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Triglav
Najvišja gora daleč naokoli
Koordinate: 46.378066 N, 13.835820 E
Triglav, ki je dobil ime po prepoznavnem troglavem vrhu,
je mogočna in s svojimi 2864 metri najvišja gora pri nas.
Velja za enega najbolj obiskanih vrhov, saj ga vsako leto
osvoji kar 50 tisoč planincev. Triglav je najbolj znana slovenska gora tudi zunaj naših meja, njegovo podobo najdemo po vsem svetu – njegov troglavi vrh je del državnega
grba in slovenske zastave.

Segamo po najvišjih vrhovih uspeha
Z mislimi na trajnostni razvoj in prihodnjo rast smo zastavili
novo poslovno strategijo. Z njo bomo dosegali še tako zahtevne cilje, uresničevali vizijo in ponudili še kakovostnejše
sodobne storitve.
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I.
Uvod

Slap Boka
Najmogočnejši slap, ki ga ni mogoče ne prezreti, ne preslišati
Koordinate: 46.321354 N, 13.481743 E
Slap Boka ni najvišji slap pri nas, je pa zagotovo najmogočnejši.
Obiskovalce vedno znova očara s svojo silovito energijo. Mogočno bobnenje padajoče vode napaja korito, kjer se rojeva rečica
Boka, ki se zliva v zeleno modro Sočo.
Slap je ime dobil po italijanski besedi bocca (usta), saj se zdi, kot
da visoka stena razpira svoja usta in besno bruha vodo. Včasih
slap izbruha 100 tisoč litrov vode na sekundo. V juniju, ko se v
gorah topi sneg, se Boka spremeni v bobneč slap, ki se ga sliši
daleč naokoli.

Naši prodorni strokovnjaki se ne ustavijo pred ovirami
V Interserohu se zavedamo, kako pomembni so strokovni kadri,
ki znajo prisluhniti in uresničevati zahteve zavezancev in strank.
Izjemne posameznice in posamezniki v naših vrstah, strokovno
podkovani na vseh ključnih področjih našega dela, prodorno rešujejo izzivalne probleme in na prvi pogled nepremagljive ovire.

1. Poudarki poslovanja in dosežki v letu 2013

V družbi Interseroh smo na področju sistema zbiranja in predelave
v letu 2013:

V družbi Interseroh smo na področju celotne družbe v letu 2013:

• podpisali pogodbo o strateškem poslovnem sodelovanju s podjetjem Gorenje
Surovina d.o.o;
• skladno z zakonodajo do 30. 3. 2013 pristojnemu organu (ARSO) oddali letna poročila za vse produkte, s čimer smo dokazali doseganje okoljskih ciljev,
ki jih za posamezen produkt predpisuje zakonodaja.

• ustvarili 9.513.226 evrov prihodkov, kar je 5,12 odstotka manj kot v letu 2012
(10.026.434 evrov);
• prenovili, dopolnili in osvežili:
- skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami,
- skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami,
- skupni načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami,
- skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
- skupni načrt ravnanja z odpadnimi zdravili (dvakrat);
• izdelali in sprejeli strateški dokument razvoja podjetja od leta 2014 do
leta 2018;
• sprejeli z lastniki dogovor in podpisali pogodbo o implementaciji sistema ERP
v letu 2014;
• natančno pregledali delovne procese v podjetju ter jih prilagodili potrebam
implementacije ERP in reorganizacije v letu 2014.

V družbi Interseroh smo na področju prodaje in poprodaje v letu 2013:
• ustvarili naslednjo strukturo prihodkov (v primerjavi z letom 2012):
- odpadna embalaža: 7.557.226 evrov (v letu 2012: 7.629.000 evrov), čeprav nam je tržni delež padel s 36,38 odstotka na 35,21 odstotka;
- odpadna električna in elektronska oprema: 659.000 evrov (enako kot v
letu 2012);
- odpadne baterije in akumulatorji: 335.000 evrov (v letu 2012:
369.000 evrov);
- odpadne nagrobne sveče: 146.000 evrov (v letu 2012: 407.000 evrov),
saj so nekateri največji zavezanci izstopili iz skupnega načrta družbe Interseroh in ustanovili družbo SVEKO d.o.o., ki je postala naša neposredna
konkurenca;
- odpadna zdravila: 265.000 evrov (v letu 2012: 311.000 evrov), kar je bil
rezultat nižjih prihodkov iz pristopov k skupnemu načrtu;
- trading: 398.000.000 evrov (v letu 2012:404.000 evrov);
- druge storitve: 43.000 evrov (v letu 2012: 62.000 evrov);
- druge storitve v EU: 196.000 evrov (v letu 2012: 185.434 evrov);
• skladno s sprejeto operativno strategijo naredili poslovanje v shemi odpadne
nagrobne sveče bistveno bolj dobičkonosno;
• izvedli 11 izobraževanj za stranke z novimi in aktualiziranimi vsebinami, ki
so bila, čeprav so postala plačljiva, bistveno bolje obiskana kot brezplačna
izobraževanja v letu 2012;
• uspešno izvedli 238 poprodajnih obiskov pri partnerjih predvsem zaradi izboljšanja storitev in prilagajanja potrebam strank ter pogajanj o pogojih poslovanja;
• pri cenovni politiki dajali več prednosti optimizaciji strank, zaradi česar smo z
nekaterimi strankami morali prekiniti pogodbe;
• prvič uporabili instrument revizije ter preverili pravilnost vodenja evidenc in
poročanja količin nagrobnih sveč, danih v promet RS, pri treh zavezancih;
• drugič zapored izvedli dogodek Interserohovi dnevi, ki se ga je udeležilo 54
poslovnih partnerjev iz 37 podjetij;
• skupaj s partnerjema Drogerie Markt in BMW Slovenija organizirali in izvedli
projekt »Vrni embalažo v reciklažo«, pri čemer je bil namen ozaveščati javnost
o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo.

Struktura zbranih količin odpadnih produktov v letu 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•

komunalna odpadna embalaža: 35.410 ton;
nekomunalna odpadna embalaža: 26.836 ton;
odpadna električna in elektronska oprema: 2.100,896 tone;
odpadne prenosne baterije: 78,8 tone;
odpadne industrijske baterije: 77,87 tone;
odpadne avtomobilske baterije: 302,6 tone;
odpadne nagrobne sveče: 256,76 tone;
odpadna zdravila: 61,479 tone.

Primerjava z letom 2012 ni smiselna, saj je obseg zbiranja vezan na količino, ki
jo v določenem letu podjetja posredujejo na trg, kar se letno spreminja in zato
otežuje primerjavo.

V družbi Interseroh smo na področju komuniciranja z zunanjimi deležniki
in javnostmi v letu 2013:
• organizirali tri problemske konference, pretežno vezane na problematiko ravnanja z embalažo in odpadno embalažo;
• organizirali ali dejavno sodelovali na naslednjih strokovnih dogodkih:
- Okoljski dan 2013 (GZS);
- Vrh slovenskega gospodarstva (GZS);
- konferenca Okolje in odpadki (Forum Akademija);
- simpozij Kako do nujne prenove ravnanja z odpadno embalažo
(Fitmedia);
- seminar Sistem ravnanja z OEEO pred spremembami (Fitmedia);
- konferenca Stanje na področju sončnih elektrarn in njihova prihodnost
(Združenje slovenske fotovoltaične industrije GIZ);
• prejeli nagrade in priznanja ter se kot finalisti uvrstili na naslednjih tekmovanjih:
- Gazela osrednje Slovenije 2013;
- Netko (za spletno stran, finalist);
- Evropska nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks (Podari pokrovček –finalist);
- En.odmev 2013 (za najodmevnejše energetsko podjetje – finalist);
- uvrstitev med 50 podjetij z najboljšo bonitetno oceno.
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Na področju urejanja zakonodaje, ki regulira naše delovanje, smo izvedli naslednje dejavnosti:
• nadaljevali delo v GIZ Skupne sheme s ciljem, da bi GIZ postal kompetenten
sogovornik Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS;
• sodelovali v Komisiji za embalažo in odpadno embalažo s ciljem, da bi se
uredile razmere pri prevzemanju embalaže pri komunalnih podjetjih;
• izvedli celovito komunikacijsko kampanjo, s katero smo ključne deležnike v
sistemu ravnanja z odpadno embalažo obveščali o sistemskih nepravilnostih
delovanja sistema odpadne embalaže;
• dejavno sodelovali v komunikacijskih dejavnostih med gospodarstvom in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje RS.

V nadaljevanju v tabelah in grafih izpostavljamo ključne finančne in ekonomske ter družbene in okoljske kazalnike družbe Interseroh, število zaposlenih, vlaganja v izobraževanje, količine zbranih odpadnih produktov
po posamezni shemi ter rast prihodkov in števila zaposlenih v zadnjih šestih letih:

15

Tabela I 1: Finančni kazalniki (v EUR brez stotinov)
		

2013

2012

Ind. 13/12

Poslovni prihodki		

10.248.600

10.615.373

97

EBITDA*		

1.019.628

995.704

102

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %		

9,95 %

9,38 %

106

V družbi Interseroh smo na področju pravnih okvirov v letu 2013:

EBIT – dobiček iz poslovanja		

857.426

883.480

97

Čisti poslovni izid		

712.652

777.191

92

• prejeli tri sodbe Upravnega sodišča RS, s katerimi nam je sodišče potrdilo, da
so deleži prevzemanja odpadne komunalne embalaže s strani MKO določeni
nezakonito.

Sredstva		

3.881.813

3.658.252

106

Dolgoročna sredstva		

161.120

217.666

74

Kratkoročna sredstva		

1.815.287

1.483.556

122

Kapital		

1.906.313

1.193.661

160

Dolgoročne obveznosti		

/

23.088

0

Kratkoročne obveznosti		

1.026.120

1.104.488

93

2013

2012

Ind. 13/12

Dodana vrednost		

2.228.094

2.055.400

108

Dodana vrednost na zaposlenega		

104.900,85

86.543,16

121

Stroški dela		

1.208.466

1.059.696

114

Davek iz dobička		

155.174

133.459

116

Razmere v dejavnosti, ki so zaznamovale poslovanje v družbi Interseroh
v letu 2013:

*

V letu 2013 so se nadaljevale operativne težave pri prevzemanju odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki. Glavni razlogi za težave
so bili:
• izredno hitra rast količin embalaže, ki je komunalni odpadek, pri izvajalcih
javne službe ravnanja z odpadki;
• neurejena zakonodaja;
• neustrezna komunikacija med komunalnim gospodarstvom in tudi skupnimi
shemami oziroma družbami za ravnanje z odpadno embalažo.

EBITDA – dobiček iz poslovanja pred odpisi (amortizacija in slabitve).

Tabela I 2: Drugi ekonomski kazalniki (v EUR brez stotinov)
		

V letu 2013 ponovno niso bile ustvarjene nikakršne podlage, na katerih bi lahko
planirali stroške, povezane s prevzemanjem embalaže od komunalnih podjetij.
Tabela I 3: Zaposleni: število, stopnja fluktuacije, izobraževanje
		

2013

2012

Število zaposlenih		

24

26

Stopnja fluktuacije v %		

12,5

11,5

Neposredni strošek izobraževanja 		

16.694

24.000

22,6

32,5

(v EUR brez stotinov)
Število ur izobraževanja na zaposlenega		

Ind. 13/12
92
70
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2. Nagovor vodstva
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Graf I 2: Poslovni prihodki (v EUR brez stotinov) ter število zaposlenih v
obdobju med letoma 2008 in 2013
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Ne glede na dejstvo, da je Interseroh tudi v letu 2013 posloval trdno in stabilno
ter da smo ustvarili pozitiven poslovni izid, kot je razvidno tudi iz priloženega
računovodskega poročila, ne vidim razlogov, da bi lahko pozitivno ocenili
tudi pogoje in okoliščine za delovanje celotnega sistema ravnanja z odpadno
embalažo in drugimi odpadnimi produkti. Čeprav smo bili izključno zaradi
notranje stabilnosti in kompetentnosti v letu 2013 imenovani za Gazelo Osrednje slovenske regije, je bilo to še eno leto stopicljanja na mestu ter utrjevanja
nedorečenosti in pomanjkljivosti zakonodaje na tem področju. Še eno leto, v
katerem Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS ni storilo niti najmanjšega koraka
za izboljšanje, povečanje učinkovitosti in transparentnost sistema. Nasprotno.
Upravno sodišče RS nam je s tremi sodbami v letu 2013 pritrdilo, da ministrstvo
določa deleže, po katerih morajo posamezne družbe prevzemati komunalno
odpadno embalažo pri izvajalcih javnih služb, nezakonito, pristojni na ministrstvu niso ukrenili ničesar, da bi to področje legalizirali. Zato smo se odločili, da
bomo sicer še naprej izpolnjevali svoje zakonske obveznosti, ne bomo pa več
podpirali sistemskih zablod in nezakonitosti ravnanja z odpadno embalažo,
za katere je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS. Ministrstvo tudi
v letu 2013 ni storilo ničesar glede vzpostavitev kontrole nad poročanji glede
količin odpadne embalaže, ki jo dajo na trg zavezanci, glede količin, ki nastajajo pri posameznih komunalah, in količin, ki so jih po posameznih komunalah
prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Zakonodajno in politično
okolje torej tudi v letu 2013 ni zagotavljalo stabilnega poslovanja in zato smo
toliko večjo pozornost v tem letu namenili razvoju, inovativnosti in preusmerjanju
na področja zunaj našega osnovnega delovanja. Razvijali smo dodatne storitve
za zavezance, saj se zavedamo, da so zadovoljni zavezanci ključ našega
poslovnega uspeha. Prav tako smo ponosni, da je bil kot rezultat raziskovanja in
znanja dr. Manice Učnik Krump, ki dela v Interserohu/ALBA Group v Kölnu in
je sodelavka Interseroha, na slovenskem trgu vpeljan nov material procyclen®,
ki s posebno inovativno tehnologijo nastane iz recikliranih plastičnih odpadkov.
Procyclen® je po tehničnih lastnostih popolnoma primerljiv in 100-odstotni nadomestek za plastične materiale v primarni obliki, proizvedene iz nafte ali zemeljskega plina. V letu 2013 smo zastavili novo poslovno strategijo, ki nas usmerja
v nove poslovne rešitve pri uveljavljanju novih konceptov ravnanja z odpadki v
gospodarstvu. Podjetjem želimo olajšati pot v krožno gospodarstvo s svetovanjem na področju celovitih rešitev zmanjševanja stroškov ravnanja z odpadki ter
s spodbujanjem ponovne uporabe izdelkov in embalaže. Inovativnost in razvoj,
znanje in strokovnost ter motivirani zaposleni so bili stebri našega delovanja in
ključ za poslovno uspešnost v preteklem letu, ko smo bili ponovno priča negotovim in popolnoma nespodbudnim sistemskim pogojem delovanja.

Mateja Mikec, uni. dipl. ing., MBA
direktorica
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Graf I 1: Količina zbranih odpadnih produktov po posamezni shemi v
obdobju med letoma 2011 in 2013 (v tonah)
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Kljub zahtevnemu letu smo poslovali uspešno
Tako kot leto 2012 je bilo tudi leto 2013 za Slovenijo težavno, saj so se negativni gospodarski trendi, kljub spodbudni rasti bruto domačega proizvoda (BDP)
v zadnjem četrtletju, nadaljevali. BDP se je lani znova znižal za 1,1 odstotka,
k čemur je največ prispeval padec potrošnje gospodinjstev za 2,7 odstotka in
državne potrošnje za 2 odstotka. Leta 2013 se je Slovenija soočila še z zelo
visoko stopnjo brezposelnosti, ki je znašala kar 10,8 odstotka, kar je prispevalo k padcu potrošnje gospodinjstev. Slovenija je tako tudi v letu 2013 ostala v
recesiji.
Tako kot se v Sloveniji v letu 2013 v primerjavi s preteklim letom niso spremenili
negativni gospodarski trendi, se prav tako ni v ničemer izboljšal položaj na
področju ravnanja z odpadnimi produkti. Kljub sodbam Upravnega sodišča RS,
iz katerih je jasno, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS (MKO) deleže
prevzemanja odpadne komunalne embalaže določilo nezakonito, MKO tudi v
letu 2013 ni spremenilo zakonodaje, ki bi transparentno uredila sistem ravnanja
z odpadno embalažo. Ne vemo, koliko odpadne embalaže je dejansko dane
na trg, kolikšni so tržni deleži družb za ravnanje z odpadno embalažo in kako
so ti deleži zaračunani. Prav tako v letu 2013 še vedno ni prišlo do izravnave
deležev med družbami zaradi preveč prevzete odpadne komunalne embalaže.
Interseroh je namreč v zadnjih letih zaradi prevelikih količin komunalne odpadne
embalaže, ki jo je prevzel od izvajalcev javnih služb, utrpel več kot 3 milijone
EUR poslovne škode.
Zaradi tega ponovno nismo imeli nikakršnih podlag, na katerih bi lahko načrtovali stroške, povezane s prevzemanjem odpadne embalaže od izvajalcev javne
službe. V letu 2013 pa smo se soočili tudi s pojavom konkurence, ki je vertikalno
povezana in posredno ali neposredno v lasti zbiralcev ali izvajalcev javnih služb
ravnanja z odpadki. K transparentnosti sistema prav zagotovo tudi ni prispevala
nova družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki so jo ustanovila nekatera komunalna podjetja. Konkurenčna prednost, na kateri gradijo te novonastale družbe, so izključno nižje cene embalažnine, ki jih oblikujejo na podlagi transfernih
cen do njihovih lastnikov. Če MKO RS ne bo sistemsko pristopilo k reševanju
težav na področju ravnanja z odpadno embalažo, se nam lahko zaradi vseh
težav z obstoječim sistemom ravnanja z odpadno embalažo zgodi celo razpad
sistema.
Interseroh je uspešno posloval tudi v letu 2013, čeprav se je čisti prihodek od
prodaje v primerjavi z letom 2012 znižal za 200.000 evrov, celotni poslovni
izid pred obdavčitvijo pa je bil skoraj enak kot leta 2012. Glede na ekonomsko
stanje in poslovno okolje v Sloveniji pa je družba Interseroh ponovno dosegla
odličen rezultat in leto zaključila brez zadolženosti, za kar gre zahvala vsem
zaposlenim.

mag. Martin Ulke
direktor
vodja organizacijske enote za Srednjo in Vzhodno Evropo

3. Predstavitev družbe
INTERSEROH, družba za ravnanje z odpadnimi surovinami, d.o.o., naročnikom
(v nadaljevanju: zavezancem) ponuja sistemske rešitve pri ravnanju z naslednjimi
odpadnimi produkti:
•
•
•
•
•

odpadna embalaža,
odpadna električna in elektronska oprema,
odpadne baterije in akumulatorji,
odpadne nagrobne sveče,
odpadna zdravila.

3.1 Osebna izkaznica
Ime družbe: INTERSEROH, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d.o.o.
Skrajšani naziv: Interseroh d.o.o.
Sedež: Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: +386 (0) 1 560 91 50
Faks: +386 (0) 1 560 91 61
Spletna stran: www.interseroh-slo.si
E-naslov: info@interseroh-slovenija.si
Ustanovitev: 27. 1. 2004, Akt o ustanovitvi družbe
Datum vpisa v register: 4. 3. 2004, Okrožno sodišče v Ljubljani, zaporedna
številka 14187100
Glavna dejavnost družbe: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Registrirane dejavnosti: 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Lastništvo: Družba je bila ustanovljena leta 2004 s tujim kapitalom. Lastnik 100-odstotnega deleža družbe je INTERSEROH Austria GmbH.
Organa upravljanja: skupščina družbe, direktorja družbe.
Vodstvo družbe je določeno s sklepom lastnika ter ga sestavljata dva zakonita
zastopnika, tj. direktorja družbe, in prokurist, ki zastopajo in upravljajo družbo:
• Mateja Mikec, direktorica;
• Martin Ulke, direktor;
• Matej Resnik, namestnik direktorice, prokurist.
Število zaposlenih: 24
Matična številka: 1926101
Identifikacijska številka za DDV: SI10452877
Številka TRR: SI56 2900 0005 5207 698, Unicredit Banka
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3.2 Dejavnost

3.3 Vrednote

Interseroh je družba, specializirana za ravnanje z odpadnimi produkti. Sledimo
strateškemu cilju, da se čim več odpadnih produktov predela in kot vir surovin ponovno uporabi za izdelavo novih izdelkov. Podjetja, ki so zavezanci za ravnanje z
različnimi skupinami odpadnih produktov, prenesejo svoje obveznosti na družbo
Interseroh, ki od zavezancev ali njihovih končnih kupcev organizira zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadnih produktov. Skrbi, da zavezanci izpolnjujejo
zakonske obveznosti pri ravnanju z odpadnimi produkti. Interseroh poleg sistemskih dejavnosti izvaja tudi trženje sekundarnih surovin ter svetuje in izdeluje načrte
ravnanja z odpadki za posamezne organizacije.
Interseroh ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS oziroma vpisane načrte ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji,
odpadnimi nagrobnimi svečami ter odpadnimi zdravili na Agenciji RS za okolje.

