DOGAJALO SE JE

NA BMW CLEAN WATER REGATI IN ŽURU Z
RAZLOGOM LOČENO ZBRALI VEČ KOT 90 %
VSEH ODPADKOV
Podjetje Interseroh je na BMW Clean Water regati, ki je potekala med
20. in 21. junijem na Bledu, in na Žuru z razlogom, ki je potekal 30. avgusta, s svojo inovativno storitvijo Vrni embalažo v reciklažo poskrbelo
za celostno ravnanje z odpadki.
Na BMW Clean Water regati smo ločeno zbrali 148 kg odpadne embalaže, 168 kg steklene embalaže, 160 kg papirne in kartonske embalaže, 14 kg bioloških odpadkov ter 17 kg zelenega odpada, kar je 91
% vseh odpadkov, ki so nastali na prireditvi.
Na prireditvi Žur z razlogom, na kateri smo za celostno ravnanje z odpadki skrbeli prvič, smo ločeno zbrali 280 kg plastične, kovinske in sestavljene embalaže, 225 kg steklene embalaže, 140 kg papirne in kovinske embalaže, 18 kg bioloških odpadkov. To je 98 % vseh odpadkov,
ki so na prireditvi nastali.
Na obeh dogodkih smo z ekipo sodelavcev na terenu ponovno dokazali, da lahko z našo inovativno storitvijo ločeno zberemo večino nastalih
odpadkov.

ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Ali podjetje za lesen zaboj, ki ga izdela samo in uporabi za transport izdelka, potrebuje izjavo o skladnosti embalaže?
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni
list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr. in
18/14; v nadaljevanju besedila: Uredba) določa zahteve za
embalažo, ki morajo biti izpolnjene pri proizvodnji embalaže
in embaliranju blaga v 6., 7. in 10. členu. Te zahteve morata izpolniti proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže, kadar ta
uvaža embalažo iz tretjih držav, razen držav v okviru EGP, kar
pa v skladu z 8. členom dokazujeta z izjavo o skladnosti embalaže. Embaler lahko namreč skladno z 9. členom Uredbe za
embaliranje blaga uporablja le embalažo, za katero je pridobil
izjavo o skladnosti. Proizvajalec in pridobitelj embalaže morata
zato zagotoviti, da je izjava o skladnosti dostopna embalerju in
trgovcu, ki embalažo dobavlja embalerju. Verodostojnost izjave
o skladnosti dokazujeta z dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev, predpisanih v 6., 7. in 10. členu Uredbe. Pridobitelj embalaže pa mora to dokumentacijo pridobiti od proizvajalca embalaže v državi izvora embalaže.
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Podjetje, ki embalažo samo izdela in uporabi za transport izdelka, torej potrebuje izjavo o skladnosti embalaže. Za embalažne
materiale, ki so dani v promet v kateri koli državi članici EU ali
EGP, pa pridobitelju embalaže ni treba dokazovati izpolnjevanja zahtev, saj se šteje, da tovrstna embalaža že izpolnjuje vse
zahteve iz direktive. Kljub temu je priporočljivo skladnost preveriti pri proizvajalcu oz. dobavitelju.

INTERSEROHOVA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAVEZANCE
• 15. september 2014: strokovni seminar »ReThink: z optimizacijo procesov do zmanjšanja količin
nastalih odpadkov«;
• 25. september 2014: strokovna razlaga zakonodaje s področja ravnanja z odpadnimi produkti in
praktična predstavitev aplikacije IS – odpadki in sistema pridobivanja elektronskih evidenčnih
listov za lastno evidenco;
• 27. november 2014: celovita predstavitev področja ravnanja z odpadnimi produkti, praktična
predstavitev aplikacije IS – odpadki in sistema pridobivanja elektronskih evidenčnih listov za
lastno evidenco;
• 18. december 2014: celovita predstavitev področja ravnanja z odpadnimi produkti, praktična
predstavitev aplikacije IS – odpadki in sistema pridobivanja elektronskih evidenčnih listov za
lastno evidenco.

DRUGI STROKOVNI DOGODKI:
• 18. september–7. december 2014 (Ljubljana): BIO 50 – 24. bienale oblikovanja, v okviru katerega
oblikovalci iz procyclena® razvijajo nov produkt za množično uporabo;
• 14.–18. oktober 2014 (Friedrichshafen, Nemčija): Fakuma – eden najpomembnejših mednarodnih sejmov za obdelavo plastike;
• 15.–16. oktober 2014 (Melbourne, Avstralija): Waste Expo – predstavitev najnovejših tehnologij, izdelkov in rešitve na ključ pri ravnanju z odpadki in recikliranju;
• 17.–20. november 2014 (Pariz, Francija): Emballage – sejem za embalažo in pakiranje;
• 19. november 2014 (Ljubljana): Okoljsko srečanje 2014.

