi na posebno mesto v trgovini. To se šteje kot embalaža in 

je potrebno poročanje. Opomba: Prodajne police v trgovini niso embalaža.  

 

III. UPORABA OKRASNIH VREČK  

Izdelate ali nabavite lahko okrasno vrečko, ki je izdelana iz rabljenega materiala ali uporabite rabljeno 

okrasno vrečko. Tovrstne vrečke iz rabljenih materialov šivajo na CPU. Za več informacij lahko 

kontaktirate: CPU Ljubljana, Povšetova 4, tel.: 082 054 363 ali 082 054 364, E-naslov: ljubljana@cpu-

reuse.com. 

 

PRIMER: 

➢ Kupec je v vaši trgovini kupi plišasto igračo. Na blagajni ste mu izdelek dali v nosilno vrečko, sešito 

iz rabljenih materialov – ni pomembno, ali so nosilne vrečke kupcem na voljo brezplačno ali proti 

plačilu. Ta nosilna vrečka se šteje kot servisna embalaža in je potrebno poročanje, če ste jo 

sami proizvedli ali ste jo sami kupili v drugi državi članici EU ali v tretji državi – v tem primeru 

gre za embalažo, ki jo prvič dajete v promet in o njej še ni poročal nihče pred vami.   

 

➢ Kupec je v vaši trgovini kupi plišasto igračo in okrasno - darilno vrečko. Ta vrečka se ne šteje kot 

embalaža in ni potrebno poročanje.   

Obstaja nekaj možnosti, da se izognemo embalaži za enkratno uporabo. To je seveda tudi odvisno od 

vrste izdelka. Igrača kot izdelek je lahko v embalaži za večkratno uporabo, ali pa ima le-ta drug namen 

uporabe. Tako se lahko uporabi  npr. za vrečko za copate ali za šport, ali pa kot kakšen učni pripomoček. 

 

IV. V. KAJ PA LAHKO UPORABIMO NAMESTO EMBALAŽE?   

Namesto embalaže ne moremo uporabiti nič drugega. Če gre za embalažo se ravnate po Uredbi o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  

 

V. V. POROČANJE NA ARSO ALI FURS 

Obveznosti embalerja (proizvajalca igrač): 

• Vsak embaler mora upoštevati zahteve za embalažo. Tisti, ki za svoj izdelek nabavi novo embalažo, 

in daje svoje izdelke v promet v Sloveniji, mora poročati o embalaži. Tisti, ki plačujejo okoljsko 

dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, se morajo vpisati v evidenco 

(registrirati) in poročati na obračunu za plačilo okoljske dajatve na FURS. Vsi ostali se morajo 

vpisati v evidenco (registrirati) in poročati na ARSO.  

 

Vsak mora vedeti ali je zavezanec za plačilo okoljske dajatve. Zato preverite na FURS ali ste jo 

dolžni plačevati.  

mailto:ljubljana@cpu-reuse.com
mailto:ljubljana@cpu-reuse.com
http://okolje.arso.gov.si/embalaza/
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• Ne glede na to, ali poročate na FURS ali na ARSO, je poročilo o embalaži, dani v promet v preteklem 

letu, povezano z vnosom embaliranega blaga v RS iz EU ali iz tretjih držav in/ali z embaliranjem 

blaga in/ali s proizvodnjo in/ali vnosom servisne embalaže*. To poročilo mora oddati oseba, ki daje 

embalažo v promet. Ta oseba se mora pri ARSO (neplačniki okoljske dajatve) ali pri FURS (plačniki 

okoljske dajatve - osebe, navedene v 5. členu Uredbe o okoljski dajatvi) pred oddajo poročila vpisati 

v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet, ter voditi evidenco o embalaži, dani v promet. Osebe, 

ki dajejo embalažo v promet, so: 

• embalerji, 

• pridobitelji embaliranega blaga, 

• proizvajalci embalaže (za t.i. servisno embalažo), in 

• pridobitelji embalaže (za t.i. servisno embalažo). 

 

      Dajanje embalaže v promet pomeni: 

• prvič dati v RS v promet blago, embalirano v RS, (= embaler) 

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

uporabnik, (= embaler) 

• prvič dati v RS v promet embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici  EU ali uvoženo 

iz tretjih držav, (= pridobitelj embaliranega blaga) 

• prvič uporabiti embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici  EU ali uvoženo iz tretjih 

držav, če je pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik, (= pridobitelj embaliranega 

blaga) 

• prvič dati v RS v promet servisno embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo 

iz tretjih držav ali proizvedeno v RS, (= proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže) 

• prvič uporabiti servisno embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz tretjih 

držav ali proizvedeno v RS, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni 

uporabnik. (= proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže) 

 

* servisna embalaža - embalaža, ki ni namenjena embalerjem, ampak se uporabi za embaliranje 

šele na prodajnem mestu 

 

• Strošek okoljske dajatve mora izračunati vsak proizvajalec sam in sicer na podlagi Sklepa o 

določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje 

okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.     