Interseroh v središče svojih vrednot postavlja predanost uspehu zavezancev, poslovno odličnost in inovativnost na podlagi neprestanega učenja. Temelji našega
dela so pogum, prodornost, zavezanost k uspehu, odgovornost in strokovnost.
Osebna integriteta je imperativ za vse zaposlene v Interserohu. Z odprto komunikacijo ter medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem gradimo pripadnost podjetju.

Shema I 1: Skupni načrt družbe Interseroh za ravnanje z odpadnimi
produkti

ravnanje z
odpadno
embalažo

ravnanje z odpadno
električno in elektronsko
opremo

ravnanje z odpadnimi
baterijami in
akumulatorji

ravnanje z odpadnimi
zdravili

ravnanje z odpadnimi
nagrobnimi svečami

3.4 Poslanstvo in vizija
Poslanstvo
Na podlagi znanj in izkušenj ter z inovativnim in kreativnim načinom razmišljanja
uvajamo gospodarne in zanesljive rešitve pri ravnanju z odpadki in odpadnimi
produkti. S tem zmanjšujemo obremenjevanje okolja in ohranjamo primarne naravne vire. Prizadevamo si za ravnanje z naravnimi viri po načelih trajnostnega
razvoja. V Sloveniji spreminjamo način razmišljanja vseh, vključenih v ravnanje z
okoljem. Z inovativnostjo in iskanjem optimalnih rešitev med razpoložljivimi možnostmi poiščemo tako pot za ravnanje z odpadki, ki je ekonomsko, okoljsko in
družbeno najbolj sprejemljiva. S tem zagotavljamo, da lahko naši zavezanci in
stranke več časa namenijo izvajanju svoje osnovne dejavnosti, saj jih razbremenjujemo skrbi za ravnanje z njihovimi odpadnimi produkti.
O pomenu odgovornega ravnanja z odpadnimi produkti ozaveščamo vse udeležence procesa. Smo generator pozitivnih sprememb in za sabo puščamo pozitivne sledi.
Vizija
Interseroh bo v slovenskem prostoru postala vodilna družba za ravnanje z odpadki in sekundarnimi viri, ki jim dodajamo novo vrednost. Smo središče upravljanja
masnih tokov in inženiring vzpostavljanja krožnega gospodarstva. Udejanjamo
spremembe, ki vodijo v okoljsko odgovorno ter ekonomsko učinkovito gospodarstvo in družbo.

3.5 Načrti
Strateški cilji družbe Interseroh za leto 2014:

vzpostavljanje
in zagotavljanje rešitev
ravnanja z drugimi
odpadnimi produkti

vzpostavljena shema
individualne rešitve

trženje sekundarnih
surovin

svetovanje in izdelava
načrtov ravnanja
z odpadki

• Implementirati strategijo 2014–2018 s ciljem, da v letu 2018 dosežemo podvojene prihodke v okviru naslednjih razvojnih prioritet:
- učinkovita raba virov z osredotočenostjo na surovinsko učinkovitost;
- podpora prehodu linearnega v krožno gospodarstvo z zapiranjem materialnih krogov za produkte, materiale in logistiko;
- povezovanje potreb industrije in povečanje sinergijskih učinkov podjetij –
spodbujanje industrijske simbioze;
• implementirati rešitev ERP – program za boljši pregled nabave in prodaje;
• reorganizirati podjetje, ki vpeljuje nove vitke procese, zato da bo podjetje delovalo učinkoviteje in s čim nižjimi stroški ter hkrati zadržalo vse ključne kadre
in vlagalo v razvoj;
• na obstoječih produktih ohraniti tržne deleže iz leta 2013, za kar bo treba
uresničiti zastavljene prodajne, nabavne in logistične cilje;
• konstruktivno sodelovati pri reševanju zakonodajnih nejasnosti in neskladij
predvsem pri ravnanju z odpadno embalažo;
• povečati prepoznavnost in prednosti, ki jih Interseroh prinaša zavezancem,
partnerjem in širši družbi;
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•
•
•
•

krepiti poprodajne aktivnosti za naročnike;
implementirati nove tržne storitve z razvojem novih produktov in dejavnosti;
uveljavljati kompetence in znanje zaposlenih;
uresničevati prenos znanja in sodelovanja z lokalnim okoljem, širšo regijo in
mednarodnim prostorom za doseganje ciljev trajnostno in družbeno odgovornega podjetja.

4. Interseroh v skupini ALBA Group

23

Interseroh je tako kot ALBA ena od znamk pod streho skupine ALBA Group. ALBA
Group je aktivna v Nemčiji in Evropi ter v Aziji in ZDA. S skupno več kot 8.000
zaposlenimi dosega letni obseg prometa okoli 2.6 milijarde EUR (v letu 2013).
S tem je skupina ALBA Group eden vodilnih ponudnikov reciklažnih in okoljskih
storitev ter dobaviteljev sekundarnih surovin na svetu.

Operativni cilji družbe Interseroh za leto 2014:
na področju trženja:
• Zagotoviti, da bo vsaka kalkulacija pri vseh produktih dolgoročno vzdržna in
stabilna;
• povečati prihodke na področju svetovalnih storitev;
• razvijati dodatne prodajno-svetovalne storitve in rešitve za stranke;
• zaščititi masni tok zbranih odpadnih produktov;
• doseči prve prihodke iz novih storitev zbiranja odsluženega tekstila in organiziranja ravnanja z odpadki na javnih prireditvah;
• nadaljevati uvajanje elektronskega poslovanja – izdelava poročil in naročanje odvozov.
na področju nabave in logistike:

Študija uglednega in neodvisnega Fraunhofer Instituta UMSICHT potrjuje: že
samo s ponovnim pridobivanjem sekundarnih surovin je bilo leta 2012 v celotni
skupini ALBA Group prihranjenih 7,1 milijona ton toplogrednih plinov. Hkrati je
bilo zaradi tega prihranjenih skoraj 41,1 milijona ton primarnih surovin.
Interseroh predstavlja v skupini ALBA Group segment Services (storitve) in je specialist za preprečevanje nastajanja odpadkov in recikliranja izdelkov, zbiranja in
sortiranja embalaže, zagotavljanje dragocenih sekundarnih surovin in trajnostnih
rešitev ter segment Facility Management (upravljanje z objekti). Od leta 1991,
ko je bil znotraj ALBA Group ustanovljen segment Storitve s 35 sodelavci, danes
v tem segmentu deluje 1.600 zaposlenih na 27 lokacijah po Evropi.

Shema I 2: Organiziranost skupine ALBA Group

• Povečevati zbrane količine OEEO in OBA;
• nadaljevati enako politiko zbiranja komunalne odpadne embalaže kot v
letu 2013 (prevzemanje v enakih količinah, kot jo dajejo na trg naši zavezanci), dokler se ne uredi področje zakonodaje;
• standardizirati nabavno-logistične procese zaradi utrditve vloge podjetja na
trgu zbiralcev;
• povečevati prihodke od prodaje odpadnih materialov in surovin (trading).
storitve

odpadki, kovine

Interseroh CEE

ALBA CEE

na področju razvoja:
• Krepiti področje razvoja v podjetju;
• uvajati projektno delo v procesih vodenja, v doseganju strateških ciljev in rasti
konkurenčnosti podjetja;
• implementirati akcijski načrt zbiranja odsluženega tekstila in obutve;
• razvijati nove storitve oziroma rešitve, ki niso zakonsko regulirane in so v skladu z vizijo Evropske unije o učinkovitem gospodarjenju z viri;
• prijaviti projekt »UpCycle More« na razpis Horizon 2020.
na področju računovodstva kontrolinga, kadrovske politike:
•
•
•
•

Implementirati rešitve ERP;
izboljšati rezultate izterjave in denarnega toka;
vpeljati aktivno politiko zaposlovanja;
izvesti teambuilding za utrditev nove kadrovske strukture, novih procesov in
vključevanja novozaposlenih.

IS
Avstrija

IS
BIH

IS
Slovenija

IS
Poljska

IS
Hrvaška

ALBA
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Vpetost Interseroha Slovenije v ALBA Group

5. Skladnost poročila s smernicami GRI

Interseroh zagotavlja Interserohu Slovenija prenos znanja in inovacij ter strategij
razvoja. Evropska struktura podjetja z upravnim sedežem v Nemčiji mu zagotavlja finančno stabilnost in spremljanje temeljnih poslovnih procesov. Poslovni
model Interseroha Slovenije sledi poslovni strukturi skupine ALBA Group. Odgovornost Interseroha Slovenija je zagotavljanje odgovornega in uspešnega poslovanja, utrjevanje ugleda na slovenskem trgu v smislu odličnosti storitev, inovativnih
procesov, zadovoljstva zavezancev in vseh zaposlenih ter s prenosom znanja in
dobrih praks v regijo Jugovzhodne Evrope.

V družbi Interseroh pri poročanju o uresničevanju trajnostnega razvoja sledimo
mednarodnim smernicam, zato vsebino in strukturo letnega poročila pripravljamo
skladno s smernicami GRI (Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org),
različica 3.1. Deležnikom želimo predstaviti podatke o svojem delovanju, rezultatih in načrtih jasno in pregledno ter zagotoviti njihovo primerljivost na nacionalni
in mednarodni ravni. V prihodnje si bomo prizadevali še celoviteje zagotavljati
skladnost s posameznimi kazalniki GRI.

Več o Interserohu in skupini ALBA Group je na spletnih straneh:
www.interseroh.com in www.albagroup.com

Tabela vsebuje pregled strukture letnega poročila in kazalnikov GRI 3.1 po posameznih vsebinskih sklopih.
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Tabela I 4: Skladnost poročila s kazalniki GRI
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II.
Poslovno poročilo

Vilenica
Najstarejša turistična jama – stoletja skrbno ohranjena odličnost
Koordinate: 45.65 N, 13.916667 E
Naši predniki, ki so še verjeli v skrivnostna bitja, so jamo poimenovali Vilenica, saj se v mrzlih zimskih mesecih nad jamo dvigujejo
skrivnostne bele meglice.
Čarobno lepoto Vilenice so prepoznali tudi grofje Petači (Petazzi), ki so že v 17. stoletju na ogled jame vabili plemenitaše in
za to pobirali denarne prispevke. Leta 1770 pa so v tem naravnem biseru, polnem bleščečih kapnikov osupljivih barv in oblik,
uredili prvo turistično pot. Jama Vilenica tako velja za najstarejšo
turistično jamo v Evropi.

V svojem delu udejanjamo načela trajnostnega razvoja
Trajnostni razvoj lahko udejanjimo le na trdnih temeljih, preverjenih načinih delovanja in z upoštevanjem prihodnjega razvoja.
Ker preudarno ravnamo na podlagi preteklih dosežkov in hkrati
skrbno načrtujemo prihodnost, je trajnostni razvoj hrbtenica našega delovanja.

1. Predstavitev poslovnega okolja in vplivov na delovanje
družbe v letu 2013
1.1 Gospodarsko okolje v Sloveniji
V letu 2013 se je bruto domači proizvod (BDP) zmanjšal za 1,1 odstotka in zaostaja za predkrizno ravnjo za približno desetino. K temu znižanju je tudi lani
največ prispeval padec potrošnje v gospodinjstvih, saj se je povprečna bruto plača ponovno realno znižala, povečalo pa se je tudi število brezposelnih. Zaradi
omejevanja javnofinančnih izdatkov so se zmanjšali tudi socialni transferji. Zaostrene javnofinančne razmere so narekovale tudi znižanje drugih izdatkov, kar je
bil razlog za upad državne potrošnje (–2,0°%).
Investicijska dejavnost se je tudi lani nekoliko povečala (kljub ponovnemu znižanju investicij v gradbeništvu), saj so se ob začetku gradnje večjega energetskega
objekta povečale investicije v stroje in opremo. Bruto investicije v osnovna sredstva
so se po štirih letih zmanjševanja lani nekoliko povečala (0,2 %), toda med vsemi
komponentami BDP še vedno najbolj zaostajajo za predkrizno ravnjo. Tako je
bil tudi lani edini dejavnik, ki je pomembno pozitivno prispeval h gospodarski
aktivnosti, izvoz, ki ostaja edina komponenta BDP, ki presega raven iz leta 2008.
Realna rast izvoza se je lani okrepila zaradi začetka gospodarskega okrevanja v
EU in je znašala 2,9 odstotka, kar je 2,3 odstotne točke več kot predhodno leto,
do okrepitve pa je prišlo zaradi rasti izvoza blaga. Realna rast izvoza storitev
(2,6 %) pa se je lani upočasnila. Po občutnem padcu v letu 2012 se je realni uvoz
blaga in storitev lani povečal, kar je bilo v veliki meri povezano z uvozom opreme
za gradnjo energetskega objekta in večjim uvozom osebnih avtomobilov.
Kljub neugodnim gospodarskim razmeram v Sloveniji je Interseroh uspešno posloval tudi v letu 2013, čeprav se je čisti prihodek od prodaje glede na leto 2012
nekoliko znižal.

1.2 Razmere na trgu odpadkov in odpadnih surovin
Trend gibanja cen surovin v letu 2013 sta oblikovala povpraševanje in ponudba.
V prvem četrtletju so bile cene odpadnih sekundarnih surovin, predvsem odpadnega papirja, na zelo visoki ravni. Nato so zaradi velike ponudbe postopoma
začele padati.
Na trgu je opazno sezonsko nihanje cen odpadne PET-embalaže. V prvi polovici
leta se opazi mesečni dvig cen, nato mu sledi rahel upad, ki pa se popravi konec
leta. Cene so pri nas in tudi v Evropi postale zelo občutljive za sezonska nihanja.

1.3 Zakonodajno okolje v Sloveniji
V letu 2013 ni bil sprejet noben zakonodajni dokument, ki bi bistveno vplival
na delovanje družbe Interseroh, čeprav nedorečena zakonodaja in nezakonito
določanje deležev, v katerih morajo posamezne družbe prevzemati odpadno komunalno embalažo pri izvajalcih javnih služb, pomenita grožnjo delovanju in poslovanju družbe Interseroh in celotnemu sistemu ravnanja z odpadno embalažo.
Na poslovanje Interseroha je vplivala uveljavitev elektronskega sistema eviden
čnih listov (s 1. 1. 2013), saj je Interseroh izgubil nadzor nad masnimi tokovi, ker v
okviru elektronskih evidenčnih listov vloge skupnih sistemov ravnanja z odpadno

embalažo in drugimi odpadnimi produkti sploh niso predvidene. Ta pomanjkljivost je tudi vplivala na transparentnost slovenskega sistema ravnanja z odpadnimi
produkti, saj evidenčni listi sledijo masnim tokovom samo v Sloveniji. Sistemi za
ravnanje z odpadnimi produkti, skladno z obveznostmi, ki so jim bile podeljene z
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ali vpisa v evidenco ravnanja z odpadnimi
produkti, zagotavljajo tudi sledljivost v EU in zunaj nje, še zlasti v smislu zagotavljanja take predelave, ki je skladna z zakonodajo EU. Interseroh je že konec
leta 2012 in skozi vse leto 2013 opozarjal, da nas v tem procesu ni, čeprav smo
z vidika države odgovorni za spremljanje masnih tokov, ki se izkazujejo z elektronskimi evidenčnimi listi.

Drugi vplivi poslovnega in zakonodajnega okolja na delovanje družbe
Interseroh v letu 2013
Ravnanje z odpadki postaja za naše zavezance in stranke vse bolj regulirano,
zahtevno in stroškovno pomembno. Na reguliranih sistemskih produktih se konkurenca krepi, kar je povzročilo upad prihodkov, tržnega deleža in dobičkonosnosti.
Poleg tega nejasna zakonodaja otežuje normalno poslovanje in ga srednjeročno
ogroža.
Zaradi neurejene zakonodaje in s tem povezane neposredne grožnje Interserohu
se je vodstvo družbe v preteklosti močno angažiralo na komunikacijskih in lobističnih aktivnostih s ciljem spremeniti zakonodajo tako, da bo sistem ravnanja z
embalažo v Sloveniji transparenten in bo onemogočena nelojalna konkurenca.
Kljub velikim stroškom, ki smo jih imeli s spreminjanjem poslovnega in zakonodajnega okolja, oprijemljivih rezultatov v letu 2013 ni bilo. Kljub vsemu smo dosegli,
da je bil med ključnimi deležniki na trgu dosežen konsenz, da je zakonodaja
zastarela, neustrezna in da omogoča netransparentno delovanje vseh vključenih
v embalažno verigo.
Nastop konkurence je na vsakem trgu neizpodbitno dejstvo, še zlasti med krizo
in če konkurenca vidi dobičkonosnost področja. Konkurenca, ki se je pojavila v
letu 2013, pa je izrazito netransparentna. Predvsem tista, ki je posredno ali neposredno v lasti izvajalcev/zbiralcev ali izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki
(z mešanim javno-zasebnim lastništvom). Konkurenčna prednost, na katerih gradi,
so le nižje cene na podlagi transfernih cen do njihovih lastnikov.
Konec leta 2013 smo sprejeli novo strategijo družbe s ciljem tržnega prestrukturiranja kot odgovor na potrebo družbe, da se preusmeri iz prodajnega programa,
ki temelji na zakonodaji, na prodajni program, ki temelji na potrebah in potencialih trga. Odločili smo se za razvoj takih produktov, ki temeljijo na kompetencah
družbe Interseroh, kot jih je razvila v desetih letih svojega delovanja na trgu ravnanja z odpadnimi produkti v Sloveniji. Novi produkti se nanašajo predvsem na
segmente embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, baterij, sveč in
odpadnih zdravil. Istočasno smo v dokumentu upoštevali izkušnje skupine predvsem pri matični družbi v Avstriji in Nemčiji ter na Hrvaškem.
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2. Trajnostna usmeritev družbe Interseroh

2.2 Zemljevid deležnikov in komunikacijskih tokov

2.1 Interseroh in trajnostni razvoj
V družbi Interseroh smo v letu 2013 trajnostni razvoj uresničevali z uravnoteženim
delovanjem na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju.

POSLOVNA
ODLIČNOST
Poslovni rezultati (prihodki,
tržni delež, povečane
količine zbranih odpadnih
produktov itd.)

ZADOVOLJSTVO
ZAVEZANCEV

Uravnoteženost ciljev na ekonomskem, družbenem in okoljskem področju smo v
letu 2013 udejanjali tudi z učinkovitim upravljanjem komunikacijskih tokov z vsemi deležniki. Komuniciranje z njimi je potekalo načrtovano, celovito, korektno in
pravočasno. Uporabljali smo različne oblike komuniciranja: od osebnih srečanj in
sestankov do telefonske, pisne in elektronske komunikacije.
Zemljevid prikazuje ključne skupine deležnikov in glavne komunikacijske tokove,
ki potekajo med njimi in družbo Interseroh. V središču komunikacijskih dejavnosti
so odnosi z zavezanci – strankami, poslovnimi partnerji in odločevalci. Na podlagi komuniciranja in sodelovanja s ključnimi deležniki zavezancem in poslovnim
partnerjem zagotavljamo izredno kakovostne in strokovno kompetentno izvedene
storitve na področju ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti.

Shema II 1: Naš prispevek k trajnostnemu razvoju

Kompetence
zaposlenih in
inovacijski
proces
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Shema II 2: Zemljevid deležnikov družbe Interseroh
Zmanjševanje
izpustov CO2,
varovanje
primarnih
naravnih
virov

dobavitelji,
podizvajalci
drugi poslovni
partnerji
odločevalci
industrijska
združenja

DRUŽBENA
SKRBNOST

Okoljsko
ozaveščanje

OKOLJSKA
ODGOVORNOST

naši zavezanci / stranke

Interseroh

mediji
strokovna
javnost

Interserohov mednarodni poslovni model se ravna po nujnih družbenih in okoljskih izzivih ter po ekonomskih potencialih rasti, ki jih je mogoče izkoristiti z zaprtim
krogom produktov, materialov in logističnih procesov. Pri tem nas vodi podoba
Closed-Loop Economy - gospodarskega sistema z zaprtimi krogi, ki praktično ne
proizvaja več odpadkov in ne potrebuje več novih virov. Četudi je to vizija, pa
brez teh načel v bodoče ne bo mogoče dosegati nove rasti.
Z ozirom na ogromne potrebe industrijskih držav po surovinah potrebujemo koncepte, ki usklajujejo ekologijo in ekonomijo ter upoštevajo družbeno spreminjanje
vrednot. Trajnostni pristop ponuja idejo celovitega krožnega gospodarstva.

lokalne
skupnosti
lastniki

Ključne poudarke komunikacijskih aktivnosti predstavljamo v nadaljevanju.

