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POJASNILO 

ZA IZVAJALCE JAVNE SLUŽBE GLEDEODDAJEODPADNE EMBALAŽE, KI JE KOMUNALNI 

ODPADEK,V PREDELAVO IZVAJALCEM OBDELAVE ODPADKOV 

IN 

ZA IZVAJALCE OBDELAVE ODPADKOV GLEDE PREVZEMA ODPADNE EMBALAŽE, KI JE 

KOMUNALNI ODPADEK, OD IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE 

v povezavi z 

ZAKONOM O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA 

ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITVE NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN 

GOSPODARSTVO (Uradni list RS, št. 61/20; ZIUZEOP-A);  

 

 

 

To pojasnilo je pripravljeno za razumevanje določb 100.a Zakona o interventnih ukrepih za 

zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(ZIUZEOP)1. Novela zakona (ZIUZEOP-A) je začela veljati 1. 5. 2020. 
 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) opozarja, da kljub določbi ZIUZEOP-A, da ne glede na 20. 

člen Zakona o varstvu okolja2 in prvi odstavek 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 

embalažo3, izvajalec javne službe (IJS)4, odda izvajalcu obdelave5 odpadno embalažo, za katero 

družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) po prejemu obvestila iz tretjega odstavka 18. 

člena navedene uredbe zavrne prevzem ali je ne prevzame v roku iz 1. točke drugega odstavka 

26. člena te uredbe, ter da IJS izbere izvajalca obdelave v skladu z Zakonom o javnem naročanju 

(ZJN)6, veljajo v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek (KOE), vse 

druge določbe te uredbe.  

                                                           
1Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in xx/20) 
2Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – 
GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) 
3 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) 
4Izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in izvajalec 
občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov. 
5Izvajalec obdelave je izvajalec obdelave odpadkov, ki lahko v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem obdeluje 
KOE. 
6 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
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I. 

Pojasnilo je v tem poglavju namenjeno IJS, ki predhodno skladiščijo ali skladiščijo količino KOE, ki 

presega 80 % količine KOE, ki jo lahko hkrati predhodno skladiščijo ali hkrati skladiščijo glede na 

zmogljivost skladiščih prostorov. 

 

POMEMBNO! 
 

1. IJS ne sme oddati KOE neposredno izvajalcu obdelave, če je zmogljivost njegovega 
skladiščnega prostora7 zapolnjena manj kot 80%. 
 

2. IJS, katerega skladiščni prostor je zapolnjen več kot 80%, ne sme oddati KOE 
neposredno izvajalcu obdelave, če pred tem o zapolnjenosti skladiščnega prostora ni 
obvestil pristojnega inšpektorja (IRSOP) in DROE. 

 
3. IJS sme oddati izvajalcu obdelave samo tisto KOE, na katero se nanaša obvestilo o 

zapolnjenosti skladiščnega prostora in je DROE ne prevzamejo v dveh delovnih dneh po 
prejemu omenjenega obvestila. KOE, ki jo zbere po obvestilu, mora oddati DROE. 

 
4. IJS sme oddati KOE samo tistemu izvajalcu obdelave, ki ga je sam izbral v skladu z ZJN. 

 
1. IJS, ki ima skladiščni prostor zapolnjen več kot 80%, mora o tem PO UVELJAVITVI 
ZIUZEOP-A obvestiti IRSOP in vse DROE. 

 

2. IJS, ki so DO UVELJAVITVE ZIUZEOP-A že poslali IRSOP in DROE obvestila o 

zapolnjenosti skladiščnega prostora, morajo takšna obvestila PONOVNO poslati IRSOP in vsem 

DROE. 

 

3. IJS lahko odda KOE izvajalcu obdelave, ki ga je izbral v skladu z ZJN, samo v primeru, če 

je DROE ne prevzamejo v dveh dneh po prejetem obvestilu, poslanem PO UVELJAVITVI 
ZIUZEOP-A. Količina KOE, ki je predmet postopka JN, ki ga izvede IJS, je količina KOE navedena 

v obvestilu iz predhodne točke, zmanjšana za količino KOE, za katero so DROE zagotovile 

prevzem v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila. 

 

                                                           
7Skladiščni prostor je zbirni center izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ali objekt za skladiščenje KOE 
izvajalca javne službe obdelave komunalnih odpadkov iz 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
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4. Navodilo IJS-jem za izbiro izvajalca obdelave po pravilih javnega naročanja je objavljeno na 

spletni strani MOP. Za podrobnejša pojasnila glede uporabe določil ZJN je pristojen pripravljavec 

predpisa (MJU). 

 

5. IJS mora obvestiti IRSOP najpozneje dan pred oddajo KOE izvajalcu obdelave o tem, da 

bo ta izvajalec obdelave začel pri njem prevzemati KOE. 

 

6. Pri izbiri ponudnika za obdelavo odpadkov naj vsak posamezen IJS in vsi skupaj 

upoštevajo, da je (ne glede na to, da v ZIUZEOP-A cene storitev niso omejene z največjo 

dopustno ceno, ki jo še krije Republika Slovenija) skupna višina vseh stroškov, ki bodo kriti iz 

proračunskih sredstev, omejena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki so za ta namen 

zagotovljena v proračunu Republike Slovenije (navedena so bila v obrazložitvi predloga zakona).  