 

33,38 eura (Znesek nadomestila zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže) + 0,0017 eura (Znesek za enoto 

obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže). 

Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže so navedene v Prilogi 1 iz Uredbe o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. 

 

Tega stroška ni, če letna količina embalaže, ki jo posamezni embaler, pridobitelj embaliranega blaga 

ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, da v promet ali sam 

uporabi, ne presega 15.000 kg (5. člen Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne embalaže). Ne glede na maso embalaže, pa oprostitev stroška ne velja za tiste, 

ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali 

drugih halogeniranih olefinov (npr. PVC).  

 

Plačilo okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 

odpadne embalaže.   

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE8731
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE8731
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE8731
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967


3. 2. 2020 

 

5 
 

Plačniki okoljske dajatve poročajo na FURS 4 x letno (vsake 3 mesece), neplačniki okoljske dajatve 

pa poročajo na ARSO 1x letno in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V evidenco pri 

FURS ali pri ARSO se je treba vpisati v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Zato morate za 

preteklo leto voditi lastno evidenco o embalaži, dani v promet. 

 

• Stroški ravnanja z odpadno embalažo (t.i. embalažnina)  

 

V skladu z EU načelom razširjene odgovornosti proizvajalca, za nekatere odpadke stroškov 

ravnanja ne plačujejo v celoti njihovi izvirni povzročitelji, ampak proizvajalci izdelkov, od katerih 

odpadki izvirajo. Tudi ravnanje z odpadno embalažo je urejeno v skladu s tem načelom. Stroške 

ravnanja z odpadno embalažo (razen stroškov zbiranja teh odpadkov od njihovih izvirnih 

povzročiteljev), plačajo proizvajalci, ki so embalerji, pridobitelji embaliranega blaga (iz EU in iz tretjih 

držav) ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže. Te stroške morajo plačevati vsi tisti, ki dajo 

letno v promet v Sloveniji več kot 15.000 kg. Ne glede na maso embalaže, pa oprostitev stroška ne 

velja za tiste, ki dajejo v promet nevarno blago, plastične nosilne vrečke ali blago, embalirano v 

embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov (npr. PVC). V tem 

primeru kontaktirate Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki tudi določi strošek 

embalažnine. Višina embalažnine je odvisna od vrste in mase embalaže, ki jo dajete v promet. 

 

Osebam, ki dajejo v promet blago v embalaži z dolgo življenjsko dobo (Priloga 3 Uredbe o ravnanju 

z embalažo in odpadno embalažo), ni treba zagotavljati ravnanja z odpadno embalažo - kar pomeni, 

da jim ni treba plačevati stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Za te osebe pa veljajo vse druge 

obveznosti, vezane na embalažo (zahteve za embalažo, plačilo okoljske dajatve, vpis v evidenco 

oseb, ki dajejo embalažo v promet).  

 

PRIMER. izdelek (npr. domine, sestavljanka, spomin, družabne igre, ustvarjalna škatla v kateri so 

pripomočki za igranje ali ustvarjanje), katere posamezne dele damo v embalažo (v karkoli kot npr.: 

kartonasto ali leseno škatlo ali bombažno vrečko) ali šah, se štejejo kot embalaža z dolgo življenjsko 

dobo.  

 

• Kazen neupoštevanja uredbe: med 1.200,00 EUR in 4.000,00 EUR. 

 

• KONTAKTI. V primeru, da imate dodatna vprašanja glede: 

 

- embalaže: Ministrstvo za okolje: e: gp.mop@gov.si, 

- vpisa v evidenco in poročanja o embalaži, dani v promet: ARSO: e: embalaza.arso@gov.si 

t: 386 (0)1 4784 557, Centrala: 386 (0)1 4784 000.   

- vpisa v evidenco, poročanja o embalaži, dani v promet in plačila okoljske dajatve: FURS. Več 

informacij tukaj.  

 

VI. Dodatne obveznosti glede poročanja, plačila okoljske dajatve in plačila stroškov ravnanja 

z odpadki, ki izvirajo iz njihovih izdelkov, imajo proizvajalci, ki proizvajajo električne igrače 

in igrače na baterije.  

 

Predpisi, ki urejajo baterije in akumulatorje ter odpadne baterije in akumulatorje ter predpisi, ki 

urejajo odpadno električno in elektronsko opremo: 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi 

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in 

elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev 

 

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/embala%c5%bea.pdf
mailto:gp.mop@gov.si
http://okolje.arso.gov.si/embalaza/
mailto:embalaza.arso@gov.si
https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6546
file:///F:/INŠTITUT%20ZA%20RAZVOJ%20IGRAČ/DOKUMENTI/ZA%20OBJAVO%20NA%20SPLETNI%20STRANI/Novice/ONESNAŽEVANJE/-%09https:/www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/
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