2.2.1 Zavezanci: pomoč in podpora pri poročanju
Interseroh pri uresničevanju trajnostnega razvoja postavlja v središče poslovanja
svoje zavezance in stranke. Pri tem izhaja iz uravnoteževanja treh dimenzij svojega delovanja: ekonomske, okoljske in družbene s ciljem zagotavljati kakovostne, gospodarne, zanesljive, okoljsko odgovorne in družbeno skrbne storitve za
zavezance in stranke. Zato smo tudi v letu 2013 osrednjo pozornost posvetili
zavezancem in njihovemu zadovoljstvu z našimi storitvami. To smo dosegli z uravnoteženim uresničevanjem ciljev doseganja poslovne odličnosti (ekonomski vidik
poslovanja), okoljske odgovornosti in družbene skrbnosti. Rezultate po posameznih področjih navajamo v nadaljevanju.

V letu 2013 smo zavezance pravočasno opozarjali na roke, ko morajo kot zavezanci družbi Interseroh poročati o količini odpadne embalaže oziroma drugih
odpadnih produktov, danih na trg Republike Slovenije.
Poleg obveznosti poročanja o količinah, danih na trg Republike Slovenije, smo jih
opozarjali na ustrezno in pravočasno poročanje Carinski upravi RS glede okoljskih dajatev. Ker poročanje za večino odpadnih produktov poteka četrtletno, smo
tudi to komunikacijo izvedli štirikrat letno.

Zavezancem smo zagotavljali celovito svetovanje in podporo pri pripravi poročil
o količinah odpadnih produktov, danih na trg Republike Slovenije. Poročila, ki so
nam jih poslali zavezanci, smo v Interserohu skrbno pregledali in preverili podatke
ter jih opozorili na morebitna odstopanja oziroma napake. Svetovanje in podpora zavezancem sta pomembna sklopa naših poprodajnih storitev, kar nas tudi
razlikuje od konkurence na trgu.

jatev za posamezen odpadni produkt. Tisti zavezanci, ki za pretekla obdobja niso
izpolnili svojih obveznosti do Carinskega urada RS, morajo urediti samoprijavo
dejavnosti in obračun okoljske dajatve za pretekla obdobja. V samoprijavi mora
podjetje izpolniti vsa poročila za Carinski urad RS in obračunati zamudne obresti.

V letu 2013 smo posebno pozornost namenili tudi oblikam komunikacije z zavezanci. Posodobili smo komunikacijo prek Interserohove spletne strani, na kateri
smo zavezance redno obveščali o spremembah zakonodaje, o obveznostih poročanja na ARSO o odpadkih, nastalih v proizvodnji in storitveni dejavnosti.

V družbi Interseroh smo zavezancem ponudili možnost, da za njih uredimo vse
pretekle zakonodajne obveznosti in pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo morajo predložiti na CURS. Ponudili smo jim možnost samoprijave dejavnosti in obračuna okoljske dajatve za naslednje odpadne produkte: odpadna embalaža, odpadne nagrobne sveče, odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne
prenosne baterije in akumulatorji.

Začeli smo izdajati četrtletne elektronske in tiskane novice za zavezance. V
letu 2013 smo izdali tri številke.

• Načrt gospodarjenja z odpadki za podjetja

Zavezancem smo omogočili, da lahko z nami sklenejo aneks k pogodbi o ravnanju z odpadno embalažo, po kateri lahko Interseroh v imenu zavezanca poroča
na CURS in tudi plača za zavezance okoljske dajatve.

2.2.2 Spremljanje in sooblikovanje regulatornega okolja
Zaradi neurejene zakonodaje in s tem neposredne grožnje delovanju naše družbe se je vodstvo v letu 2013 intenzivno angažiralo na področju komunikacijskih
in lobističnih aktivnosti s ciljem spremeniti zakonodajo predvsem na področju ravnanja z odpadno embalažo.
Sprememba zakonodaje je nujna za zagotovitev transparentnosti sistema ter njegove okoljske in finančne učinkovitosti. Zato smo se tudi v 2013 dejavno vključevali v dogajanje v regulatornem okolju ter spremljali dejavnosti MKO, ARSO in
CURS. Prek interesnega združenja GIZ Skupne sheme smo opozarjali na pomanjkljivosti zakonodaje in zahtevali njeno ureditev.

2.2.3 Poprodajno svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje
Naši svetovalci so po telefonu in elektronski pošti redno odgovarjali na vsa vprašanja zavezancev na temo ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi
produkti. V letu 2013 smo redno izvajali poprodajne svetovalske sestanke z vsemi
zavezanci. Izvedli smo 281 tovrstnih sestankov, na katerih smo natančno pregledali zavezančevo izpolnjevanje zakonskih obveznosti in jih opozarjali na morebitne spremembe zakonodaje. Zavezancem smo pomagali tudi pri inšpekcijskih
pregledih, jim ponujali analize podatkov ter informacije o ravnanju z odpadno
embalažo in odpadnimi produkti v tujini.
V letu 2013 smo nadaljevali izobraževanja za zavezance, ki smo jih uvedli
leta 2012. Izvedli smo 11 tovrstnih izobraževanj, ki se jih je udeležilo 90 poslovnih partnerjev. Več o vsebinah izobraževanj v poglavju 2.4.1

Skladno s 27. členom Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot
150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, zagotoviti izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki, s katerimi se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki. V družbi
Interseroh smo zavezancem ponudili možnost izdelave Načrta gospodarjenja z
odpadki, prilagojenega posameznemu podjetju.

• Individualna izobraževanja za podjetja
V družbi Interseroh za zavezance izvajamo individualna izobraževanja, ki so
prilagojena dejavnosti posameznega podjetja. Na izobraževanjih udeležencem
podamo strokovne razlage zakonodaje s področja ravnanja z odpadnimi produkti, kar pripomore k smotrnim poslovnim odločitvam, boljšemu razumevanju obveznosti in zmanjšanju možnosti prekrškov zaradi nepoznavanja zakonodaje ter k
optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki.
Za zavezance smo v okviru Interserohovih dni organizirali strokovno vodene oglede, na katerih smo jim podrobneje predstavili postopke in tehnologije zbiranja,
priprave in predelave odpadnih produktov oziroma procese, ki jih financirajo kot
zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko
opremo ali kot zavezanci za druge produktne skupine, ki se zbirajo in predelujejo
v okviru razširjene proizvajalčeve odgovornosti.

2.2.4 Dobavitelji in poslovni partnerji: skrbna izbira
za kakovostnejše storitve
V letu 2013 smo se osredotočili na nove in ugodnejše nabavne pogoje pri pod
izvajalcih, ki smo jih prilagajali različnim potrebam in segmentom zavezancev.
Zaradi povezovanja novonastalih družb in izvajalcev, kot so na primer zbiralci in
predelovalci odpadnih produktov, so se razmere na trgu v letu 2013 tako zaostrile, da smo svoje strateške partnerje še zlasti skrbno izbirali.

Za zavezance smo v letu 2013 izvajali še naslednje storitve:

• Samoprijava na CURS
Zavezanci za obračun okoljske dajatve na Carinski urad RS imajo obveznosti, da
v določenem obdobju (kvartalno ali polletno) obračunajo in plačajo okoljsko da-

Predvsem smo bili pozorni pri izbiri izvajalcev na področju ravnanja s komunalno
odpadno embalažo, ki je za nas največje stroškovno breme. Na splošno je poslovanje z izvajalci potekalo v skladu z zavezami in dobrimi poslovnimi odnosi.
V Interserohu smo tudi v letu 2013 redno, dosledno, celovito in odzivno komunicirali z dobavitelji (zbiralci, predelovalci in prevozniki) ter drugimi poslovnimi partnerji, predvsem izvajalci javnih služb. Komunikacija z njimi je potekala redno po
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telefonu in elektronski pošti ter po potrebi v živo. To je bila pomembna podlaga
za zagotavljanje kakovostnih storitev zavezancem.

2.2.5 Lastniki: transparentna in odprta komunikacija
V letu 2013 smo nadaljevali odprto komunikacijo z lastniki ALBA Group oziroma
Interserohovim upravnim sedežem v Kölnu. Redno smo jih obveščali o vseh poslovnih in komunikacijskih dejavnostih predvsem na zakonodajnem in pravnem področju. Seznanjali smo jih z rednimi analizami dogajanja na slovenskem trgu tako na
področju ustanavljanja novih družb, odnosov s podizvajalci, odnosov z izvajalci
javnih služb, o vzpostavljanju vertikalnih povezav oziroma ustanavljanja DROE s
strani zbiralcev in predelovalcev odpadnih produktov kot ključnih dejavnikov, ki so
vplivali na delovanje Interseroha.
Člani skupine ALBA Group smo se sestajali na strateških razvojnih konferencah,
kjer smo obravnavali strateške razvojne načrte glede poslovnih in okoljskih vidikov
svojega delovanja. Pogovarjali smo se predvsem o prenosu znanj na področju
nadomeščanja naravnih surovin z reciklati in prizadevanjih za zmanjševanje izpustov C02 kot posledice svoje dejavnosti. Lastnikom smo zagotavljali redna mesečna poročila o finančnem poslovanju družbe Interseroh, o svojih razvojnih projektih
in strokovnih vidikih delovanja.

2.3 Celovite storitve na področju ravnanja z odpadnimi produkti
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Družba Interseroh zagotavlja in upravlja materialne tokove pri ravnanju z odpadnimi produkti in surovinami ter skladno z zakonodajo izvaja odgovornosti zavezancev.
Shema II 3: Upravljanje materialnih tokov pri ravnanju
z odpadnimi produkti
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2.2.6 Drugi ključni deležniki
Pomembni deležniki, s katerimi smo v letu 2013 redno, celovito in ustrezno komunicirali ter s tem posredno zagotavljali kakovostne storitve svojim zavezancem in
strankam, so še:
• strokovne javnosti na področju ravnanja z odpadno embalažo in odpadnimi produkti ter s tem povezanimi podpornimi dejavnostmi, kot so upravljanje,
marketing, logistika itd. Z njimi smo komunicirali predvsem z aktivno udeležbo
na različnih strokovnih dogodkih;
• mediji, s katerimi komuniciramo proaktivno, sproti, pregledno in celovito; v
letu 2013 smo organizirali tri novinarske konference in redno odgovarjali na
vprašanja novinarjev, ki so se nanašala večinoma na problematiko ravnanja
z odpadno embalažo. Prav tako smo proaktivno sodelovali z nekaterimi novinarji in jih spodbujali k pripravi člankov o problematiki na področju okoljske
zakonodaje;
• lokalne skupnosti in druge zainteresirane javnosti smo ozaveščali o pomenu
odgovornega ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti.
V letu 2013 smo izvedli dve ozaveščevalni kampanj s ciljem ločenega zbiranja odpadne embalaže na množičnih prireditvah (več o tem v poglavju Okoljska odgovornost).

zbiranje, priprava
in skladiščenje

PREDELAVA

odstranjevanje

Koraki in obveznosti, ki jih prevzame Interseroh
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2.3.1.2 Zbrane količine OE
V družbi Interseroh smo v letu 2013 prevzeli 62.246 ton embalaže, kar je 87 odstotkov vse embalaže, dane na trg v sistemu Interseroh. Odpadno embalažo smo
med letom redno prevzemali od različnih končnih uporabnikov, ki se pri naši družbi za ravnanje z odpadno embalažo registrirajo kot odjemna mesta. Med letom
smo pospeševali tudi prevzeme embalaže pri majhnih (mikro) končnih uporabnikih (prevzemna mesta), ki so se v največji meri odločali za lastno oddajo.
V okviru dovoljenja za ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek
(KOE), smo od izvajalcev javnih služb skupno prevzeli 35.410 ton tovrstne embalaže, kar je za 9 odstotkov manj kot leto prej. Glede na določene deleže med
družbami, objavljene z Objavo št. 35405-68/2013/11, naša družba dosega
določen delež 35,21 odstotka. Ocenjujemo, da so v letu 2013 vse IJS družbam
oddale pribl. 100.000 ton odpadne embalaže, iz tega sledi, da je družba Interseroh dosegla delež, ki ga je določilo ministrstvo.
Zbrali smo 26.836 ton nekomunalne odpadne embalaže (NKOE) oziroma
4,4 odstotka več kot v letu 2012.
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Graf II 2: Zbrane količine OE (v tonah)
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V letu 2013 je bilo v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe Interseroh skupaj vključenih 71.522 ton embalaže, kar je za 5,2 odstotka manj kot v letu 2012.
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28.907

• 516 zavezancev s skupnimi količinami 64.288 ton za prenos obveznosti po
25. členu;
• 168 končnih uporabnikov s skupno količino embalaže 7.235 ton za prenos
obveznosti po 34. členu.
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Do konca leta 2013 se je v sistem ravnanja z odpadno embalažo vključilo
530 zavezancev:
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2.3.1.1 Količine embalaže, vključene v sistem
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS bi moralo v upravnem postopku izdati odločbo, s katero bi posameznim družbam za ravnanje z odpadno embalažo natančno opredelilo njihove obveznosti oziroma deleže, po katerih morajo Interseroh
in druge družbe za ravnanje z odpadno embalažo v tekočem letu zagotoviti
njihovo prevzemanje. Pristojno ministrstvo tega ni storilo, pač pa je deleže določilo le z objavo dopisa (družbam za ravnanje z odpadno embalažo in izvajalcem
lokalne službe ravnanja s komunalnimi odpadki) na svoji spletni strani. Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje RS je pri določitvi deležev družb za ravnanje z odpadno
embalažo za leto 2013 ravnalo arbitrarno tudi glede na časovno obdobje, ki ga
je vzelo kot osnovo za določanje deleža za tekoče leto.
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Družba Interseroh je skladno z obstoječo zakonodajo in kot družba za ravnanje
z odpadno embalažo pri komunalnih podjetjih (izvajalcih lokalne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki) dolžna prevzemati in zagotoviti ravnanje z odpadno komunalno embalažo. Ta obveznost družbe Interseroh ni sporna, sta pa
sporna obseg teh obveznosti in način, kako Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
ta obseg določa.

35.453

Leto 2013 je bilo prav tako kot leto 2012 zelo zahtevno, ker so se pri izvajalcih
javne službe ravnanja z odpadki izredno hitro večale količine embalaže, ki je komunalni odpadek. Zaradi neurejene zakonodaje in neustrezne komunikacije tako
med komunalnim gospodarstvom kot tudi skupnimi shemami oziroma družbami za
ravnanje z odpadno embalažo ni ustreznih podlag, na katerih bi lahko načrtovali
stroške, povezane s prevzemanjem embalaže od komunalnih podjetij.

75.453

Graf II 1: Količina embalaže po 25. in 34. členu Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo, vključena v sistem OE (v tonah)
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2.3.1 Odpadna embalaža (OE)
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Graf II 4 prikazuje načine zagotavljanja ravnanja oziroma predelave za odpadno embalažo glede na lokacijo zagotavljanja predelave. Večinoma prevladuje
snovna predelava, deloma v tujini in deloma v Sloveniji.

Graf II 4: Stopnja predelave glede na način in kraj predelave v letu 2013
2.3.1.3 Obdelava in predelava OE
V letu 2013 smo zagotovili celokupno predelavo v skupni količini 62.459 ton, kar
ustreza 87 odstotkov vseh količin, danih na trg v okviru sistema Interseroh.
Od 62.459 ton smo zagotovili 46,9 odstotka predelave v Sloveniji in 53,1 odstotek v tujini, in sicer:

snovna SLO: 25,97 %

snovna tujina: 46,74 %

energetska SLO:20,77 %

• 19,26 ton ponovne uporabe;
• 16.972 ton energetske predelave zaradi pridobivanja energije;
• 45.414 ton snovne predelave.
28,63 tone odpadne embalaže smo odstranili s sežigom, 24,48 tone odpadne
embalaže iz ostanka po sortiranju pa je bilo obdelanih v Sloveniji pri pooblaščenih izvajalcih.
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Graf II 3: Količine OE, oddane v celokupno predelavo (v tonah)
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energetska tujina: 6,40 %

odstranjena s sežigom: 0,05 %

Del prevzete embalaže smo poslali v predelavo sami (predvsem odpadna embalaža od IJS), za nekomunalni del embalaže pa so predelavo v večini zagotavljali
naši zbiralci in izvajalci obdelave v okviru svojih standardnih tržnih poti in povezav s predelovalci.
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Rezultati na področju ravnanja z odpadno embalažo v letu 2013 so bili dobri.
Količine zbrane odpadne embalaže v Sloveniji intenzivno rastejo, toda zaradi
kopičenja embalaže pri komunalnih podjetjih bi se lahko zgodilo, da sistem v
prihodnje ne bo več vzdržen.

20.242
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2.3.1.4 Število podjetij, vključenih v sistem, in tržni delež

2.3.1.5 Prihodki

Do konca decembra 2013 je bilo v sistem ravnanja z OE družbe Interseroh vključenih 530 podjetij, ki so na družbo Interseroh prenesla svoje obveznosti ravnanja po 25. in 34. členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Podjetja so prenesla obveznosti ravnanja z embalažo, ki je komunalni odpadek,
v količini 26.091 ton, kar je 37 odstotkov vse embalaže, vključene v sistem Interseroh, ter obveznosti ravnanja z embalažo, ki ni komunalni odpadek, v količini
45.431 ton.

Prihodki sistema ravnanja z OE vključujejo prihodke od embalažnin sistema ravnanja z OE in prihodke od prodaje OE na trgu odpadnih surovin. Družba Interseroh je imela v letu 2013 na področju ravnanja z OE 7.560.000 evrov prihodkov,
kar je približno en odstotek manj kot leto prej.

Kljub nedorečenim pravilom prevzemanja odpadne embalaže, ki je komunalni
odpadek, smo v letu 2013 pri IJS prevzeli 35.410 ton odpadne embalaže in s tem
dosegli uradno določeni delež 35,21 odstotka.
V letu 2013 smo prevzemali odpadno embalažo od vseh izvajalcev javne službe
ravnanja z odpadki.
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Graf II 5: Število podjetij, vključenih v sistem ravnanja z OE družbe
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Graf II 6: Prihodki od ravnanja z OE (v milijonih EUR)
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2,2

V avgustu so bili objavljeni tržni deleži med družbami za ravnanje z odpadno
embalažo za leto 2013, ki so bili napačno izračunani, saj se ne nanašajo na
dejanski tržni delež embalaže, dane na trg v tekočem letu. Navedeni tržni delež
je bil namreč izračunan na podlagi mase embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta 2012, ki pa se je med letom spreminjala. Hkrati so deleži izračunani
na podlagi celotnih količin odpadne embalaže, tako tiste, ki ne bo nikoli postala
komunalna, in tiste, ki bo zagotovo postala komunalni odpadek. Zato ti podatki
ne odražajo dejanskega deleža posamezne družbe izključno za izvajanje obveznosti ravnanja z embalažo, ki je komunalni odpadek. Kljub temu smo z določenimi izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki (IJS) poskušali doseči soglasje glede
racionalnega prevzemanja izključno komunalne embalaže v ustreznem deležu.
Izkazalo se je, da je prevzemanje po deležih na podlagi pošiljke v praksi težavno
in zamudno, saj zahteva precej logističnih težav pri IJS in večjo mero birokracije.

367
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Interseroh obveznosti svojih zavezancev na področju ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) ureja skladno z Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 107/06; v nadaljevanju:
Uredba).

V skupni načrt družbe Interseroh je bilo do konca leta 2013 vključenih 307 zavezancev, ki so v okviru sheme družbe Interseroh zagotavljali ravnanje za skupno
količino 8.086.404 kilograme gospodinjske in negospodinjske električne in elektronske opreme.

Pri zbiranju smo v letu 2013 dejavno izvajali prevzeme pri končnih uporabnikih in
distributerjih ter tudi pri izvajalcih občinske gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: izvajalec javne službe ali IJS).

Zavezanci so prijavili 83 odstotkov gospodinjske in 17 odstotkov negospodinjske
električne in elektronske opreme.

Čeprav pristojno ministrstvo še ni objavilo deležev med skupnimi načrti v skladu z
12. in 13. členom Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, smo operativno izvajali prevzeme odpadne električne in elektronske opreme
pri izvajalcih javne službe v delu ali v celoti na območju celotne Slovenije.