Spoštovani zavezanci in poslovni partnerji,
vstopamo v jesensko obdobje, ki je hkrati
obdobje sklepanja novih dogovorov o sodelovanju v letu 2015. Tudi pri teh korakih se
v Interserohu premišljeno prilagajamo izzivom okolja, zahtevam trga in koristim strank
ter skladno s tem snujemo tudi ponudbe za
leto 2015. Natančno smo analizirali zahteve
trga ter pripravili odgovor nanje: to so individualno in konkurenčno oblikovane cene embalažnine, širok nabor svetovalnih storitev,
oblikovanih glede na potrebe in koristi zavezancev, ter ponudba nove storitve »ReThink«,
ki je pripravljena za vse tiste organizacije, v
katerih nastajajo tudi drugi odpadki, s katerimi želijo pravilno ravnati. Interseroh deluje na slovenskem trgu ravnanja z odpadnimi
produkti že več kot deset let, je del mednarodne skupine ALBA Group, ki velja v Evropi
za enega vodilnih ponudnikov rešitev pri
upravljanju tokov odpadnih produktov. To je
le nekaj razlogov za to, da vam lahko ponudimo mnogo več kot samo konkurenčne
cene embalažnine. Sodelovanje z nami vam
zagotavlja tudi večjo pravno varnost in optimizacijo sistema ravnanja z odpadki in s tem
večjo okoljsko in finančno učinkovitost. Niža
nje cen pa prepuščamo tistim, ki jim je to edina konkurenčna prednost.
Veselimo se, da bomo tudi v prihodnje sodelovali z vami.

Mateja Mikec
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AKTUALNO PO SHEMAH

ORGANIZIRANO ZBIRANJE ODSLUŽENEGA
TEKSTILA IN OBUTVE

KLJUB NEGOTOVIM RAZMERAM NA TRGU SMO LETA 2013
POSLOVALI USPEŠNO

RUDY – OBLIKOVALSKA IN FUNKCIONALNA
INOVACIJA IZ PROCYCLENA®

Odslužena oblačila in obutev ne bi smela pristati v smeteh ter obremenjevati okolja. V Interserohu smo si zato zadali izziv, da se vključimo v
evropski krogotok odsluženih oblačil in obutve ter znatno prispevamo k
ničelnemu odlaganju tekstila.
V prvem koraku bomo organizirali zbiranje odsluženega tekstila in obutve ter skupaj s partnerji iz tujine zaprli krogotok ravnanja z odsluženim
tekstilom. Sistematično bomo razvijali zbiranje v vrtcih in šolah, trgovinah s tekstilom, zbiranje na domu in ulično zbiranje z zabojniki.

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 pri ravnanju z odpadnimi produkti. Kljub negotovim razmeram na trgu je Interseroh posloval uspešno in leto 2013 zaključil brez
zadolženosti.

Interseroh kot ključni partner projekta Rudy že vse leto soustvarja oblikovalsko in funkcionalno inovacijo, ki bo prvič predstavljena v okviru enega najstarejših in najuglednejših oblikovalskih dogodkov, BIO 50. Cilj
letošnjega bienala je vzpostaviti trdnejšo vez med oblikovalci in industrijo. Na podlagi te pobude Interseroh s svojim znanjem, predvsem pa s
procyclenom® kot prvovrstno razvojno inovacijo na področju upcyclinga, sodeluje z arhitektkama Uršo Vrhunc in Mimo Suhadolc ter oblikovalcema Klemnom Smrtnikom in Dejanom Kosom. Rudy, urbani voziček
za izposojo, je že domišljen, prav tako tudi sistem izposoje. Skupaj s
podjetjem Consensus smo razvili tudi poslovni model, ki bo partnerjem
omogočal globalno trženje.