Skladno s tem MOP pričakuje, da cena obdelave vključno s stroški priprave te odpadne embalaže 

za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje (brez DDV) ne bo presegla: 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz papirja in kartona brez davka na dodano 

vrednost, 

− - 153,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov 

, 

− - 22,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz stekla , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz kovin , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz lesa , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz sestavljenih materialov. 

Cena prevzema in transporta pa ne bo presegla 1,4 EUR/km (brez DDV). pri čemer mora biti 

posamezno vozilo opremljeno za prevoz najmanj 60 m3 odpadne embalaže. 
 

8. Republika Slovenija bo v skupni vrednosti opravljenih storitev upoštevala vsoto:  

− stroškov prevzemanja KOE pri IJS (npr. nakladanje in tehtanje KOE) 

− stroškov prevoza KOE od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri IJS do kraja 

naprave za obdelavo KOE izbranega izvajalca obdelave, 

− stroškov obdelave oddane KOE, vključno s stroški predobdelave (npr. sortiranje) in  

− DDV. 
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II. 
Pojasnilo je v tem delu namenjeno izvajalcem obdelave, ki KOE prevzemajo pri tistih IJS, ki 

predhodno skladiščijo ali skladiščijo KOE v količini, ki presega 80 % zmogljivost skladiščnega 

prostora. 
 

POMEMBNO! 
 

1. Izvajalec obdelave ne sme prevzeti KOE neposredno pri IJS, če IJS predhodno ni izpolnil 
svojih obveznosti glede obveščanja IRSOP in DROE o zapolnjenosti svojega 
skladiščnega prostora (glej poglavje I. tega obvestila).  

 
2. Izvajalec obdelave sme prevzeti KOE samo od tistega IJS, ki je tega izvajalca obdelave o 

izbral v skladu z ZJN. 
 
3. Izvajalcu obdelave bo Republika Slovenija plačala stroške ravnanja z odpadno embalažo 

le v primeru, če bodo izpolnjeni vsi pogoji, predpisani z ZIUZEOP-A. V nasprotnem 
primeru bo stroške ravnanja z odpadno embalažo nosil izvajalec obdelave. 

 
1. Izvajalec obdelave ne sme od IJS prevzeti KOE, če ta PO UVELJAVITVI ZIUZEOP-A ni 

obvestil IRSOP in DROE, da ima skladiščni prostor zapolnjen več kot 80%. 

 

2. Izvajalec obdelave sme od IJS prevzeti samo KOE, ki je DROE niso prevzele v dveh 

delovnih dneh po prejetem obvestilu iz prejšnje točke. 

 

3. Izvajalca obdelave izbere IJS v skladu z ZJN. 

 

4. Izvajalec obdelave, ki KOE prevzame v predobdelavo (npr. sortiranje), mora KOE obdelati 

tako, da jo lahko v čim večjem deležu usmeri v recikliranje. V skladu z Uredbo o odpadkih 

predobdelane KOE ne sme prodati trgovcu.  

 

5. Izvajalec obdelave, ki KOE prevzame v predobdelavo (npr. sortiranje), jo mora oddati v 

nadaljnjo obdelavo najpozneje v treh mesecih od prevzema pošiljke KOE. 

 

6. Pri oddaji ponudbe za ravnanje s KOE naj izvajalec obdelave upošteva, da je (ne glede na 

to, da v ZIUZEOP-A cene storitev niso omejene z največjo dopustno ceno, ki jo še krije Republika 
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Slovenija) skupna višina vseh stroškov, ki bodo kriti iz proračunskih sredstev, omejena z 

razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu Republike Slovenije 

(navedena so bila v obrazložitvi predloga zakona).  

Skladno s tem ministrstvo pričakuje, da cena obdelave vključno s stroški priprave te odpadne 

embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje (brez DDV) ne bo presegla: 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz papirja in kartona brez davka na dodano 

vrednost, 

− - 153,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov 

, 

− - 22,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz stekla , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz kovin , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz lesa , 

− - 10,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz sestavljenih materialov. 

Cena prevzema in transporta pa ne bo presegla 1,4 EUR/km (brez DDV). pri čemer mora biti 

posamezno vozilo opremljeno za prevoz najmanj 60 m3 odpadne embalaže. 
 

7. Republika Slovenija bo v znesku skupni vrednosti opravljenih storitev upoštevala vsoto:  

- stroškov prevzemanja KOE pri IJS (npr. nakladanje in tehtanje KOE) 

- stroškov prevoza KOE od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri IJS do kraja 

naprave za obdelavo KOE izbranega izvajalca obdelave, 

- stroškov obdelave oddane KOE, vključno s stroški predobdelave (npr. sortiranje) in  

- DDV. 

-  

8. Izvajalec obdelave pošlje račun za plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo. 

neposredno MOP. Dokumentacija, ki jo mora predložiti ter pogoji za plačilo računa s strani 

Republike Slovenije so določeni v 100.a. členu ZIUZEOP. Račun bo zavrnjen, če predpisane 

zahteve ne bodo izpolnjene. V tem primeru stroške ravnanja z odpadno embalažo nosi izvajalec 

obdelave (deseti odstavek 100.a člena ZIUZEOP). 

 

 

 