Graf II 7: Količine OEEO, vključene in poročane v sistem (v tonah)
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2.3.2.2 Zbrane količine OEEO
Družba Interseroh je kot nosilec skupnega načrta do konca leta 2013 prevzela
2.100.896 kilogramov odpadne električne in elektronske opreme ter zagotovila
predelavo za 1.988.130 kilogramov odpadne električne in elektronske opreme.
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Graf II 8: Zbrane količine OEEO po letih (v tonah)
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Družba Interseroh je leta 2013 plačevala povprečne stroške ravnanja po 12. členu Uredbe enako kot v preteklih letih in enako za vse IJS, kar je delno uredilo odsotnost uradno objavljenih sklepov po 12. in 13. členu. Nadaljevali smo
ozaveščanje prebivalstva z zloženkami in letaki, dosegljivimi na prodajnih mestih
zavezancev, ter z oglasi in obvestili v katalogih, glasilih in na spletnih straneh
zavezancev.
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V letu 2013 smo kot leta prej nadaljevali ločeno zbiranje odpadne električne
in elektronske opreme pri končnih uporabnikih in distributerjih. V primerjavi z letom 2012 smo zbrali 7 odstotkov manj OEEO, kar povezujemo z razmerami na
trgu, saj menimo, da je bilo manj prodane in tudi odvržene OEEO.
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Sistem prevzemanja OEEO, ki je ustrezno pripravljena na pet zbirno-predelovalnih skupin (ZPS), pri IJS še vedno ne deluje popolno. Največ težav je povezanih
s samim zbiranjem OEEO, ki se po večini še vedno odvaža v sklopu zbiranja
kosovnih odpadkov. Tak način zbiranja se nam zdi zelo neučinkovit, saj je zbrana
OEEO v zelo slabem stanju oziroma jo nepridipravi čez noč še dodatno razstavijo in odstranijo materiale, ki so tržno zelo zanimivi. Do podobnih težav prihaja
tudi v slabo zavarovanih zbirnih centrih, kjer se zbrana OEEO začasno skladišči.
Precej boljši rezultati so tam, kjer so že uredili zbiranje na klic, saj je taka oprema
cela, nepoškodovana in še vedno delujoča.

8.857

2.3.2.1 Količine OEEO, vključene v sistem
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2.3.2 Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)
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2.3.2.4 Tržni delež

V letu 2013 smo za 1.988.130 kilogramov odpadne električne in elektronske
opreme zagotovili ustrezno predelavo. Vsa prevzeta odpadna električna in elektronska oprema pri pooblaščenih izvajalcih je bila ustrezno obdelana, deloma
predelana in deloma reciklirana, del opreme pa je ostal v skladišču. Hkrati se je
izvedla obdelava in predelava 1.381 ton OEEO, ki je bila na zalogi iz leta 2012.
Predelava posameznih vrst odpadne električne in elektronske opreme v Sloveniji
ni mogoča, zato se predelava izvaja večinoma v tujini.

Ker skupna količina električne in elektronske opreme, dane na trg Republike Slovenije v letu 2013, ni bila uradno objavljena, svojega tržnega deleža pri posameznem razredu in posledično zbirno-predelovani skupini (ZPS) ne moremo izračunati. Zato tudi ne moremo govoriti o uspešnosti zbiranja posameznega nosilca
skupnega načrta pri doseganju skupnega cilja za prevzem, ki znaša 4 kilograme
odpadne električne in elektronske opreme na prebivalca oziroma 8.000 ton odpadne električne in elektronske opreme na območju celotne Slovenije.

V primerjavi z letom 2012 smo v letu 2013 za 5,6 odstotka zvišali količino OEEO,
ki je bila oddana v obdelavo in predelavo.
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Graf II 9: Količina OEEO, oddana v obdelavo in predelavo (v tonah)
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V letu 2013 smo ponovno zaprosili in tudi pridobili dovoljenje za izvoz hladilno-zamrzovalnih aparatov (HZA), jih v tujino izvozili 291,34 tone in zagotovili
njihovo ustrezno predelavo. Pri HZA je še vedno velika težava nelegalno odstranjevanje kompresorjev iz odpadnih HZA, kar pomeni potencialno nevarnost za
okolje, hkrati pa tudi otežuje predelavo.
Letos nismo zagotavljali ponovne uporabe OEEO, kar pripisujemo dejstvu, da je
uredba v tem delu zelo nejasna.
Naši izvajalci so obdelavo izvedli večinoma v Sloveniji, zatem pa so posamezne
sestavine OEEO predali predelovalcem z ustreznimi dovoljenji. Vso dokumentacijo o posameznih pošiljkah hranijo naši zbiralci in izvajalci obdelave. Ti obdelujejo
OEEO v okviru sheme Interseroh in tudi drugih skupnih shem ter še količine OEEO
iz uvoza, zato ločenih pošiljk izključno za skupno shemo Interseroh niso imeli.
Družba Interseroh je uspela v letu 2013 predelati 93 odstotkov odpadne električne in elektronske opreme, ki je bila predana v center za obdelavo, preostalih
7 odstotkov pa je bilo odstranjenih po postopkih D1 (odlaganje na odlagališče)
in D10 (sežig zaradi odstranitve).
Pri poročanju ostajajo velike težave pri samih izvajalcih, deloma tudi zato, ker
izvajalci OEEO ne evidentirajo ločeno po razredih električne in elektronske opreme, ampak samo po zbirno-predelovalnih skupinah. Zaradi tega je treba redno
usklajevati prevzete količine OEEO z izvajalci, da se količina vsak mesec porazdeli po ustreznih razredih in podrazredih.
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2.3.2.3 Obdelava in predelava OEEO

1.736
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2.3.3 Odpadne baterije in akumulatorji (OBA)

2.3.3.2 Zbrane količine OBA

Interseroh obveznosti svojih zavezancev na področju ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji ureja skladno z Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (OBA) (Ur. l. RS, št. 78/2008 in
Ur. l. RS, št. 3/2010).

V imenu vseh zavezancev, ki so bili v letu 2013 vključeni v sistem družbe Interseroh za ravnanje s prenosnimi OBA, smo zagotovil 27-odstotno stopnjo zbiranja.
V letu 2013 je Interseroh zbral 78.851,4 kilograma prenosnih OBA.

• odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji,
• odpadne industrijske baterije in akumulatorji,
• odpadne prenosne baterije in akumulatorji.

Družba Interseroh je v imenu svojih zavezancev, ki so v letu 2013 izpolnjevali
obveznosti po uredbi, v okviru skupnega načrta družbe Interseroh, zagotovila
54,83-odstotno stopnjo zbiranja. V letu 2013 je bilo zbranih 302.627 kilogramov avtomobilskih OBA.

2.3.3.1 Količina baterij in akumulatorjev, vključena v sistem
Graf II 11: Zbrane količine OBA (v tonah)

V letu 2013 so zavezanci v sistem ravnanja z OBA vključili:

722,7

• 644.718,03 kilograma avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
• 199.028,08 kilograma industrijskih baterij in akumulatorjev,
• 291.315,28 kilograma prenosnih baterij in akumulatorjev.
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Graf II 10: Količine BA, vključene v sistem (v tonah)
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V letu 2013 se je v primerjavi z letom 2012 zavezancem v shemi Interseroh prodaja avtomobilskih baterij in akumulatorjev povečala za 14,5 odstotka, količine
prenosnih baterij in akumulatorjev so se povečale za 3,2 odstotka, količine industrijskih baterij in akumulatorjev pa zmanjšale za 20,5 odstotka

Čeprav se je v primerjavi z letom 2012 količina zbrane OBA (z izjemo industrijskih BA) v letu 2013 zmanjšala, smo v Interserohu z rezultatom zadovoljni. V
primerjavi z letom 2012 smo v okviru sheme odpadnih baterij in akumulatorjev
povečali zbirno kvoto avtomobilskih odpadnih baterij in akumulatorjev.
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Za skupno količino industrijskih BA, danih na trg, je družba Interseroh v imenu zavezancev zagotovila 33,92-odstotno stopnjo zbiranja. V letu 2013 je bilo zbranih
77.877 kilogramov industrijskih OBA.

Ravnanje z OBA je razdeljeno na naslednje skupine:

133,7

Letno poročilo Interseroh 2013

46

Podjetja, ki so v letu 2013 navedena kot zbiralci, za celotno količino prevzetih
odpadnih avtomobilskih BA zagotavljajo predhodno skladiščenje, predelavo in
recikliranje v Sloveniji, v skladu s 35., 36. in 37. členom Uredbe.

Družba Interseroh je imela v letu 2013 v sistem ravnanja s prenosnimi OBA vključenih 179 zavezancev, v sistem ravnanja z industrijskimi OBA 37 in v sistem ravnanja z avtomobilskimi OBA 24 zavezancev.

V predelavo smo do konca leta 2013 predali vse količine industrijskih OBA klasifikacijske številke 16 06 01*. V skladišču Ekola je ostalo le 12.960 kilogramov
IOBA klasifikacijske številke 16 06 02*. Dosegli smo 83,36-odstotni delež recikliranja.

Graf II 13: Število podjetij, vključenih v sistem ravnanja z OBA
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Vir: Klasifikacijski seznam odpadkov (Ur. l. RS, št. 20/01, Priloga 1).
Posamezne vrste nevarnih odpadkov so določene s šestmestno klasifikacijsko
številko in zvezdico (oznako nevarnega odpadka).
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Graf II 12: Količina OBA, oddana v predelavo (v tonah)
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2.3.4.1 Količina zbranih in oddanih ONS
Uredba ne predpisuje stopnje zbiranja odpadnih nagrobnih sveč glede na količino novih nagrobnih sveč, danih v promet v Republiki Sloveniji. Družba Interseroh
je za proizvajalce, pridobitelje in uvoznike ter zavezance, ki so k skupnemu načrtu
pristopili pozneje, zagotovila prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč pri IJS v
sorazmernem tržnem deležu novih nagrobnih sveč, ki jih zavezanci, ki so pristopili
k temu skupnemu načrtu, dajejo na trg Republike Slovenije.
V letu 2013 so podjetja v sistemu družbe Interseroh dala na trg Republike Slovenije
2.082.450 kosov nagrobnih sveč, kar obsega 711.047 kilogramov nagrobnih sveč.

2.3.4.2 Zbiranje in prevzemanje ONS
Vzpostavljen je bil vseslovenski sistem, ki IJS omogoča brezplačno oddajo odpadnih nagrobnih sveč v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Interseroh je imel v letu 2013 podpisane dogovore o prevzemanju odpadnih
nagrobnih sveč z 62 IJS zbiranja komunalnih odpadkov ter dvema upravljavcema
pokopališč, katerih površina presega 15 hektarjev, s čimer jim je omogočena oddaja odpadnih nagrobnih sveč neposredno zbiralcu.
V letu 2013 je bilo prevzetih 256.760 kilogramov odpadnih nagrobnih sveč.
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2.3.4.3 Obdelava in predelava ONS
Obdelavo in predelavo ONS za nas izvaja podjetje Plastkom d.o.o., ki ima okoljevarstveno dovoljenje. V letu 2013 smo z zbirnih centrov IJS prevzeli 256.760 kilogramov ONS ter jih v celoti predali podjetju Plastkom d.o.o. v obdelavo in
predelavo.

2.3.4.4 Število podjetij, vključenih v sistem, in njihov tržni delež
Na seznam zavezancev, ki so pristopili k skupnemu ravnanju z ONS nosilca Interseroh, je bilo v letu 2013 vpisanih 62 proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
nagrobnih sveč. V letu 2012 je družba Interseroh dosegla 36-odstotni delež zbiranja.
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V družbi Interseroh smo vzpostavili skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Vanjo so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih
sveč).
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Odpadne nagrobne sveče v Sloveniji obsegajo okoli 3 odstotke vseh komunalnih
odpadkov, ki zaradi lastnosti niso primerni za odlaganje ali energetsko predelavo. Vlada RS je s sprejetjem Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/08, z dne 30. 7. 2008) ravnanje z odpadnimi nagrobnimi
svečami (ONS) prepustila v reševanje proizvajalcem, pridobiteljem in uvoznikom
nagrobnih sveč. Z uredbo se ureja ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč kot
ena od frakcij komunalnih odpadkov. Uredba je začela veljati 1. 1. 2010, s čimer
so se začele obveznosti upravljavcev pokopališč, izvajalcev javnih služb, proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov v zvezi z ravnanjem z odpadnimi nagrobnimi
svečami, kot jih določa uredba.

Graf II 14: Zbrane količine ONS (v tonah)
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2.3.5 Odpadna zdravila (OZ)

2.3.5.2 Količina zbranih in oddanih OZ ter predelava

Interseroh je partner skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, katerega
nosilec je družba Kemofarmacija d.d., Ljubljana. (v nadaljevanju: Kemofarmacija). Agencija Republike Slovenije za okolje je 19. 5. 2010 z odločbo potrdila
skladnost načrta z uredbo in ga vpisala v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi
zdravili.

Uredba ne predpisuje stopnje zbiranja glede na količine zdravil, danih na slovenski trg, ali zbirne kvote, izražene v kilogramih. Cilj zbiranja je zbrati celotno
količino odpadnih zdravil, ki nastanejo na območju Slovenije.

Obračun storitev izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je za
posameznega veletrgovca v letu 2013 temeljil na tarifi, katere osnova so bila
zdravila, dana na trg Republike Slovenije v letu 2012 (količina zdravil, danih
na trg Republike Slovenije, je izražena v kilogramih), kot je opisano v skupnem
načrtu. Glede na podatke iz leta 2012 se je določil tržni delež posameznega veletrgovca, ki je bil osnova za delitev stroškov izvajanja skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi zdravili v letu 2013. Celotna količina zdravil, danih na trg Republike
Slovenije v letu 2012, je znašala 2.240.066 kilogramov.

V Sloveniji je vzpostavljen sistem, ki končnim uporabnikom omogoča brezplačno
prepuščanje oziroma oddajanje odpadnih zdravil na zbirno-prevzemnih mestih.
Teh je v Sloveniji skupaj 538.
Kemofarmacija je v letu 2013 zbrala 61,5 tone OZ. V letu 2013 je bilo odstranjenih 59.959 kilogramov odpadnih zdravil. S pogodbenim odstranjevalcem, družbo Pinus TKI d.d., smo termično odstranili 55.426 kilogramov odpadnih zdravil,
4.533 kilogramov odpadnih zdravil pa je bilo predanih podjetju Biotera, ki bo
odpadna zdravila odstranilo z energetsko izrabo.
Na dan 31. 12. 2013 sta imela Kemofarmacija na zalogi v skladišču 3.372 kilogramov odpadnih zdravil in podjetje Saubermacher 531 kilogramov odpadnih
zdravil.

2.3.5.1 Količine zdravil, danih na trg
V letu 2013 je bilo na trg Republike Slovenije danih 2.264.657 kilogramov zdravil. Podatek o količini zdravil, danih na trg, je narejen na podlagi podatkov IMS
– PharMIS.*
Zanesljivost podatkov se giba na intervalu +/-10 odstotkov, kar je po našem mnenju sprejemljivo.

IMS je največje podjetje za oskrbo zdravstvene dejavnosti z informacijami, podporo in teh-

*

nologijo. PharMIS je zbirka podatkov, iz katere družba Kemofarmacija za potrebe določanja
tržnega deleža pridobi podatke o zdravilih, danih na trg v Republiki Sloveniji.
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61,5

Po skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili Kemofarmacije je v letu 2013
obveznosti po uredbi izpolnjevalo 49 veletrgovcev, ki so dali v letu 2012 na trg
Republike Slovenije 2.085.569 kilogramov zdravil, kar obsega 93 odstotkov masnega toka zdravil na trgu Republike Slovenije.
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Graf II 15: Zbrane količine OZ (v tonah)
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Količina zbranih odpadnih zdravil v Sloveniji v letu 2013 je bila po oceni družbe
Interseroh majhna in odraža razmeroma slabo ozaveščenost prebivalstva o pomembnosti pravilnega odlaganja odpadnih zdravil. Hkrati obstajajo tudi nejasnosti v razmejitvi odgovornosti, kdo in kaj zbira od koga, zato si bomo v Interserohu
prizadevali za ureditev zakonodaje o ravnanju z odpadnimi zdravili ter jasno
opredelitev, kaj so odpadna zdravila in kaj odpadki iz medicine.
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Podjetje Kemofarmacija je družbo Interseroh pooblastilo za izvajanje obveznosti,
navedenih v uredbi. Na družbo Interseroh je pogodbeno preneslo operativno
izvajanje sistema, torej vse dejavnosti in obveznosti, ki jih ima nosilec skupnega
načrta.
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2.4 Zadovoljstvo zavezancev

2.4.2 Nove pogodbe z novimi in obstoječimi zavezanci

Interseroh usmerja svoje delovanje v doseganje zadovoljstva zavezancev. Obravnavamo jih individualno in z njimi gradimo dolgoročen odnos. Ta temelji na celoviti podpori in zaupanju, ne glede na to, ali gre za velike, srednje ali male družbe,
ter ne glede na to, ali z njimi sodelujemo na mnogih ali le na enem področju
ravnanja z odpadno embalažo ali drugimi odpadnimi produkti.

V letu 2013 smo imeli 121 primerov odpovedi pogodb. Sklenili smo 140 pogodb o
sodelovanju z novimi zavezanci, od tega največ na področju ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (40).

Poleg zagotavljanja rešitev in storitev, na podlagi katerih zavezanci izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti, jim zagotavljamo tudi čim nižje stroške ravnanja
z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti. Pri tem nenehno pazimo,
da z zniževanjem stroškov za zavezance ne znižujemo okoljskih, varnostnih ali
kakovostnih standardov svojih storitev za svoje zaposlene, dobavitelje, poslovne
partnerje in širšo družbo.
Naš pristop k obravnavi posameznih zavezancev gre k oblikovanju individualnih
rešitev oziroma storitev, prilagojenih posameznemu zavezancu.
V letu 2013 so bile naše dejavnosti pri krepitvi zadovoljstva zavezancev usmerjene v kakovostno izvajanje osnovnih dejavnosti (storitev za zavezance), poleg
tega pa tudi v poprodajne storitve in izobraževanje zavezancev ter v skupne
ozaveščevalne dejavnosti z njimi.

2.4.1 Poprodajne storitve in izobraževanja
V letu 2013 smo nadaljevali dejavnosti na področju celovitega svetovanja, podpore in poprodajnih storitev. Izvedli smo 281 poprodajnih svetovalnih sestankov,
na katerih smo natančno pregledali zavezančevo izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Tako zagotavljamo učinkovito ravnanje z odpadno embalažo in drugimi
odpadnimi produkti ter skladnost delovanja zavezancev z zakonskimi obveznostmi. Za zavezanca opravimo tudi analize podatkov, ponujamo nasvete o ravnanju
z odpadno embalažo in odpadnimi produkti v tujini ter podporo pri inšpekcijskih
pregledih.
V preteklosti smo izvajali izobraževanja o izpolnjevanju obveznosti podjetij na
področju ravnanja z OE in OEEO. V letu 2013 smo koncept izobraževanj nadgradili, saj smo v program vključili sistem ravnanja z odpadnimi produkti in seznanjanje z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki. Udeležence izobraževanj
smo seznanili tudi s pravilno pripravo poročil o odpadnih produktih, ki jih stranke
posredujejo na trg Republiki Sloveniji. Izvedli smo 11 izobraževanj, ki se jih je
udeležilo 90 poslovnih partnerjev.
Izvedli smo tudi tri individualna izobraževanja, prilagojena dejavnosti posameznega podjetja.
Sodelovali smo tudi s podjetji, ki organizirajo strokovna izobraževanja, in sicer:
• z Založbo Forum media – predavanje v sklopu seminarja Strokovnjak za ravnanje z odpadki;
• s SIQ – izobraževanje Kako zmanjšati stroške ravnanja z odpadki?
Ker želimo poslovnim partnerjem čim bolj pomagati in jim olajšati delo pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti, smo v letu 2013 pripravili tri nove storitve (Samoprijava na CURS, Individualna izobraževanja za podjetja, Načrt gospodarjenja
z odpadki za podjetja), ki so predstavljene že v poglavju 2.2.3.
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Tabela II 1: Število novih zavezancev (podpis pogodb z Interserohom v
letu 2013)
Število novih zavezancev 2013	 
OE

27

OEEO/OBA

40

OE KU

54

OEEO/OBA KU
Skupaj

19
140

2.4.3 Majhno število pritožb
Sistem informacijske podpore naši dejavnosti nam omogoča, da skrbno spremljamo pritožbe oziroma reklamacije na posamezne izdane fakture. V letu 2013 smo
izdali skupaj 5157 faktur in na to število prejeli 161 reklamacij. Analiza in razgovori s kupci so pokazali, da je bilo od tega upravičenih 88 reklamacij oziroma
1,706 odstotka vseh izdanih faktur.