SKLEPANJE NOVIH POGODB Z ZAVEZANCI ZA LETO 2015
Ker ima vse več naših zavezancev in strank večje potrebe po naših svetovalnih storitvah, hkrati pa pričakujejo čim nižjo embalažnino, smo se
odločili, da v letu 2015 svetovalne storitve izločimo iz cene embalažnine
in oblikujemo tri pakete svetovalnih storitev. Ceno embalažnine bomo
oblikovali individualno, velja pa za vse embalažne frakcije, ki jih stranka
pošlje na trg in jih četrtletno poroča družbi Interseroh v spletni aplikaciji.
Svetovalne storitve smo glede na potrebe zavezancev in strank oblikovali v tri pakete:
• paket »Čisto«, namenjen podjetjem, ki natančno poznajo svoje zakonske obveznosti na področju ravnanja z embalažo, redno sledijo spremembam zakonodaje in so jih usposobljena samostojno implementirati v svoje ravnanje;
• paket »Varno«, namenjen organizacijam vseh velikosti, ki želijo imeti
zanesljivega zunanjega partnerja, s katerim bodo lahko optimizirale
sistem ravnanja z odpadno embalažo, urejale vse podrobnosti, vezane na ravnanje z embalažo, ter tako prihranile čas in denar;
• paket »Konkurenčno«, namenjen strankam, ki se zavedajo, da je natančno izpolnjevanje zakonskih obveznosti priložnost, da podjetje postane interno vitkejše ter bolj konkurenčno in prepoznavno na trgu.

V vrtcih in osnovnih šolah smo letos spomladi v okviru novega projekta
»BODI PRIJATELJ OKOLJA« začeli zbiranje odsluženih oblačil in obutve.
Na začetku novega šolskega leta nas je presenetilo kar 15 novih udeležencev v projektu. Ker želimo še več prispevati k ozaveščanju mladih o
pomenu ravnanja z okoljem smo se odločili, da postanemo podporniki
programa Ekošola. K sistematičnemu zbiranju odsluženih oblačil in obutve sta pristopili tudi dve komunalni podjetji, ki sta v svojih zbirnih centrih
postavili naše zabojnike.
K akcijam zbiranja odsluženih oblačil in obutve pristopajo tudi podjetja.
Sodelovanje so napovedala že 4 podjetja, ki se zavedajo pomena odgovornega ravnanja z odpadki. Če se želite akciji pridružiti tudi v vašem
podjetju, pošljite elektronsko sporočilo na mateja.sober@interseroh.com.

Vabljeni na spletno stran www.interseroh-slo.si/embalaza, kjer boste našli več informacij o oblikovanju cene embalažnine za leto 2015 in podrobnejši opis storitev po posameznih paketih.

Naraščajoče potrebe po virih, nihanje njihovih cen in povečanje tveganj
v dobavni verigi terjajo inovativne storitve, ki usklajujejo okoljske, ekonomske in družbene interese. Zato potrebujemo nove rešitve, ki bodo
vodile k trajnostnemu razvoju in v krožno gospodarstvo.

Zmanjševanje
odpadkov
in stroškov

Učinkovita
raba virov

Izboljšanje okoljske
in ekonomske
učinkovitosti
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Podrobne podatke o poslovanju in dosežkih Interseroha si boste lahko
prebrali v Letnem poročilu 2013, ki bo v kratkem objavljeno na naši spletni strani v rubriki letna poročila.

V NEMČIJI SE BOJUJEJO PROTI MONOPOLOM
JAVNIH SLUŽB
Nemška Monopolna komisija zahteva od zvezne vlade, da na področju ravnanja z odpadki podprejo bolj pošteno konkurenco med
zasebnimi in javnimi podjetji. Vse več javnih podjetij namreč v imenu
izvajanja javne službe splošnega pomena prevzema naloge, ki so jih
do zdaj opravljala zasebna podjetja, in uveljavljajo trend (re)komunalizacije. Varuhi konkurence kritizirajo predvsem tiste zvezne dežele,
ki so pristojnost za odločanje o dopustitvi zbiranja in odstranjevanja
ponovno uporabljivih odpadkov iz gospodinjstev prepustile občinskim
organom za gospodarjenje z odpadki. Občine tako vse pogosteje
ustanavljajo svoja podjetja za ravnanje z odpadki izključno za polnjenje občinskih proračunov in se v imenu »javnega interesa« vse bolj
ukvarjajo s podjetništvom, čemur monopolna komisija že več kot deset
let nasprotuje. Še zlasti je to vprašanje pereče pri odstranjevanju in
predelavi odpadne embalaže iz gospodinjstev. Monopolna komisija
tako opozarja, da bosta omejevanje konkurence in monopol javnih
služb dolgoročno zagotovo ogrozila stabilnost zbiranja odpadne embalaže iz gospodinjstev.