Strokovno srečanje »Interserohovi dnevi«
Med 14. in 16. majem 2013 smo organizirali Interserohove dneve, ki so že
drugo leto zapored potekali v obliki strokovno vodenih ogledov na različnih koncih Slovenije. Poslovnim partnerjem smo podrobneje predstavili postopke in tehnologije zbiranja, priprave in predelave odpadnih produktov
oziroma procese, ki jih financirajo kot zavezanci za ravnanje z odpadno
embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, ali kot zavezanci
za druge produktne skupine, ki se zbirajo in predelujejo v okviru razširjene
proizvajalčeve odgovornosti. V treh dneh smo skupaj z več kot 50 zainteresiranimi poslovnimi partnerji iz več kot 30 podjetij iz vse Slovenije obiskali
proizvodni podjetji Dana d.d. in Tovarna olja Gea d.d., trgovski center
E.Leclerc, komunalno stavbno podjetje Kostak Krško, družbo za pripravo
sekundarnih surovin Dinos CP Naklo ter zbiralnico in sortirnico odpadkov
Gorenje Surovina.
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2.5 Kompetence in razvoj zaposlenih

2.5.2 Izobraževanje in usposabljanje

Rast števila zaposlenih, ki smo ji v družbi Interseroh priča v vseh letih od njene
ustanovitve, zahteva od vodstva odgovoren odnos do iskanja in zaposlovanja novih sodelavcev, njihovega nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, predvsem
pa do ustreznega komuniciranja in organiziranja dela v družbi. Zavedamo se,
da potrebujemo za uresničevanje poslanstva in vizije ter zastavljenih strateških
in operativnih ciljev motivirane in predane zaposlene z znanjem, sposobnostmi
in izkušnjami.

Zavedamo se, da so zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami in odnosom do dela
ključ za zagotavljanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Poleg formalne izobrazbe pripisujemo velik pomen tudi nenehnemu pridobivanju novih znanj in
izkušenj na področjih, ključnih za poslovno odličnost in trajnostno naravnanost
poslovanja Interseroha.
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Več kot 70 odstotkov zaposlenih ima vsaj univerzitetno stopnjo izobrazbe, od
tega zaposlujemo enega doktorja znanosti.

V letu 2013 smo uspešno izvajali ocenjevanje delovnih ciljev in kompetenc zaposlenih.
Tabela II 3: Izobrazbena struktura zaposlenih (na dan 31. 12. 2013)
Pri ocenjevanju smo prišli do spoznanja, da uvedba sistema razvoja kompetenc
vsebuje tudi določene pomanjkljivosti, kar bomo poskušali v prihodnosti odpraviti.
S tem projektom in posledično usposabljanjem zaposlenih bomo lahko še bolje
sledili poslanstvu in viziji družbe Interseroh. Z inovativnim in kreativnim načinom
razmišljanja na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj bomo še naprej uvajali
ekonomične in zanesljive rešitve pri osnovni dejavnosti, to je ravnanju z odpadki
in odpadnimi produkti.

Izobrazba

Število zaposlenih z izbrano ravnjo izobrazbe

Srednja šola

4

Višja šola

2

Univerzitetna izobrazba
Doktorat

17
1

2.5.1 Število zaposlenih
2.5.3 Spremljanje učinkovitosti, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih
V družbi Interseroh je bilo v letu 2013 24 zaposlenih. V letu 2013 smo začasno
prekinili s trendom rasti števila zaposlenih, ki ga beležimo vse od ustanovitve družbe pred osmimi leti.
V letu 2014 ponovno načrtujemo nadaljevanje rasti števila zaposlenih.

Tabela II 2: Število zaposlenih po letih (za vsa leta stanje na dan 31. 12.)
Leto

Št. zaposlenih

2005

3

2006

4

2007

6

2008

12

2009

14

2010

19

2011

22

2012

26

2013

24

2014 (načrt)

26

Tudi v letu 2013 smo sistematično opredeljevali, spremljali in vrednotili uresničevanje zastavljenih ciljev zaposlenih na mesečni ravni. Med temeljnimi nameni interne reorganizacije, ki smo jo zaključili v letu 2012, je bila uvedba sistema razvoja
kompetenc. Zato smo v letu 2013 zaposlene ocenjevali tudi glede na dosego
zahtevanih kompetenc in ciljev na delovnem mestu, ki ga zasedajo. Zaposleni, ki
so presegli kompetence in cilje, so začeli postopek napredovanja in strokovnega
izobraževanja. Dodatno strokovno izobraževanje kadrov je bistveno pri doseganju zastavljenih poslovnih ciljev družbe.
Plačni sistem v družbi Interseroh s stalnim in variabilnim delom osebnega dohodka
omogoča ter zagotavlja neposredno povezavo med učinkovitostjo dela in višino
plače. Pri tem upoštevamo učinkovitost na skupinski in individualni ravni. Zaposlene nagrajujemo tudi ob doseganju načrtovanih prihodkov oziroma dobička
družbe. Posebej nagrajujemo izjemne dosežke zaposlenih pri njihovem delu. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, plačah in drugih prejemkih delavcev družbe
Interseroh namreč določa, da delavci za posebne dosežke, ki prispevajo k boljšemu poslovanju, poslovno uspešen zaključek projekta, izjemne ideje za nove
projekte ipd. prejmejo nagrado za izjemne dosežke. Ob zaključku leta 2013 smo
za posebne dosežke nagradili dve zaposleni, ki so ju za projekte v letu 2013
najbolje ocenili nadrejeni.
Med ključnimi dejavniki za napredovanje zaposlenih so:
• prevzemanje odgovornosti (npr. skrb za ključne kupce, izvedba novega projekta);
• kontinuirano pridobivanje novih znanj;
• izkušnje;
• odnos do sodelavcev, kupcev in poslovnih partnerjev;
• skladnost z zastavljenimi ciljnimi kompetencami oziroma njihovo preseganje.
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2.5.4 Pridobivanje in posredovanje novih znanj

Ukrepi, ki smo jih izbrali, so:

Načrtovano in temeljito skrbimo za neformalno izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih na vseh poslovno pomembnih področjih. V letu 2013 so zaposleni
pridobivali znanje in praktične izkušnje na konferencah, seminarjih, delavnicah,
tečajih ter drugih oblikah izobraževanj in usposabljanj, predvsem s področij:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

menedžmenta,
marketinga,
poslovne logistike,
poslovnih pogajanj,
internega komuniciranja in medsebojnih odnosov na delovnem mestu,
računovodstva in knjigovodstva ter
tujih jezikov.

Sredstva, ki smo jih namenili za izobraževanja v letu 2013, so bila v vrednosti 16.700 evrov; tako je naložba v izobraževanje na zaposlenega znašala
695 evrov.
Naši strokovnjaki so v letu 2013 predavali ter razpravljali na različnih strokovnih
in poslovnih konferencah, posvetih, seminarjih in okroglih mizah.
V letu 2014 načrtujemo vzpostavitev strateškega sistema načrtovanja neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Prizadevamo si za intenziven
pretok pridobljenih znanj med sodelavci v družbi Interseroh in povezanih družbah koncerna, redno pa jih posredujemo tudi zunanjim deležnikom, predvsem
poslovnim partnerjem, strokovni javnosti in odločevalcem.

2.5.5 Komunikacija, projektno delo, teambuilding
V letu 2013 smo nadaljevali načrtovanje prehoda od dosedanjega nesistematičnega oblikovanja projektnih timov k sistematičnemu načrtovanju projektnega
dela. Z rastjo kompleksnosti poslovanja družbe Interseroh in ambicioznimi razvojnimi načrti se je namreč kot sestavni del interne reorganizacije pojavila tudi potreba po strukturiranju projektnega dela.
Skrbeli smo za ohranjanje in izboljševanje organizacijske klime ter za pravočasno
ugotavljanje in reševanje izzivov v odnosih med zaposlenimi. Vključili smo se v
postopek za sofinanciranje pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Inštitut Ekvilib nam je skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS podelil osnovni
certifikat Družini prijazno podjetje. To je instrument za stalno izboljševanje na področju usklajevanja dela in družine, saj je podjetje zavezano na tri leta dodajati
nove ukrepe. Štirje ukrepi so obvezni za podjetja, mi smo določili 13 ukrepov in
načrt implementacije izbranih ukrepov, ki jih bomo izvajali do pridobitve polnega
certifikata Družini prijazno podjetje. Ob koncu leta 2013 smo pripravili vmesno
letno poročilo o izvajanju ukrepov, opredelili protokole o njihovem izvajanju in
dodali druga pomembna dokazila. Inštitut Ekvilib nas je pohvalil za ustrezno in
izčrpno pripravljeno poročilo.

komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo;
raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine;
izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine;
fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda;
otroški časovni bonus;
tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;
druženje med zaposlenimi, spodbujanje korporativnega prostovoljstva;
obdaritev novorojenca;
ponudba za prosti čas, novoletno obdarovanje otrok in omogočanje dela na
domu.

Med zaposlenimi je bila pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje dobro
sprejeta, saj jim pomeni dodano vrednost in jasno sporočilo oziroma politiko vodstva, da so zaposleni osrednjega pomena za družbo Interseroh.
V letu 2013 smo se namesto teambuildinga udeležili enodnevnega prostovoljnega dela v Centru ponovne uporabe Trebnje. V popoldanskih urah smo v bližini
centra organizirali piknik za zaposlene in njihove družinske člane. Skupno preživljanje prostega časa ter druženje zaposlenih in njihovih družinskih članov je
skladno z ukrepi Družini prijaznega podjetja.

59

Letno poročilo Interseroh 2013

Letno poročilo Interseroh 2013

58

2.5.6 Skrb za zdravje

2.6 Inovacijski proces

V okviru spodbujanja zaposlenih k zdravemu življenjskemu slogu smo v letu 2013
namenili sredstva za koriščenje ukrepa »ponudba za prosti čas« v okviru Družini
prijaznega podjetja. Zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom smo omogočili prost dostop ali dostop s popustom do športnih aktivnosti. Cilj tega ukrepa
je predvsem doseči dobro počutje delavca in aktivno preživljanje prostega časa
z družino. Zaposlene ženske smo tudi spodbudili k sodelovanju na 8. DM teku za
ženske. V letu 2014 načrtujemo širitev ukrepov na tem področju.

Zaradi nenehnih sprememb v okolju, ki postaja vedno bolj kompleksno in negotovo, se v Interserohu zavedamo pomena vključevanja inovativnosti in razvoja v vse
svoje strateške poslovne odločitve.
V letu 2013 smo strateško načrtovanje izvajali z namenom, da nas spremembe v
okolju ne bi presenetile ali negativno vplivale na naše poslovanje.
Osrednja razvojna področja Interseroha v letu 2013 so bila:

Še vedno bomo zagotavljali tudi zdrav zajtrk in zdrave prigrizke ter vsakemu
zaposlenemu ponudili pol kilograma svežega sadja na dan.

• optimizacija poslovnih procesov obstoječih storitev;
• razvoj človeških virov in vodenje aktivne politike zaposlovanja;
• razvoj novih strateških storitev.

2.5.7 Humanitarna dejavnost
V Interserohu smo bili v letu 2013 aktivni tudi na humanitarnem področju. Izvedli
smo tri okoljsko-humanitarne akcije. Na sedežu družbe smo zaposleni v aprilu zbirali odslužena oblačila in obutev. Zbrano količino 150 kilogramov odsluženega
tekstila in obutve smo 8. maja v okviru Dneva odprtih vrat JP Komunalnega podjetja Vrhnika dodali količini odsluženih oblačil in obutve, ki so jih zbrali obiskovalci.
Več o tej akciji v poglavju 2.7.2.
Julija smo v sodelovanju s podjetjem Toko, d.o.o., organizirali akcijo zbiranja odsluženih potovalnih kovčkov. Tako smo na 11 lokacijah po Sloveniji zbrali skoraj
500 starih kovčkov. Okoli 200 še uporabnih kovčkov so v Toku popravili ter jih v
sodelovanju z zavodom Love Is Universal podarili pomoči potrebnim družinam v
Bosni. K ponovni uporabi odsluženih predmetov smo dejavno pristopili tudi zaposleni družbe Interseroh in organizirali akcije zbiranja predmetov, ki jih ne potrebujemo več, a so še vedno uporabni. S tem ne le spodbujamo njihovo ponovno
uporabo, ampak hkrati pomagamo osebam, ki si njihov nakup težje privoščijo.
Zbrana oblačila in obutev, otroške igrače ter šolske potrebščine in učne pripomočke smo podarili mladinskim domovom in varnim hišam po Sloveniji.

Družba Interseroh je v načrtovani strategiji razvoja inovativna, usmerjena v prihodnost in zavezana k ustvarjanju novih priložnosti v nacionalnem okolju. Inovativnost temelji na izvirnosti in ustvarjalnosti sodelavcev. V iskanju novih, drugačnih
in inovativnih rešitev smo odprti za različne ideje in oblike sodelovanja, saj naša
inovativnost in razvojno področje uvajanja krožnega gospodarstva predstavljata
tudi pomembno konkurenčno prednost družbe Interseroh.
Družba Interseroh je v letu 2013 na podlagi analize stanja in samoevalvacijskega
procesa pristopila k definiranju dolgoročne razvojne strategije, ki vključuje štiri
strateške in inovativne rešitve.

2.6.1 Razvoj storitve organiziranega zbiranja odsluženega tekstila
in obutve
V Sloveniji zavržemo kar 17.000 ton tekstila na leto, podarimo in predelamo pa
le 15 odstotkov odsluženih oblačil in obutve. Večina odsluženega tekstila tako
pristane na deponijah in obremenjuje okolje, saj je tekstil slabo razgradljiv. Zato
smo v Interserohu razvili storitev organiziranega zbiranja odsluženih oblačil in
obutve, ki omogoča njihovo ponovno in koristno uporabo. Možnosti uporabe so
naslednje:
• ponovna nošnja (odslužena oblačila se popravijo in osvežijo ter so naprodaj
v posebnih trgovinah);
• ponovna uporaba (novi izdelki nižje kakovosti: npr. krpe za industrijsko rabo);
• nadgradnja (izdelki višje kakovosti: npr. prti, predpasniki, dizajnirana nova
oblačila);
• recikliranje (surovina za pripravo npr. tekstilnih vlaken, filca);
• energetska izraba kot zadnja možnost.
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Okoljska odgovornost Interseroha je neločljivo povezana z izvajanjem temeljne
dejavnosti, to je z upravljanjem krogotoka masnih tokov, in torej z našo poslovno
odličnostjo. S svojo dejavnostjo zmanjšujemo onesnaženost okolja ter pomembno
prispevamo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in tudi k ohranjanju naravnih virov. Predelava odpadnih produktov v sekundarne surovine ali druge produkte pomembno zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, ki bi nastali ob izvajanju
primerljivih primarnih procesov izdelave materialov in produktov iz naravnih virov.

NOVI IZDELEK

2.7.1 Zmanjševanje količin izpustov toplogrednih plinov
2.7.1.1 Z izvajanjem osnovne dejavnosti vplivamo na zmanjšanje emisij

PONOVNA
UPORABA

Iz odsluženih
oblačil, ki niso
več primerna
za nadgradnjo
ali ponovno
nošenje,
izdelamo
nove izdelke
nižje kakovosti
kot so na
primer krpe
za industrijsko
rabo.

NADGRADNJA

RECIKLIRANJE

Uporaba
obstoječih
materialov in
nadgradnja v
izdelke višje
kakovosti
(prti,
predpasniki,
dizajnirana
nova oblačila)

Odslužena
oblačila,
ki niso več
primerna za
nadaljnjo
uporabo,
spremenimo v
surovino, kot
so na primer
tekstilna
vlakna, filci.
Uporabimo jih
za izdelava
polnil za
igrače, polnil
za športne
copate,
material
za zvočno
izolacijo itd …

ZBIRANJE IN
LOGISTIKA

Odslužena
oblačila, ki jih ne
moremo ponovno
uporabiti, predelati
ali reciklirati
uporabimo kot
gorivo
pri energetskem
sežigu
za ogrevanje
prostorov
in tople vode

ENERGETSKA
IZRABA

PONOVNA
NOŠNJA

Odslužena
oblačila
popravimo,
pokrpamo
in osvežimo.
V posebnih
trgovinah
so na voljo
za ponovno
nošnjo.

Sodobni načini recikliranja in pridobivanja energije iz odpadkov imajo pomembno vlogo pri ohranjanju naravnih virov in varovanju okolja. So eden najboljših načinov zmanjšanja ogljičnih odtisov in hkrati zmanjšujejo posledice učinka izpustov
toplogrednih plinov. Interseroh že s samim izvajanjem osnovne dejavnosti ravnanja z odpadnimi produkti posredno vpliva na zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov (več o tem v celotnem poglavju 2.3).
V letu 2013 smo zagotovili celokupno predelavo 87 odstotkov zbrane odpadne
embalaže v skupni količini 62.459 ton, in sicer 19,26 tone za ponovno uporabo, 16.972 ton smo predali v energetsko predelavo zaradi pridobivanja energije; 45.414 ton pa v snovno predelavo. Ustrezno predelavo smo zagotovili za
1.988.130 kilogramov odpadne električne in elektronske opreme. Vsa prevzeta odpadna električna in elektronska oprema je bila pri pooblaščenih izvajalcih
ustrezno obdelana, deloma predelana in deloma reciklirana, del opreme pa je
ostal v skladišču. V primerjavi z letom 2012 smo v letu 2013 za 5,6 odstotka
povečali količino OEEO, oddane v obdelavo in predelavo. V predelavo smo prav
tako predali vse prevzete količine odpadnih baterij in akumulatorjev ter dosegli
83,36-odstotni delež recikliranja. V letu 2013 smo odstranili 59.959 kilogramov
odpadnih zdravil, in sicer smo termično odstranili 55.426 kilogramov odpadnih
zdravil, 4.533 kilogramov odpadnih zdravil pa smo predali podjetju Biotera, ki
bo odpadna zdravila odstranilo z energetsko izrabo.

2.7.1.2 Okoljska odgovornost v družbi Interseroh
Interseroh v dosedanjo verigo »proizvajalec – trgovina – kupec – uporabnik rabljenega tekstila – odpad« vnaša povratno zanko tako, da namesto odpada vpelje verigo »zbiranje –sortiranje – predelava – proizvajalec«.
Cilj je, da z uporabo multidisciplinarnega pristopa močno zmanjšamo količine
tekstilnega odpada tako, da preusmerimo tradicionalno odlaganje tekstila med
mešane komunalne odpadke v ravnanje, ki omogoča njegovo ponovno uporabo.
Vse deležnike v tekstilni in obutveni industriji, od proizvajalcev do uporabnikov
oziroma kupcev, je treba povezati v trajnostni program, odgovornega ravnanja
s tekstilom in obutvijo. Proizvajalci se morajo začeti zavedati odgovornosti do
ravnanja s svojimi izdelki tudi po tem, ko gredo v prodajo, trgovske verige bi morale s posebnimi zabojniki za odslužen tekstil in obutev poskrbeti, da lahko kupci
vračajo blago po izteku njihove uporabnosti, prav tako pa si morajo potrošniki
privzgojiti odgovoren odnos do izdelkov, ko jih več ne uporabljajo. Samo tovrstna
celostna obravnava lahko pospeši ponovno uporabo in recikliranje odsluženega
tekstila in obutve.

Zaposleni v družbi Interseroh se trudimo zmanjšati svoj ogljični odtis na področjih
zmanjševanja porabe papirja, energije, porabe naftnih derivatov in zmanjševanja
števila letalskih prevozov.
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Poraba papirja

2.7.2 Okoljsko ozaveščanje

Uvedli smo izključno obojestransko tiskanje in občutno povečali elektronsko izmenjavo podatkov (elektronske aplikacije za zavezance, elektronsko poročanje),
zmanjšali smo številko tiskanih brošur, dokumentov in informativnih letakov ter jih
prenesli v elektronsko obliko na spletno mesto.

V Interserohu razumemo in uresničujemo svojo okoljsko odgovornost tudi z dejavnostmi obveščanja in ozaveščanja ciljnih javnosti o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti ter s podporo okoljskim humanitarnim projektom. Svojo okoljsko odgovorno držo tako združujemo s komponento
družbene skrbnosti svojega delovanja.

2012

2013

Poraba papirja A4 (5 g)

412,5 kg

350 kg

Poraba pisemskih ovojnic

61 kg

30,5 kg

Poraba energije
2012

2013

Ukrepi

Poraba električne energije

786.5 kWh

851,4 KwH

Poraba zemeljskega plina za ogrevanje

2.219,9 m3

1.855,2 m3

Racionalnejše ogrevanje in hlajenje

161.855 km

103.488 km

Uvedba carpoolinga med zaposlenimi

52.379 (l)

9.580 (l)

Z organizacijo telefonskih konferenc

in hlajenje
Zmanjšanje prevozov z avtomobili
Zmanjšanje števila letalskih prevozov)
(poraba goriva
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Ključne okoljske ozaveščevalne kampanje izvajamo v sodelovanju z zavezanci in
drugimi poslovnimi partnerji, kot so izvajalci javnih služb. Tako dodatno krepimo
ozaveščevalne učinke. V letu 2013 smo pozornost na področju ozaveščevalnih
kampanj osredotočili predvsem na ravnanje z odpadno embalažo in odpadnimi
baterijami.
O novostih na področju ravnanja z odpadnimi produkti obveščamo in opozarjamo na konferencah, strokovnih srečanjih, posvetih, dogodkih, strokovnih srečanjih
in na sejmih.
Prizadevamo si za nenehno izboljševanje predanosti in vloge družbe Interseroh
kot dobrega korporativnega državljana, zato imamo ambiciozne načrte na tem
področju tudi za leto 2014.

Odpadna embalaža: kampanja »Vrni embalažo v reciklažo«
Pri obveščanju in ozaveščanju o pravilnem odlaganju odpadne embalaže smo
tudi v letu 2013 izvajali kampanjo »Vrni embalažo v reciklažo«.

Okoljsko odgovorna novoletna darila
Ponovna uporaba surovin, ki jih pridobimo iz ločenih vrst odpadkov, je
ekonomsko upravičena ter odgovorna pot do okolju in ljudem prijaznejše
prihodnosti. Zato smo se v družbi Interseroh odločili, da bomo poslovnim
partnerjem podarili posebno, unikatno darilo – ročno izdelan koledarček
iz že uporabljenega papirja. Z njim smo prihranili 40 tisoč listov novega
papirja, omogočili nadaljevanje snovnega toka ter pripomogli k ohranjanju okolja in naravnih virov.

Izvedli smo jo na dveh množičnih javnih prireditvah, kjer smo obiskovalce neposredno ozaveščali o pomenu ločeno zbranih odpadkov in posledično o zmanjševanju količin končno odloženih odpadkov na odlagališča. Za doseganje boljših
rezultatov in povečevanje ozaveščevalnega učinka smo se povezali z lokalnimi
izvajalci javnih služb in zavezanci.

Tabela II 4: Interserohove kampanje za ozaveščanje o ločenem zbiranju odpadne embalaže »Vrni embalažo v reciklažo« v letu 2013
Naziv prireditve
8. DM tek za ženske

Število obiskovalcev in drugi podatki o prireditvi

Rezultat

• približno 12.000 obiskovalcev na dan dogodka

ločeno zbranih 91 odstotkov

• v letu 2013 tretjič zapored samostojno izvedeno ločeno zbiranje

vseh embalažnih frakcij na prire

embalažnih frakcij na javnih prireditvah pod sloganom »Vrni em-

ditvi

balažo v reciklažo«
BMW EKO regata

• 150 podjetij in 240 osnovnih in eko šol iz sedmih držav ter obiskovalci dvodnevnega dogodka
• kreativen način povezovanja podjetij, izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij in širše javnosti za uresničevanje trajnostnega
razvoja
• samostojno izvedeno ločeno zbiranje embalažnih frakcij na javnih prireditvah pod sloganom »Vrni embalažo v reciklažo«

ločeno zbranih 92 odstotkov
vseh embalažnih frakcij na prire
ditvi
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Shema II 5: Inovativna storitev »Vrni embalažo v reciklažo«

Analiza
stanja in
individualna
rešitev

Celostno
ravnanje z
odpadki na
prireditvi

Poročilo in
obveščanje
javnosti

Odvoz
odpadkov,
ustrezno
ravnanje

8. DM tek za ženske »Vrni embalažo v reciklažo«
Odpadne baterije: kampanja »Vrni baterije brez energije«
Na področju OBA smo tudi v letu 2013 izvajali dejavnosti pod krovnim sloganom
»Vrni baterije brez energije« in še dodatno razširili mrežo zbirnih mest. Z namenom obveščanja in ozaveščanja o pomembnosti ustreznega ravnanja z odpadnimi baterijami smo v uspešnih slovenskih in tujih trgovskih podjetjih ter nekaterih
javnih ustanovah z visoko okoljsko in družbeno odgovornostjo, kot so ministrstva,
državne agencije, carinski urad, tehnološki centri, Gospodarska in Obrtno-podjetniška zbornica, postavili brezplačne zabojnike in kartonske škatle s sloganom
»Vrni baterije brez energije« za zbiranje odpadnih baterij. Zbirna mesta v trgovskih centrih smo za večjo opaznost opremili še z ozaveščevalnimi panoji za oddajo OBA.

BMW Clean Water regata

Inovativna storitev »Vrni embalažo v reciklažo«
V okviru storitve »Vrni embalažo v reciklažo« ekipa družbe Interseroh organizatorjem na prireditvi zagotovi celostno ravnanje z vsemi odpadki, ki
izpolnjuje zahteve aktualne zakonodaje. S sloganom »Vrni embalažo v
reciklažo« in strokovno ekipo, ki je ves čas na prizorišču prireditve, obiskovalce prireditve spodbujamo k ustreznemu ločevanju odpadkov. Poskrbimo
za čisto prizorišče prireditve med dogodkom in po njem, s čimer prireditev
postane obiskovalcem in okolju prijaznejša, organizator in naročnik prireditve pa izkazujeta okoljsko in družbeno odgovornost.
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Kot pobudnik, nosilec in organizator ločenega zbiranja odpadkov na javnih prireditvah smo poskrbeli za postavitev ekoloških otokov. Udeleženci so lahko na
ekoloških otokih oddali odpadno plastično, stekleno, papirnato in kartonsko embalažo, biološke in mešane komunalne odpadke. Ekološke otoke smo opremili
tudi z zabojniki za plastične pokrovčke, zbrane pokrovčke pa predali v dobrodelne namene.
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Odpadne nagrobne sveče: »Kupujte pozorno in odgovorno – sveča v
sistemu recikliranja Interseroh«
Septembra 2013 smo skupaj z zavezanci, ki so vključeni v skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, začeli uvajati oznako »sveča v sistemu
recikliranja Interseroh« in ozaveščanje javnosti o pomenu oznake. Za vsako svečo
s to oznako so namreč zagotovljeni zbiranje, sortiranje in predelava, sveča pa po
uporabi ni odpadek, ampak vir sekundarnih surovin.
Prodajna mesta sveč v sistemu recikliranja Interseroh smo opremili s stojali in ozaveščevalnimi tablami.

ReUse delavnice ponovne uporabe
Poglavitni namen ReUse delavnic (delavnic ponovne uporabe izdelkov) je ozaveščanje in izobraževanje mladih. Želimo jim na zabaven način prikazati, kako lahko odpadnemu materialu (npr. papirju, tekstilu, svečam, plastičnim pokrovčkom,
plastenkam) damo novo vrednost in drugačno poslanstvo, omogočimo nadaljevanje snovnega toka ter tako pripomoremo k ohranjanju okolja in naravnih virov.
V letu 2013 smo izvedli štiri ReUse delavnice. Aprila smo na Trgu svobode v
Mariboru Biotehniški šoli Maribor pomagali izpeljati prireditev »Odpadki so
lahko uporabni«. Skupaj s partnerjema, Dana d.d. in Plastkom d.o.o., smo okoli
300 otrokom in dijakom ter obiskovalcem predstavili, kako lahko različne odslužene materiale in produkte ponovno uporabimo (recikliramo) ali predelamo v
nove produkte.
V okviru Dneva odprtih vrat JP Komunalno podjetje Vrhnika smo na delavnicah
otrokom in drugim obiskovalcem predstavili različne možnosti ponovne uporabe
in predelave tekstila ter jim pokazali, kaj se dogaja s tekstilom, ki ga namesto na
odlagališče pošljejo v nadaljnjo uporabo. Novembra smo izvedli dve delavnici
za osnovne šole. Na OŠ Vodice, podružnična šola Utik, smo učencem pokazali,
kako lahko odpadnemu papirju vrnemo življenje in uporabno vrednost. Popestrili
smo tudi dogodek Smetiškarije, ki ga je novembra organizirala Hiša eksperimentov v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Obiskovalci so se na
ReUse delavnicah seznanili z zaključenim snovnim krogom različnih odpadnih
materialov.

Odsluženi tekstil in obutev
V okviru dneva odprtih vrat Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika smo
organizirali akcijo zbiranja odsluženih oblačil in obutve. Akcija je naletela na
zelo dober odziv, saj smo zbrali okoli 800 kilogramov odsluženih oblačil in obutve. Dobro ohranjena oblačila in obutev so obiskovalci lahko kupili po simbolični
ceni, zbrani denar pa smo podarili Vrtcu Vrhnika, ki je dogodek popestril z modno
revijo oblačil iz odpadnih materialov. Dogodka se je udeležilo prek 350 obiskovalcev.
Z akcijo zbiranja odsluženih oblačil in obutve smo želeli opozoriti, da je treba tudi
z odsluženimi tekstilnimi predmeti, tako kot z drugimi odpadnimi izdelki, ravnati
odgovorno in jih zbirati ločeno. Namesto med mešane komunalne odpadke jih
lahko oddamo v zbirnih centrih lokalnih komunalnih podjetij. Več o pomenu odgovornega ravnanja z odsluženim tekstilom in obutvijo je v poglavju 2.6.1.
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Konference, strokovna srečanja, posveti in dogodki
Okoljsko ozaveščanje – načrti za leto 2014
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O novostih s področja ravnanja z odpadnimi produkti smo obveščali in opozarjali
na konferencah, strokovnih srečanjih, posvetih in dogodkih:
• sodelovanje na strokovnem seminarju »Poročanje o odpadkih in evidence v podjetjih in ustanovah«. Na seminarju smo predstavili obveznosti
zavezancev glede vodenja evidenc in poročanja o posameznih vrstah odpadkov, v katero skupino klasifikacijskega seznama odpadkov se uvrsti posamezen odpadek ter kako naj zavezanci vzpostavijo učinkovit sistem vodenja
evidenc in poročanja o odpadkih v svojem podjetju ali ustanovi;
• pokroviteljstvo konference »Okolje in odpadki 2013 – Optimizacija
stroškov in procesov ravnanja z odpadki v organizacijah«. Na konferenci smo predstavili najnovejšo dejavnost družbe Interseroh na področju ravnanja z odpadnimi produkti – Zelene storitve;
• bronasto sponzorstvo Okoljskega dneva gospodarstva 2013 »Sklenimo snovni krog«. Na dogodku smo predstavili ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter prilagajanje proizvodnje procesu razgradnje;
• sodelovanje v Modulu za trajnostni razvoj v okviru prireditve BMW EKO
regata: moderiranje delavnice »Zelene storitve in upravljanje z odpadki«;
• pokroviteljstvo okoljskega simpozija »Kako do nujne prenove sistema
ravnanja z odpadno embalažo?«. Na simpoziju smo predstavili Zelene
storitve, novo dejavnost Interseroha na področju ravnanja z odpadki;
• sodelovanje na seminarju »Kako zmanjšati stroške ravnanja z odpadki v organizaciji«, na katerem smo udeležencem odgovorili na vprašanja,
zakaj in kako moramo obvladovati stroške ravnanja z odpadki ter k čemu nas
pri tem zavezuje zakonodaja, kaj vse povzroča stroške ravnanja z odpadki in
kako lahko na stroške vplivamo, kako celovita urejenost ravnanja z odpadki
vpliva na celostno podobo organizacije, ter jim predstavili primer dobre prakse optimizacije stroškov ravnanja z odpadki;
• generalno sponzorstvo strokovnega seminarja »Sistem ravnanja z
OEEO pred spremembami – kako zmanjšati stroške in pridobiti več surovin?«, na katerem smo govorili o uresničevanju okoljskih ciljev pri ravnanju
z OEEO v Sloveniji ter o ukrepih za učinkovitejše zbiranje OEEO in uvedbi
minimalnih standardov za ravnanje z OEEO pri komunalnih podjetjih;
• bronasto pokroviteljstvo 8. Vrha slovenskega gospodarstva 2013, na
katerem smo začeli z obeleževanje 10-letnice delovanja družbe Interseroh ter
predstavili kampanjo »Z vami delimo svoje vrednote«, ki je bila ob 10-letnici
zasnovana zato, da bi opozorili na pomen vrednot, ki v današnjem poslovnem
svetu štejejo vse manj;
• sodelovanje na konferenci »Stanje na področju sončnih elektrarn in
njihova prihodnost« v okviru 46. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti
(MOS). Na konferenci smo predstavili vpliv nove direktive o odpadni električni
in elektronski opremi na fotovoltaiko;
• sodelovali smo na 13. konferenci kakovosti z naslovom »Okolje v vrtincu zakonskih sprememb in interesu posameznih deležnikov«. Družba
Interseroh je predstavila koncept »ReThink waste« kot orodje za zmanjševanje
stroškov ravnanja z odpadki v industrijskih podjetjih.

V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje dolgoročnih, strateško zastavljenih
ozaveščevalnih dejavnosti:
• povečati število javnih množičnih prireditev, na katerih izvajamo projekt
»Vrni embalažo v reciklažo« ter spodbujamo in ozaveščamo obiskovalce o pravilnem oddajanju odpadne embalaže;
• spodbujati odgovorno ravnanje z odsluženim tekstilom in obutvijo med
šolami, podjetji in lokalnimi skupnostmi;
• z nalepko »Sveča v recikliranju« spodbujati nakup nagrobnih sveč v
sistemu Interseroh, ker zagotavljamo njihovo recikliranje;
• ozaveščati slovenska podjetja o potrebi po vzpostavitvi krožnega gospodarstva in zmanjšanju porabe primarnih naravnih virov;
• s prijavo na Horizon 2020 »Upcycle more« vzpostaviti možnost in pogoje za uporabo materiala procyclen® v embalaži, ki je namenjena
shranjevanju živil, ter s tem vplivati na zmanjšanje porabe naravnih
virov in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov;
• na strokovnih srečanjih z zavezanci opozarjati na pravilno ravnanje
z odpadki ter vplivati na zmanjševanje količin odpadkov in možnost
njihove ponovne uporabe;
• na strokovnih srečanjih predstavljati problematiko ravnanja z odpadno
embalažo in odpadnimi produkti ter s posledicami neodgovornega
ravnanja na okolje.
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3.1 Zavedanje pomena učinkovitega upravljanja tveganj
Družba Interseroh je zaradi svoje dejavnosti izpostavljena različnim tveganjem,
zato je učinkovito upravljanje tveganj, s katerim skušamo obvladovati oziroma
zmanjševati grožnje ter v čim večji meri izkoristiti priložnosti, ključno za uspešno
poslovanje. S pojmom tveganj torej v Interserohu razumemo pozitivne in tudi negativne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja.

Neurejena zakonodaja
Gibanje cen sekundarnih
surovin
Okoljska tveganja
Količine OE pri IJS
Količine OE, ki jih dajo na trg
naši zavezanci

V Interserohu tveganja delimo na:
1. tveganja, na katera ima Interseroh neposredni vpliv;
2. tveganja, na katera ima Interseroh posredni vpliv;
3. tveganja, na katera ima Interseroh posredni in neposredni vpliv.

Neposredni
in posredni
vpliv

Posredni
vpliv

V letu 2013 so bila glavna tveganja, na katera ima Interseroh samo posredni
vpliv, naslednja:
• neurejena slovenska zakonodaja na področju ravnanja z odpadno embalažo
in drugimi odpadnimi produkti (regulatorna tveganja);
• negotovost gibanja cen sekundarnih surovin na svetovnem trgu (tržna tveganja) ;
• količine komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (količinska
tveganja);
• količine odpadne embalaže, ki jo dajo na trg Republike Slovenije Interserohovi zavezanci (količinska tveganja).
Tveganja, na katera je Interseroh v letu 2013 imel vpliv in jih je lahko obvladoval,
pa so:
•
•
•
•
•
•

kadri,
način izvajanja storitev,
monitoring (spremljanje dogajanja na trgu),
kontroling čistosti frakcij,
finančna tveganja,
tveganja, povezana z informacijskim sistemom.

Tveganja, na katera ima Interseroh posredni in neposredni vpliv:
• okoljska tveganja

UPRAVLJANJE
TVEGANJ

Neposredni
vpliv

Kadri
Način izvajanja storitev
Monitoring zunanjega in
notranjega okolja
Kontroling
Finančna tveganja
Tvaganja, povezana z
informacijskim sistemom
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Proces upravljanja tveganj

3.2 Prilagajanje notranjemu in zunanjemu okolju

Na področju upravljanja tveganj si prizadevamo za pravočasno prepoznavanje,
vrednotenje in obvladovanje priložnosti in groženj na vseh področjih delovanja.
Naš pristop k upravljanju tveganj ostaja enak kot v preteklem letu in vključuje
naslednje dejavnosti:

Pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj se prilagajamo posebnostim svoje
dejavnosti, to je upravljanja krogotoka masnih tokov pri ravnanju z odpadnimi
produkti, ter tudi posebnostim slovenskega poslovnega, strokovnega in regulatornega okolja. Ključne vidike upravljanja tveganj smo vključili v strateške in operativne poslovne načrte, interni sistem nadzora in sistem spremljanja skladnosti poslovanja. V nadaljevanju predstavljamo ključne skupine tveganj ter pri nekaterih
posebej izpostavimo grožnje in priložnosti, s katerimi smo se ukvarjali v letu 2013.

•
•
•
•
•
•

identifikacijo tveganj;
analizo tveganj;
vrednotenje tveganj;
načrtovanje in izvedbo ukrepov za obvladovanje tveganj;
spremljanje učinkovitosti obvladovanja tveganj;
komuniciranje z notranjimi in zunanjimi deležniki o tveganjih, ki poteka v vseh
fazah njihovega upravljanja.

3.3 Ključne skupine tveganj
V nadaljevanju opredeljujemo ključne skupine tveganj za poslovanje družbe Interseroh in na kratko predstavljamo svoj pristop k njihovemu upravljanju.

Shema II 7: Proces upravljanja tveganj v družbi Interseroh
3.3.1 Tveganja, na katera ima Interseroh posredni vpliv
3.3.1.1 Neurejena slovenska zakonodaja (regulatorna tveganja)
identifikacija
tveganj

Tveganja, povezana z neurejeno zakonodajo, so tudi v letu 2013 močno vplivala na naše notranje postopke, procese, sisteme in poslovanje, nanje pa nimamo
velikega vpliva. Z vidika regulatornih tveganj ostajajo za Interseroh pomembne
naslednje podskupine:

spremljanje
učinkovitosti
obvladovanja
tveganj
KOMUNICIRANJE
Z DELEŽNIKI
O TVEGANJIH

ukrepi za
obvladovanje
tveganj

analiza
tveganj

vrednotenje
tveganj

V letu 2013 smo nadaljevali delo na strategiji upravljanja tveganj, ki jo bomo
zaključili do leta 2014. Strategija vključuje vzpostavitev upravljavskega sistema
na tem področju ter izdelavo podrobnega kataloga tveganj, ki ga bomo redno
preverjali in dopolnjevali.
Vzpostavili bomo sistem obveznega internega hitrega poročanja o pomembnih
nenadnih novih tveganjih. V sistem identifikacije, analize in vrednotenja tveganj
ter spremljanja učinkovitosti svojih odzivov nanje bomo prek strateških poslovnih
sestankov vključevali tudi zavezance, lastnike in druge ključne deležnike.