STORITEV »RETHINK«

Interseroh je razvil storitev, s katero lahko organizacija optimizira porabo virov, zmanjša količino odpadkov ter posledično poveča okoljsko in
finančno učinkovitost. Skupaj z organizacijo, ki se odloči za izboljšave,
na podlagi metodologije »ReThink« analiziramo količine, vrste in proces
nastajanja odpadkov, vhodne vire in materiale ter proizvodne procese z
vidika učinkovitega upravljanja snovnih tokov. Rezultat pregleda in analize je program za učinkovito rabo virov in zmanjšanje relativnih količin
odpadkov, ki jasno usmerja vse nadaljnje ukrepe.

V letu 2013 smo zbrali 62.246 ton odpadne embalaže, 2.100 ton odpadne električne in elektronske opreme, 459 ton odpadnih baterij in
akumulatorjev, 256 ton odpadnih nagrobnih sveč in 61 ton odpadnih
zdravil. V predelavo pa smo oddali 62.459 ton odpadne embalaže,
1.988 ton odpadne električne in elektronske opreme in 256 ton odpadnih nagrobnih sveč. Termično smo odstranili 55 ton odpadnih zdravil,
4 tone odpadnih zdravil pa je bilo predanih podjetju Biotera, ki bo odpadna zdravila odstranilo z energetsko izrabo.

NOVA STORITEV »SVETOVANJE O ZAKONODAJI
NA PODROČJU ODPADNE EMBALAŽE V TUJINI«
Veliko družb ima zapletene mednarodne prodajne mreže. Obvladovanje
zakonodaje po vseh mrežah in prek državnih meja je velik izziv, saj vsaka država posebej prilagaja direktive trgu. Nepoznavanje zakonodaje
pa lahko pripelje do neizpolnjevanja zahtev zakonodaje in posledično
večjih stroškov, kazni ali celo zapornih kazni. Zato smo se v Interserohu
odločili, da ponudimo novo storitev svetovanja o zakonodaji na področju
odpadne embalaže v tujini. Ponujamo vam tržne raziskave, prilagojene
posameznim državam (28 evropskih in 2 neevropski z obstoječimi shemami), ter tržne raziskave in svetovanja, prilagojena posameznim strankam. V Interserohu boste imeli osebnega svetovalca, ki vam bo pomagal,
da boste izpolnili vse zakonske obveznosti v določeni državi.

OBRAČUN DDV PRI RAVNANJU
Z ODPADNO EMBALAŽO
Naši partnerji se še vedno pogosto sprašujejo, kako obračunati davek
oziroma katera stopnja DDV je pravilna. Glavna storitev družbe za ravnanje z odpadno embalažo je zbiranje odpadne embalaže (tiste, ki
je komunalni odpadek, in tiste, ki ni). Vsi navedeni stroški, vključeni v
enotno ceno, so tako tesno povezani z glavno storitvijo, da dejansko
sestavljajo nedeljivo transakcijo. Zbiranje in odvoz odpadkov (tudi zbiranje odpadkov za recikliranje), ki jih opravlja družba, so storitve iz šifre
SKD 38.110, od katerih se obračunava in plačuje DDV po 9,5-odstotni stopnji.
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10,
104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12 in 54/13) v
59. členu določa, da se med storitve javne higiene iz 16. točke Priloge I
k ZDDV-1 uvrščajo:
• ravnanje z odplakami pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti:
E/37.00;
• zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi pod šiframa standardne klasifikacije dejavnosti: E/38.1 in E/38.2;
• pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč na javnih površinah, odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin,
posipanje javnih površin s soljo ali peskom itd. ter dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti:
N/81.29

(Vir: Recycling magazin, januar 2014).

KOLIČINE ZBRANIH ODPADNIH PRODUKTOV
V PRVEM POLLETJU 2014
V družbi Interseroh smo v prvem polletju 2014 pri komunalnih podjetjih,
gospodarskih družbah in končnih uporabnikih zbrali:
•
•
•
•
•

31.499.226 kg odpadne embalaže;
936.444 kg odpadne električne in elektronske opreme;
380.066 kg odpadnih baterij in akumulatorjev;
31.689 kg odpadnih zdravil;
94.960 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Za vse druge storitve, ki niso vključene v 59. členu in se nanašajo na
osnovno dejavnost družbe, pa se uporablja splošna 22-odstotna davčna stopnja.

ZDRUŽITEV CARINSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
IN DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) in Davčna uprava Republike Slovenije sta se 1. avgusta 2014 združili v Finančno upravo Republike Slovenije. Naslov CURS ter sklici za nakazovanje okoljske dajatve
ostajajo nespremenjeni, spremenil se je samo naziv CURS, ki se zdaj
imenuje Finančna uprava Republike Slovenije – Carinski urad Jesenice.
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