• tveganja zaradi nejasnih predpisov glede pogojev prevzemanja odpadne komunalne embalaže;
• tveganja zaradi neustreznih predpisov glede preprečevanja vertikalnih povezav in vzpostavljanja prevladujočega položaja vertikalno povezanih izvajalcev storitev;
• tveganja zaradi ustanavljanja novih DROE, ki so vertikalno povezane z izvajalci storitev in zaradi tega na trgu nastopajo z dampinškimi cenami, kar ima
lahko v zaostrenem gospodarskem okolju za posledico odhod zavezancev
Interseroha k družbam z nižjimi cenami in zmanjševanje tržnega deleža.
Tveganja zaradi nejasnih predpisov glede pogojev prevzemanja odpadne komunalne embalaže izhajajo iz dejstva, da v slovenskem prostoru še vedno ni vzpostavljena zakonodaja, ki bi družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE)
jasno narekovala pogoje prevzemanja odpadne komunalne embalaže. Zaradi
povečevanja količin ločeno zbrane odpadne embalaže v gospodinjstvih in posledičnega povečanja količin, zbranih pri izvajalcih javnih služb (IJS), ter zaradi
pomanjkanja usmeritev, ki bi jih dalo pristojno ministrstvo, obstaja tveganje prenehanja prevzemanja odpadne embalaže pri IJS, ker DROE že pred koncem koledarskega leta dosežejo kvote, ki jih določi ministrstvo. Tako se lahko na nekaterih
komunalnih odlagališčih kopiči odpadna embalaža, kar povzroča posameznim
komunalnim podjetjem težave s pomanjkanjem prostora na odlagališčih. To se
je zgodilo tudi konec leta 2013. Interseroh je v letu 2013 to tveganje poskušal
upravljati s pomočjo pravnih sredstev in je zato vložil tožbo pri Upravnem sodišču
RS proti državi oziroma Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS glede nezakonitosti
določanja deležev. Ne glede na dejstvo, da je Upravno sodišče RS trikrat pritrdilo
Interserohu in od pristojnega ministrstva zahtevalo, naj uredi nezakonitost stanja,
se to ni odzvalo na sklepe Upravnega sodišča RS.
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Nejasna zakonodaja omogoča tudi nelojalno delovanje konkurence. Podizvajalci družb za ravnanje z odpadno embalažo (tj. zbiralci in predelovalci odpadnih
surovin) hkrati delujejo kot DROE ali ustanavljajo lastne DROE ter tako vzpostavljajo vertikalno povezavo. Za delovanje Interseroha to pomeni tveganje zaradi
nižjih cen, ki jih za storitve ravnanja z odpadno embalažo in odpadnimi produkti
ponujajo vertikalno povezane družbe, ter tveganje zaradi krepitve njihovih tržnih
deležev oziroma srednje- ali dolgoročno celo izpodrivanje družb, ki ne vstopajo
v vertikalne povezave (kot je tudi Interseroh), s trga.

internimi podatki. Ker količine ločeno zbranih frakcij v zadnjih letih hitro rastejo,
obstaja nevarnost, da nastanejo razhajanja med planiranimi količinami in dejanskimi količinami, ki nastajajo pri gospodinjstvih.

Nejasna zakonodaja je tudi omogočila, da je v letu 2013 skupina izvajalcev javne službe vzpostavila svojo DROE, kar je ponovno za družbo Interseroh nelojalna
konkurenca, saj DROE opravlja pridobitno dejavnost z infrastrukturo, ki je bila
zgrajena iz javnih sredstev oziroma sredstev Kohezijskih skladov.

Tveganje odpovedi pogodb ključnih kadrov ter tveganje v zvezi s pridobivanjem
novih ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov je eno osrednjih tveganj za
poslovanje družbe Interseroh.

Poleg pravnih sredstev, ki jih je družba Interseroh uporabila v prizadevanjih za
ureditev razmer in s tem za zmanjšanje tveganj poslovanja na področju ravnanja
z odpadki in odpadno embalažo, povezanih z nejasnim regulatornim okoljem,
smo tudi v letu 2013 prek medijev javno opozarjali na tveganja pri ravnanju z
odpadno embalažo, ki jih prinaša nedorečena zakonodaja, in predlagali rešitve.
Sodelovali smo tudi v GIZ Skupne sheme, v katerega so vključene vse družbe za
ravnanje z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi produkti. Tako po svojih
močeh prispevamo k ureditvi razmer in vzpostavitvi nove, jasnejše zakonodaje
na področju ravnanja z odpadno embalažo. Na neurejene regulatorne razmere
smo opozarjali tudi na različnih strokovnih srečanjih in s pisno komunikacijo na
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

Tveganja, na katera ima Interseroh neposredni vpliv
3.3.2.1 Tveganja, povezana s kadri (kadrovska tveganja)

Z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem, ustreznim nagrajevanjem ter skrbjo za zadovoljstvo in osebno rast zaposlenih lahko bistveno zmanjšamo tveganje odpovedi pogodb pri ključnih zaposlenih. V zvezi s pridobivanjem kompetentnih novih kadrov si prizadevamo za pravočasno načrtovanje kadrovskih potreb,
ki nam omogočajo dovolj časa, da lahko skrbno preverimo zainteresirane kadre
in se premišljeno odločimo o izboru najustreznejših kandidatov/kandidatk. Kadre
iščemo prek zunanje specializirane zaposlitvene agencije, ki družbo Interseroh
dobro pozna in nam predstavi kadre, ki bi ustrezali našim potrebam. Vsakega
od kandidatov preveri tudi zunanji svetovalec za organizacijsko kulturo. To nam
omogoča, da pridobivamo visoko usposobljene in motivirane ljudi, ki se uspešno
integrirajo v podjetje ter sprejmejo njegove vrednote.
Eden temeljnih razlogov za notranjo reorganizacijo, ki smo jo zaključili v
letu 2013, je ravno zmanjševanje kadrovskih tveganj.

3.3.1.2 Negotovost gibanja cen sekundarnih surovin na svetovnem trgu
(tržna tveganja)
3.3.2.2 Tveganje, povezano z delovnimi procesi
V družbi Interseroh smo izpostavljeni tržnim tveganjem, ki nastajajo zaradi negotovega gibanja cen sekundarnih surovin na svetovnem trgu, saj so poslovni
rezultati največkrat odvisni ravno od tega. Zato moramo čim bolj optimalno in
cenovno učinkovito izvajati svoje storitve ter skrbeti, da je naš celoten sistem tako
trden, da lahko znotraj njega uravnovesimo tveganja, povezana s cenami sekundarnih surovin.

Pomembno tveganje je tudi tveganje, ki je povezano z delovnimi procesi. Obvladovanje teh tveganj in optimizacija delovnih procesov omogočata Interserohu
ustvarjanje prihrankov ter doseganje zastavljenih poslovnih ciljev.

3.3.2.3 Monitoring (spremljanje dogajanja na trgu)
Interseroh ima vzpostavljene sistemske finančne rezerve, s katerimi dosega, da
gibanje cen sekundarnih surovin ne vpliva na višino embalažnine in da s tem
tveganjem čim manj obremenjujemo naše zavezance.

3.3.1.3 Razlike v načrtovanih in dejanskih količinah prevzetih odpadnih
produktov (količinska tveganja)
Količinska tveganja so povezana z razliko med načrtovano in dejansko količino
odpadnih produktov, prevzetih od poslovnih partnerjev (izvajalci javne službe,
zavezanci). Ta tveganja obvladujemo s spremljanjem dogajanj na trgu posameznih odpadnih produktov (pri izdelovalcih, končnih uporabnikih, izvajalcih javne
službe) in se nanj ustrezno odzivamo.
Največje količinsko tveganje, ki s tem povečuje tudi finančno tveganje, je povezano s planiranjem količin ločeno zbrane mešane komunalne embalaže in količin
ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže iz gospodinjstev. Večina izvajalcev
javne službe ravnanja z odpadki za leto 2013 ni predložila napovedi v zvezi s
količinami te embalaže. Tveganje zato obvladujemo s statističnimi metodami in

Interseroh pozorno spremlja dogajanje na trgu ravnanja z odpadnimi produkti
(spremljanje konkurence, zakonodaje itd.) in se na spremembe ustrezno odziva s
sprejemanjem strategije poslovanja.

3.3.2.4 Kontroling čistosti frakcij
Čistost ločeno zbranih frakcij je za Interseroh izjemno pomembna, saj ima Interseroh v primeru nečistoč v ločeno zbranih frakcijah večje stroške kot z ločeno
zbranimi frakcijami brez nečistoč.

3.3.2.5 Finančna tveganja
Finančno tveganje pomeni možnost, da se zaradi določenih dejavnikov pri poslovanju ustvari finančna izguba. Najpogostejše finančno tveganje je navadno možnost, da bodo dejanski rezultati podjetij slabši, kot je bilo načrtovano. Mogoče
posledice takega tveganja so stagnacija in izgube tržnega deleža.
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Zaradi likvidnostih težav zavezancev in specifik našega financiranja (prihodki so
omejeni na četrtletja, stroški na mesečna obdobja) se je v letu 2013 povečal vpliv
tega na našo likvidnost. Posledično se pri rednem poslovanju družbe Interseroh
pojavljajo občasne, prehodne težave pri financiranju ključnih večjih dobaviteljev,
od katerih je odvisno opravljanje osrednjih dejavnosti.

V letu 2013 se je operativno tveganje na ravni kakovosti in zmogljivosti zbiralcev
in predelovalcev odpadnih produktov še zaostrilo. Zaostajanje na področju učinkovitih poti ravnanja z odpadki pa se je v primerjavi z razvitimi državami Evropske
unije še povečalo. Zato smo v letu 2013 še večjo pozornost namenili načrtovanju
stroškov in izboru podizvajalcev.

V družbi Interseroh obvladujemo naslednja finančna tveganja:

Operativna tveganja zmanjšujemo z naslednjimi ukrepi

Obrestno tveganje
V družbi Interseroh nismo izpostavljeni obrestnemu tveganju, saj smo obveznosti v
letu 2013 poravnavali v pogodbenem roku.

•
•
•
•

Valutno tveganje
Celotno poslovanje s tujino poteka v evrih. Ker poslujemo le z državami v Evropi,
nismo izpostavljeni valutnemu tveganju.

z učinkovitim informacijskim sistemom;
s spodbujanjem komuniciranja med zaposlenimi;
z natančno opredelitvijo in sledljivostjo poslovnih procesov;
z definiranjem vlog in odgovornosti zaposlenih v posameznih fazah poslovnih
procesov.

3.3.2.7 Tveganja, povezana z informacijskim sistemom
Kreditno tveganje
Družba Interseroh v letu 2013 ni imela najetih kreditov in zato ni izpostavljena
kreditnemu tveganju.
Likvidnostno tveganje
Proces upravljanja likvidnostnega tveganja vključuje identifikacijo, ocenjevanje
oziroma merjenje, obvladovanje in spremljanje likvidnostnega tveganja ter poročanje.
Družba Interseroh pri upravljanju likvidnostnega tveganja uresničuje naslednje cilje:
• sposobnost izpolnjevati vse obveznosti, povezane z bilančnimi in zunajbilančnimi denarnimi odtoki na kratek rok;
• minimizirati stroške vzdrževanja likvidnosti;
• predvidevati nastop izrednih okoliščin oziroma kriznih razmer ter izvajati sprejete krizne načrte ob njihovem pojavu.
V okviru postopkov ugotavljanja tveganja družba planira in spremlja vse denarne
tokove. Denarni tokovi se planirajo in spremljajo na dnevni, tedenski in mesečni
ravni, in sicer družba pripravlja plan likvidnosti. Poleg tega družba spremlja gibanje glavnih postavk v bilanci družbe, ki vplivajo na likvidnost družbe na osnovi
mesečnih bilanc stanja. V razmerah, ki so bile na trgu, je družba ugotavljala in
spremljala likvidnost po različnih scenarijih.

Informacijsko-tehnološki sistemi in s tem povezane informacije so pomembna podpora poslovanju. Glede na naravo dela (zlasti v prodaji in marketingu, logistiki,
kontrolingu in računovodstvu ter sistemu) je predvsem pomembna podpora pravočasnemu obvladovanju poslovnih procesov v družbi in tudi obvladovanju nemotenega poslovanja s poslovnimi partnerji. Tveganj v zvezi z IT je največ pri uvajanju
novih sistemov v organizaciji, kjer se lahko pojavljajo težave pri delovanju ali
povezovanju in dostopu do pomembnih podatkov. Poleg tega so IT-sistemi lahko
predmet morebitnih in realnih groženj, kriminala, sabotaž ter drugih odpovedi in
nesreč. Za zmanjševanje tveganj, povezanih z IT, družba Interseroh pri uvajanju
novih sistemov sodeluje z mednarodno pristojnim Interserohovim oddelkom INTERSEROH Managament GmbH (IT-ISM) in ALBA Group. Skrbno upoštevamo
navodila in politike varovanja IT-sistemov. Zagotavljamo pregledno in odgovorno
zaščito za dostop do glavnih informacijskih sistemov, kot so SAP, CRM in IT-Service. Naša sistemska administracija koordinirano sodeluje z IT-oddelkom, kjer redno izmenjujemo informacije o delovanju sistemov in potreb uporabnikov oziroma
zaposlenih. Na ravni skupine periodično izvajamo preventivne simulacije z notranjimi in zunanjimi napadi (hekerji). S pregledi in simulacijami močno zmanjšujemo
vsa tveganja v zvezi z IT.

3.3.3 Tveganja, na katera ima Interseroh posredni in neposredni vpliv
3.3.3.1 Okoljska tveganja

Kot sledi iz problematike v zvezi s planiranjem količin prevzema pri izvajalcih
javne službe ravnanja z odpadki, opisane v točki 3.3.1.3, je največje finančno
tveganje, ki ga ima podjetje, iz količin ločeno zbrane embalaže pri izvajalcih javne službe ravnanja z odpadki in s tem povezanih stroškov. Tveganje obvladujemo
z internimi zgodovinskimi podatki o količinah ločeno zbranih frakcij pri gospodinjstvih, ki so le delno zanesljive, ker ni verodostojnih javnih evidenc ali poročil o tem,
koliko ločeno zbranih frakcij zberejo izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki na
nacionalni ravni. Zato to tveganje ostaja.

3.3.2.6 Operativna tveganja
Operativno tveganje predstavlja možnost izgube ali padca poslovanja zaradi
neustreznega ali neuspešnega izvajanja notranjih postopkov, procesov, ljudi in
sistemov. Hkrati se operativno tveganje nanaša tudi na dejavnike zunaj podjetja,
ki lahko negativno vplivajo na izvajanje notranjih procesov in funkcij podjetja.

Okoljska tveganja so tesno povezana z dejavnostjo Interseroha, saj močno vplivajo na naše notranje postopke, procese in sisteme.
Na področju okolja sta za naše poslovanje temeljni naslednji skupini tveganj:
• tveganja, povezana z zaostritvami okoljske zakonodaje oziroma standardov
za izvajanje naše dejavnosti in dejavnosti naših zavezancev na področju ravnanja z odpadno embalažo in odpadnimi produkti – gre za tveganja, na
katera nimamo vpliva;
• okoljska tveganja, povezana s kakovostjo naših storitev – gre za tveganja, na
katera lahko vplivamo.
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V zvezi s tveganji, ki se navezujejo na zaostritve okoljske zakonodaje oziroma
okoljskih standardov, predvsem v luči novih evropskih smernic, si prizadevamo za
nenehno spremljanje in dejavno sooblikovanje slovenske okoljske zakonodaje na
področju ravnanja z odpadki. Smo aktivni člani v GIZ Skupne sheme in v Sekciji
za ravnanje z odpadno embalažo, Komisije za embalažo in odpadno embalažo,
ki deluje pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS), dejavno
sodelujemo tudi pri delu Zbornice komunalnega gospodarstva. Pravočasno se
odzivamo z investicijami v dodatne izboljšave kakovosti in varnosti svojega delovanja z okoljskega vidika.
Pomembno področje okoljskih tveganj je preverjanje okoljevarstvenih dovoljenj
podizvajalcev. V družbi Interseroh redno preverjamo podizvajalce, vendar je preverjanje okoljevarstvenih dovoljenj naših podizvajalcev zahtevno delo in temelji
deloma tudi na zaupanju. To velja predvsem, ko se izvajalcu spremeni ali celo
odvzame dovoljenje, pa mi o tem nismo obveščeni.
V zvezi z okoljskimi tveganji, povezanimi z izvajanjem storitev za naše zavezance, torej upravljanjem krogotoka masnih tokov, se zavedamo pozitivnih vplivov
svoje dejavnosti na okolje, to je preprečevanja ali zmanjševanja okoljskih tveganj,
povezanih z onesnaževanjem okolja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi
produkti. Ohranjamo ali celo dodatno izboljšujemo kakovost svojih storitev. Pri
delu izpolnjujemo najvišje okoljske in varnostne standarde, ki mnogokrat presegajo zakonske zahteve.

3. 4. Zavarovanje tveganj
V Interserohu premišljeno in sistematično izbiramo vrste zavarovanj, s katerimi
lahko do določene mere zmanjšujemo nekatera tveganja. Pri tem upoštevamo
naravo dejavnosti, ki jih opravljamo, ter poslovne, regulatorne in druge lastnosti
okolja, v katerem delujemo. Naša zavarovanja med drugim obsegajo:
• pravno zaščito za področje prometa (odškodninsko in kazensko ter pravno
zaščito vozniškega dovoljenja, pogodbe o vozilu in zavarovalne pogodbe);
• pravno zaščito na gospodarskem področju za področje dejavnosti (vključno s
področjem svetovanja ter odškodninsko in kazenskopravno zaščito za področje naše dejavnosti ter pravno zaščito na področju delovnega in zaposlitvenega prava, socialnega zavarovanja in zavarovalne pogodbe);
• pravno zaščito na gospodarskem področju za zaposlene v sklopu dejavnosti zavarovanega obrata (vključno s pravno zaščito na področju socialnega
zavarovanja ter odškodninske in kazenskopravne zaščite na gospodarskem
področju za zaposlene);
• pravno zaščito na gospodarskem področju za zasebno in poklicno področje (vključno s področjem delovnega in zaposlitvenega prava, pogodbenega
prava itd.).
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III.
Povzetek
računovodskega
poročila
Najevska lipa
Najdebelejše drevo s trdnimi koreninami
Koordinate: 46. 26288 N, 14.515049 E
Strokovnjaki se še niso zedinili, koliko je stara najevska lipa. Nekateri so ji prisodili pet stoletij, drugi celih 800 let. Toda glede
nečesa so si enotni: v Najevniku na Lundranskem vrhu nad Črno
na Koroškem raste najdebelejše drevo pri nas. Lipa je visoka več
kot 24 metrov in ima zares orjaški obseg. Šele skupina osmih odraslih jo lahko s skupnimi močmi objame, saj njen obsega znaša
kar pol enajsti meter.

Rastemo preudarno, toda vztrajno
Naš vztrajni razvoj in nenehno izboljševanje delovnih procesov
se ne ustavita niti v najzahtevnejših časih. Tudi v razmerah, v katerih se izzivom razvoja uklonijo marsikatera podjetja, mi rastemo
preudarno in vztrajno.
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Skupina temeljnih kazalnikov

Izračun kazalnikov

leto 2013

leto 2012

Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)			
Stopnja lastniškosti financiranja

kapital/obveznosti do virov sredstev

0,49

0,33

Stopnja dolgoročnosti financiranja

vsota kapitala in dolg. dolgov. skupaj

0,51

0,40

z rezerv./obv. do virov sredstev
Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)			
Stopnja osnovnosti investiranja

osnovna sredstva (po neodpisani vred.)

0,02

0,03

0,04

0,04

/sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja

vsota OS (po neodpisani vred.), dolg. fin.
naložb in dolg. poslovnih terjatev/sredstva

Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
			
Koeficient kapitalske pokritosti

kapital/osnovna sredstva

12,41

7,97

osnovnih sredstev

(po knjigovodski vrednosti)

Koeficient neposredne pokritosti

likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti

0,39

0,47

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev

1,66

1,31

obveznosti (pospešeni koeficient)

/kratkoročne obveznosti

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih

kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti

1,77

1,40

kratkoročnih obveznosti (hitri koeficienti)

obveznosti (kratkoročni koeficient)
Temeljni kazalniki gospodarnosti 			
Koeficient gospodarnosti poslovanja

poslovni prihodki/poslovni odhodki

1,09

1,09

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti			
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni
kapital (brez čistega poslovnega izida
obračunskega obdobja)

0,60

0,79
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Tabela III 1: Kazalniki

3. Računovodski izkazi

3.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2013

3.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

Tabela III 3: Izkaz poslovnega izida
(v EUR brez stotinov)

Tabela III 2: Bilanca stanja

Pojasnilo

2013

2012

			
9.709.044

10.026.434

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proiz.		

-

-

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		

-

-

1. Čisti prihodki od prodaje
(v EUR brez stotinov)
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Pojasnilo

31.12.2013

31.12.2012

			
SREDSTVA		

3.881.813

3.658.252

161.120

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih)
5. Stroški blaga, materiala in storitev

			
A. Dolgoročna sredstva		

1.4.13

217.666

1.4.13

539.556

588.939

1.4.14.1

8.017.111

8.492.381

1.294.729

1.064.720

6.722.382

7.427.661

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški

I. Neopredmetena osnovna sredstva

1.4.1

25.111

412

porabljenega materiala		

II. Opredmetena osnovna sredstva

1.4.1

67.666

105.782

b) Stroški storitev		

III. Dolgoročne finančne naložbe

1.4.2

7.500

67.850

IV. Odložene terjatve za davek

1.4.3

60.843

43.622

			
B. Kratkoročna sredstva		

1.208.466

1.059.696

a) Stroški plač		

923.393

802.191

b) Stroški socialnih zavarovanj		

70.159

66.480

6. Stroški dela

1.4.14.2

1.815.287

1.483.556

c) Stroški pokojninskih zavarovanj 		

85.642

81.152

I. Zaloge

1.4.6

12.840

11.453

č) Drugi stroški dela		

129.272

109.873

II. Kratkoročne finančne naložbe

1.4.5

97.400

29.000

162.202

112.224

III. Kratkoročne poslovne terjatve

1.4.4

1.303.132

927.411

a) Amotizacija 		

38.528

62.922

IV. Denarna sredstva

1.4.7

401.915

515.692

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih

			
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

1.4.8.1

1.905.406

sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
1.957.030

1.4.12

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		

60.319

60.319

3.881.813

3.658.252

			
A. Kapital

1.4.14.3

			

c) Prevrednotolani poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		
8 Drugi poslovni odhodki

			
Zunajbilančna sredstva

7. Odpisi vrednosti

1.4.15

123.674

49.302

3.395

67.592

9 Finančni prihodki iz deležev			
10. Finančni prihodki iz danih posojil

1.4.16

499

13.314

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

1.4.16

99

1.416

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb			
2.110

3.620

1.906.313

1.193.661

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

1.4.17

I. Vpoklicani kapital		

146.052

146.052

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

1.4.17

4.568

5.215

II. Kapitalske rezerve		

59.984

59.984

15. Drugi prihodki		

25.683

10.480

III. Rezerve iz dobička		

4.393

4.393

16. Drugi odhodki		

26.424

6.958

17. Davek iz dobička

1.4.9

155.174

133.459

V. Preneseni čisti poslovni izid		

983.232

206.041

18. Odloženi davek		

17.221

-.17.753

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta		

712.652

777.191

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 		

712.652

777.191

712.652

777.191

IV. Presežek iz prevrednotenja			

(1+2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16-17+18)		

			
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1.4.10

75.978

228.592

20. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA 		
PO OBDAVČITVI		

			
C. Dolgoročne obveznosti

1.4.18

1.4.11.1		

23.088

21. Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi		

712.652

777.191

II. Dolgoročne finančne obveznosti			

23.088

22. Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi 		

-

-

-

-

24. Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo

-

-

25. Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v skupini

-

-

26. Aktuarski dobički in izgube iz programov z določenimi zaslužki		

-

-

27. Druge sestavine vseobsegajočega donosa		

-

-

712.652

777.191

z opredmetenimi osnovnimi sredstvi		

			
D. Kratkoročne obveznosti

1.026.120

1.104.488

23. Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja 		

I. Kratkoročne poslovne obveznosti		

1.002.962

1.071.238

v zvezi z neopredmetenimi sredstvi		

II Kratkoročne finančne obveznosti		

23.158

33.250

1.4.12.2

			
E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

1.4.8.2

873.402

1.108.423

			
Zunajbilančne obveznosti

1.4.12

60.319

60.319

28. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI
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3.3 Izkaz denarnih tokov za leto 2013

3.4 Izkaz gibanja kapitala za leto 2013

Tabela III 4: Izkaz denarnih tokov

Tabela III 5: Izkaz gibanja kapitala v letu 2013

(v EUR brez stotinov)		

2013

2012
Pojasnilo

A. Denarni tokovi pri poslovanju		

Vpoklicani

Kapit. rez.

kapital

Rezerve iz
dobička

		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		

834.218

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

10.274.283

10.625.853

Osnovni

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje)		

-9.379.070

-9.675.929

kapital

Zak. rez.

in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		
-137.953

-115.706

-798.616

-1.162.292

Preneseni

Čisti izid

čisti

poslovne-

poslovni

ga leta

Skupaj

izid

757.260

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslo. odhodkih		

89

Preneseni

Čisti

čisti

dob. posl.

dobiček

leta

Skupaj

		
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter

odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		

A.1 Stanje 31. 12. 2012		

146.052

59.984

4.393

206.041

777.191

1.193.661

A.2 Stanje 1. 1. 2013		

146.052

59.984

4.393

206.041

777.191

1.193.661

Začetne manj končne poslovne terjatve		

-375.721

157.488

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve		

51.624

-1.154.525

Končne manj začetne zaloge		

-1.387

-4.003

Končni manj začetni poslovni dolgovi		

-68.276

547.264

z lastniki		 	 	 		 	

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije		

-387.635

-690.763

a). Izplačilo dividend		 	 	 		 	

Končne manj začetne odložene terjatve za davek		

-17.221

-17.753

-41.356

-328.074

kapitala-transakcije

B.2 Celotni vseobsegajoči 						

		
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju

B.1 Sprememba lastniškega

712.652 	

712.652

712.652

712.652

donos poroč. obdobja		 	 	 

		

a). Vnos čistega						

B. Denarni tokovi pri naložbenju		

poslovnega izida		 	 	 	 	

		
a) Prejemki pri naložbenju		

598

714.730

Prejemki od dobljenih obresti		

598

14.730

Prejemki od zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb		

700.000

777.191

-777.191

kapitala po sklepu organov

b) Izdatki pri naložbenju		

-33.161

-14.513

Izdatki za pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev		

-25.111

-7.013

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		

-8.050

-

Izdatki za dolgoročne naložbe		

-

-7.500

-32.563

700.217

a) Prejemki pri financiranju		

-

3.100

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		

-

3.100

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		

-

-

b) Izdatki pri financiranju		

-39.858

-776.045

Izdatki za zmanjšanje kratkoročnih dolgov		

-10.092

-

		
		
C. Denarni tokovi pri financiranju		

		

Izdatki za dane obresti		

-6.678

-17.280

Izdatki za zmanjšanje dolgoročnih dolgov		

-23.088

-34.762

Izdatki za vračilo kapitala		

-

-732.448

-39.858

-772.945

		
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju

a) Razp.dela čistega 					
dobička na druge sestavine

		

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju

B.3 Spremembe v kapitalu		 	 	 	 	 	

Končno stanje denarnih sredstev		

401.915

515.692

Denarni izid v obdobju		

-113.777

-400.802

Začetno stanje denarnih sredstev		

515.692

916.494

vodenja in nadzora		 	 	 		
C. Stanje 31. 12. 2013

1.4.9

146.052

59.984

4.393

206.041

712.652

1.906.313
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3.5 Pojasnila k računovodskim izkazom
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Spremembe računovodskih usmeritev
Družba vsa leta stremi k temu, da uporablja iste računovodske usmeritve. V letu
2013 družba ni spreminjala računovodskih usmeritev
Spremembe računovodskih ocen
Družba v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih ocen, ki bi pomembno
vplivale na tekoče in prihodnje obdobje.
Popravki napak
Družba v letu 2013 ni ugotovila napak iz preteklih let.

Predvideni stroški popravil večjih vrednosti se obravnavajo kot deli opredmetenih osnovnih sredstev in se amortizirajo po stopnji, ki zagotavlja, da bo ocenjeni
znesek nadomeščen do časa, ko bodo stroški popravil večjih vrednosti dejansko
nastali.
Stroški, ki povečajo prihodnje koristi opredmetenega osnovnega sredstva, povečajo njegovo nabavno vrednost. Stroški, ki podaljšajo dobo koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, zmanjšajo amortizacijski popravek vrednosti. Vsi
ostali stroški so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko nastanejo.
Terjatve
Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo, če je
verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče
njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.

Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Postavke v računovodskih izkazih, ki so navedene v tujih valutah, so v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke
Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se
pripoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

Popravek vrednosti kupcev družba oblikuje za vsako terjatev posebej, če ugotovi,
da je terjatev sporna ali dvomljiva.

Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo, ki izpolnjuje pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost osnovnega
sredstva sestavljajo nakupna cena, nevračljive dajatve, neposredni stroški usposobitve ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve.

Denarna sredstva

Za kasnejše merjenje opredmetenih sredstev družba uporablja model nabavne
vrednosti. Pri tem so opredmetena osnovna sredstva izkazana po njihovih nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano
izgubo zaradi oslabitve.
Če je nabavna vrednost osnovnega sredstva visoka, družba razporedi nabavno
vrednost osnovnega sredstva na njegove pomembnejše dele, ki imajo lahko različno življenjsko dobo in posebej amortizira vsak tak del.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega
posameznega sredstva. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se prične
obračunavati, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Ustreznost uporabljene
dobe in metode amortiziranja se pregleda najmanj konec vsakega poslovnega
leta. Morebitne potrebne prilagoditve so obravnavane kot sprememba računovodske ocene. Ocenjene dobe koristnosti so naslednje (po pomembnejših vrstah):
•
•
•
•

oprema -računalniki (amortizacijska stopnja 50%)
ostala oprema (amortizacijska stopnja 20 %)
prevozna sredstva (amortizacijska stopnja 20 %)
oprema- drobni inventar (amortizacijska stopnja 20-25% )

Če ni zanemarljiva, se preostala vrednost pregleda na letni osnovi.
Najem, pri katerem družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi,
povezanih z lastništvom sredstva, se obravnava kot finančni najem. Sredstva v
finančnem najemu se izkazujejo ločeno od drugih istovrstnih sredstev.

Terjatve se merijo po odplačni vrednosti.

Denarna sredstva predstavljajo sredstva na računih pri bankah t.i. sredstva na
vpogled.
Negativna stanja oziroma prekoračitve na transakcijskih računih se izkazujejo kot
prejeta posojila.
Finančne naložbe
Finančna sredstva podjetje pri začetnem pripoznanju izmeri po pošteni vrednosti.
Prevrednotenje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti;
kot prevrednotenje se ne štejejo pogodbeni pripis obresti in druge spremembe
glavnice naložbe. Pri finančnih sredstvih, ki se izkazujejo po odplačni vrednosti,
se dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu, ko so taka sredstva prevrednotena zaradi oslabitve ali je zanje odpravljeno pripoznanje.
Finančne naložbe v kapital drugih podjetij so naložbe v kapitalske inštrumente.
Pripoznajo se po nabavni vrednosti, ter prevrednotujejo zaradi morebitne oslabljenosti.
Kapital
Gibanje kapitala za tekoče in prejšnje obračunsko obdobje je razkrito v točki 3.4.
Obveznosti
Dolgovi se merijo po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. Če se pomembni zneski dolgov ne obrestujejo, se izkazujejo po diskontirani vrednosti, pri
čemer se upošteva povprečna obrestna mera, ki jo v primerljivih poslih dosega
družba. Ker se dejanska oziroma dogovorjena obrestna mera ne razlikuje pomembno od efektivne obrestne mere, se v bilanci izkazujejo po začetni pripoznani vrednosti, zmanjšani za odplačila.
Prihodki
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev ali zmanjšanj dolgov. Prek poslovnega izida vplivajo na velikost
kapitala.
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Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
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Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko družba na kupca prenese pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom proizvodov. Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo
na podlagi prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih
za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na
stopnjo dokončanosti posla na datum bilance stanja. Stopnja dokončanosti se
oceni s pregledom opravljenega dela. Prihodki se ne pripoznajo, če se pojavi negotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov ali pa glede na nadaljnje odločanje o prodanih proizvodih.
Prihodki iz obresti se pripoznajo v izkazu poslovnega izida ob njihovem nastanku.
Odhodki
Odhodki se razčlenjujejo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
Prevrednotovalni poslovni odhodki nastajajo zaradi oslabitve osnovnih in obratnih
sredstev, pa tudi zaradi izgube pri prodaji neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v primerjavi z njihovo knjigovodsko vrednostjo.
Finančni odhodki obsegajo obresti od posojil, ki se izračunavajo po metodi efektivne obrestne mere, negativne tečajne razlike, izgube iz instrumentov za varovanje pred tveganjem in druge odhodke, ki izhajajo iz finančnih naložb.
Kratkoročne časovne razmejitve
Postavka usredstvenih (aktivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti
zaradi nje povečale gospodarske koristi, in je mogoče njeno vrednost zanesljivo
izmeriti. Postavka udogovljenih (pasivnih) kratkoročnih časovnih razmejitev se v
knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če je verjetno, da se bodo zaradi nje v prihodnosti zmanjšale gospodarske koristi in je mogoče njeno vrednost
zanesljivo izmeriti.
Rezervacije
Znesek pripoznan kot rezervacija, je najboljša ocena izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance stanja obstoječe in praviloma dolgoročne obveze. Pri doseganju najboljše ocene rezervacije se upoštevajo tveganja in negotovosti, ki neizogibno spremljajo dogodke in okoliščine. Vrednost rezervacije mora biti enaka
sedanji vrednosti izdatkov, ki so po pričakovanju potrebni za poravnavo obveze.
Zaloge
Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če je verjetno,
da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo in je mogoče njeno nabavno vrednost oziroma stroškovno vrednost zanesljivo izmeriti.
Stvar v zalogi se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot sredstvo,
ko se ob upoštevanju prevzema na podlagi ustreznih listin začne obvladovati.
Če se pri stvari v zalogi ugotovijo kakovostne spremembe v duhu SRS 4.6 se prikažejo tudi v knjigovodskih razvidih.

Pripoznanje stvari v zalogi kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja
se odpravi, ko je porabljena, prodana ali kako drugače preneha obstajati, kar
potrjujejo ustrezne listine.
Davek iz dobička in odloženi davki
Davek iz dobička poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Odmerjeni davek je tisti, ki bo odveden od obdavčljivega dobička za poslovno leto,
z uporabo davčnih stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja, ob morebitni
prilagoditvi davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti bilance stanja, pri
čemer se upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo ter davčno
vrednostjo sredstev in obveznosti.
Ob sestavitvi bilance stanja družba ponovno oceni prej nepripoznane terjatve za
odloženi davek in jih pripozna, če je verjetno, da bo prihodnji obdavčljivi dobiček
omogočil uporabo terjatev za odloženi davek. Družba zmanjša knjigovodsko vrednost terjatev za odloženi davek, če ni več verjetno, da bo na razpolago dovolj
obdavčljivega dobička. Vsako takšno zmanjšanje se odpravi, če postane verjetno, da bo na razpolago zadosten obdavčljivi dobiček.
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4. Izjava poslovodstva
Uprava potrjuje celotno letno poročilo. Računovodske izkaze za poslovno leto
končano na 31. decembra 2013. Uprava potrjuje na straneh od 17 do 21 uporabljene računovodske usmeritve, pojasnila k računovodskim izkazom ter priloge in
razkritja na straneh od 22 do 28.
Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane
po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2013. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s
pojasnili izdelani na podlagi slovenskih računovodskih standardov.
Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so
računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in slovenskimi
računovodskimi standardi.

Direktorja:
Mateja Mikec

Martin Ulke

IV.
Organizacijska shema
in kontakti

Mangartska cesta
Najvišje ležeča cesta, ki skrajša pot na vrh
Koordinate: 46.444388 N, 13.646948 E
Mangart je s svojimi 2679 metri eden najvišjih vrhov v Sloveniji,
na njegovo sedlo pa se vzpenja najvišje ležeča cesta pri nas.
Danes se lahko po asfaltu pripeljemo do zavidljive višine 2072
metrov nad morjem. Ko se je grof Franz Hohenwart kot prvi leta
1794 povzpel na Mangart, je za vzpon potreboval dober dan.
Danes pa ta najvišja cesta pri nas omogoči, da vrh gore dosežemo že v nekaj urah.

Na poti do najvišjih stopničk
Gradimo poslovno odličnost, ki nam omogoča zavidljive rezultate. To potrjuje tudi naziv »Gazela osrednje Slovenije«, ki smo ga
v letu 2013 prejeli kot najhitrejše rastoče podjetje v osrednjeslovenski regiji.

2. Kontakti

Shema IV 1: Organizacijska shema družbe Interseroh

Vodstvo

DIREKTOR DRUŽBE II

Mateja Mikec
direktorica družbe
Telefon: +386 (0) 1 560 91 50
E-naslov: mateja.mikec@interseroh.com

DIREKTOR DRUŽBE I

Vodja
strateških
projektov

Namestnik
direktorja
družbe
PROKURIST

Vodja
projekta
regije

RAZVOJ
POSLOVANJA
Operativni
marketinški
tehnik
in PR

RAČUNOVODSTVO IN
KONTROLING
Operativni vodja financ
in kontrolinga

Sistemski
administrator

Kontroler

PRODAJA
Operativni
vodja
trženja

Glavni
računovodja

Svetovalec
za razvoj in
širitev
prodaje

Asistent
računovodje

Asistent
v prodaji

SISTEM
Operativni
vodja
sistema

Operativni
poslovni
analitik

Produktni
vodja

Skrbnik
sistemskih
operacij

Asistent
v sistemu

Asistent
v sistemu

Poslovni
sekretar

RAZVOJ
Operativni
vodja
razvoja

Martin Ulke
direktor družbe
Telefon: +43 (0) 1 714 20 05 12
E-naslov: martin.ulke@interseroh.com
Matej Resnik
namestnik direktorice družbe, prokurist
vodja projekta regija
Telefon: +386 (0) 1 560 91 53
GSM: +386 (0) 30 333 023
E-naslov: matej.resnik@interseroh.com
Vanja Horvat
vodja strateških projektov
E-naslov: vanja.horvat@interseroh.com

Tajništvo
Nina Božič Odar
poslovna sekretarka
Telefon: +386 (0) 1 560 91 50
Faks: +386 (0) 1 560 91 61
E-naslov: nina.bozic@interseroh.com
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Kratice in okrajšave
ARSO
BA
BIH
CEE
CO2
CURS
CRM

CRO
d.d.
DDV
DM
d.o.o.
dr.
DROE
EBIT
EBITDA
EU
EUR
GIZ
GmbH

GRI
GSM

GZS
HDPE
HZA
IJS
Ind.
ipd.
IS
IT
IT-IJS
Itd.
KOE
mag.
MBA

MKO
NKOE
OBA
obv.
OE
OEEO

Agencija Republike Slovenije za okolje
baterije in akumulatorji
Bosna in Hercegovina
Srednja in Vzhodna Evropa
(ang. Central and East Europe)
ogljikov dioksid
Carinska uprava Republike Slovenije
Sistem upravljanja odnosov s strankami
(angl. Customer Relationship Management)
Center za ravnanje z odpadki
delniška družba
davek na dodano vrednost
dm drogerie markt d.o.o.
družba z omejeno odgovornostjo
doktor znanosti, doktorica znanosti
družbe za ravnanje z odpadno embalažo
dobiček iz poslovanja
dobiček iz poslovanja pred odpisi
Evropska unija
evro
Gospodarsko interesno združenje
družba z omejeno odgovornostjo
(nem. Gesellschaft mit beschränkter
Haftung)
globalne smernice trajnostnega poročanja
(angl. Global Reporting Initiative)
svetovni standard mobilnih komunikacij
(angl. Global System for Mobile communi
cations)
Gospodarska zbornica Slovenije
polietilen visoke gostote
hladilno-zamrzovalni aparati
izvajalci javne službe
indeks
in podobno
Interseroh
informacijsko-tehnološki sistemi
IT-Interseroh Management GmbH
in tako dalje
komunalna odpadna embalaža ali embalaža, ki je komunalni odpadek
magister, magistrica
magistrski (podiplomski) program Poslovodenje in organiziranje – MBA (ang. Master of Business Administration)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS
nekomunalna odpadna embalaža ali embalaža, ki ni komunalni odpadek
odpadne baterije in akumulatorji
obveznosti
odpadna embalaža
odpadna električna in elektronska oprema

ONS
OS
OVD
OZ
PE
PET
PS
®
SAP

SKD
SLO
SEE
SRS
št.
t. i.
tj.
TRR
uni. dipl. ing.
Ur. l. RS
ZGD
ZPS

odpadne nagrobne sveče
osnovna sredstva
okoljevarstveno dovoljenje
odpadna zdravila
polietilen
polietilenteraftalat
polistiren
zaščitena blagovna znamka
informacijski sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov (angl. Systems,
Applications And Products For data Processing)
standardna klasifikacija dejavnosti
Slovenija
Jugovzhodna Evropa
(angl. South East Europe)
Slovenski računovodski standardi
številka
tako imenovani
to je
transakcijski račun
univerzitetni diplomirani inženir oziroma
univerzitetna diplomirana inženirka
Uradni list Republike Slovenije
Zakon o gospodarskih družbah
zbirno-predelovalna skupina

Strunjanski klif
Najvišja obmorska pečina, ki raste s časom
Koordinate: 45.538700 N, 13.612439 E
Na slovenski obali najdemo osupljivo lep Mesečev zaliv, polkrožne oblike, ki ga na severu obdaja strma pečina. To je strunjanski
klif – najvišja flišna pečina na celotni jadranski obali. Klif je okrog
80 metrov visoka strma prepadna stena iz mehkih flišnih plasti,
ki jih erozija morja, vetra in dežja počasi oblikuje in spreminja.
Strunjanski klif se tako vztrajno zajeda v notranjost, hkrati pa raste
tudi njegova višina.

Drugačni, inovativni, vedno kakovostni
Pri svojem delu vedno iščemo drugačne, inovativne in trajnostne
poslovne rešitve. Tudi ko se prilagajmo različnim razmeram, ostajamo strokovni in prisegamo na kakovost. To vedno znova potrjujejo naši poslovni rezultati ter zadovoljni zavezanci in stranke.

