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Spoštovani zavezanci in poslovni partnerji, 
pred poletnimi dopusti smo za vas pripravi-
li letošnje druge Interserohove novice, ki pri-
našajo koristne informacije in pregled dela 
v drugem tromesečju. Žal nam prostor ne 
dopušča, da bi pisali tudi o dejavnostih, ki 
se sicer ne izražajo z vidnimi dogodki, za-
vzemajo pa veliko večino našega delovnega 
časa. Gre za strateške in poslovne odločitve, 
ki jih sprejemamo za vzdrževanje in izbolj-
ševanje odnosov z zavezanci in drugimi po-
slovnimi partnerji. Zavedamo se, da se je tre-
ba neprestano truditi, da svojim zavezancem 
omogočamo več, kot narekuje zakonodaja 
in kot jim ponuja konkurenca, ter da moramo 
zanje razvijati storitve, ki jim bodo prinašale 
stroškovno in okoljsko optimizacijo ravnanja 
z odpadki. Naši zavezanci imajo absolutno 
prednost pred drugimi nalogami v podjetju. 
Trudimo se razvijati take odnose, ki nam 
bodo omogočili, da bomo v prihodnje sku-
paj postavljali temelje za premišljeno rabo 
surovin in odpadkov oziroma vzpostavljali 
industrijsko simbiozo.  
Navsezadnje je tudi zato Interseroh edini 
slovenski ponudnik sistemskih rešitev, ki je pri 
svojih odločitvah neodvisen, strokoven in sa-
mostojen, saj ni lastniško povezan z nobenim 
dobaviteljem, zbiralcem, predelovalcem od-
padnih surovin ali zavezancem. In taki bomo 
tudi ostali, saj nam le strokovna in poslovna 
neodvisnost omogoča, da delujemo izključ-
no v interesu zavezancev.  

Želimo vam prijetne dopustniške dni. 

Mateja Mikec
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DOGAJALO SE JE

INTERSEROHOVA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAVEZANCE

• 28. avgust 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;

• 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.

DRUGI STROKOVNI DOGODKI

• 16.–20. september 2014 (Praga, Češka): FOR WASTE AND WATER – 9. sejem za ravnanje z odpad-
ki, recikliranje, čiščenje voda in ekologijo;

• 18. september–7. december 2014 (Ljubljana): BIO 50 – 24. bienale oblikovanja, v okviru katerega 
oblikovalci iz Procyclena® razvijajo nov produkt za množično uporabo;

• 29. september–1. oktober 2014 (Nürnberg, Nemčija): FachPack – eden najpomembnejših sejmov v 
Evropi s področja embalaže (tehnologija, procesi, logistika);

• 30. september–2. oktober 2014 (Jönköping, Švedska): Elmia Waste & Recycling – sejem za strokovnja-
ke s področja ravnanja z odpadki in recikliranja.

VRNI EMBALAŽO V RECIKLAŽO  
NA ŠKISOVI TRŽNICI IN DM TEKU ZA ŽENSKE

Družba Interseroh je 7. maja na Škisovi tržnici in 31. maja na 9. dm teku 
za ženske zagotovila celostno ravnanje z vsemi odpadki. Z inovativno 
storitvijo »Vrni embalažo v reciklažo« smo na obeh prireditvah poskr-
beli za ločeno zbiranje odpadne embalaže, stekla, papirja in kartona 
ter bioloških odpadkov. Skupna količina ločeno zbranih odpadkov na 
obeh prireditvah je znašala 6.171 kg. Interserohova ekipa je poskrbela 
za čisto prizorišče med dogodkom in po njem ter obiskovalce ves čas 
spodbujala k ustreznemu ločevanju odpadkov.
Na dm teku smo uvedli pomembno novost, saj smo poskrbeli tudi za zbi-
ranje odsluženih športnih oblačil in obutve. Zbrali smo jih 20 kg.

INTERSEROHOVI DNEVI 2014

Družba Interseroh je za svoje poslovne partnerje tudi letos organizira-
la Interserohove dneve. Skupaj z 48 poslovnimi partnerji iz 33 podjetij 
smo si ogledali, kako delujejo ter kako so organizirana večja slovenska 
in tuja podjetja z veliko ali zelo specifično proizvodnjo. Obiske smo or-
ganizirali v podjetjih: Danfoss Trata d.o.o., Koto d.o.o., Acroni d.o.o., 
Plastkom d.o.o., Luka Koper d.d., Vina Koper d.o.o. ter sežigalnico od-
padkov v podjetju FunderMax GmbH (St. Veit/Glan, Avstrija). Ogle-
dom v podjetjih je sledilo kosilo ter prijetno druženje z izmenjavo mnenj 
in izkušenj.

PREDAVANJA INTERSEROHOVIH 
STROKOVNJAKOV

Interserohovi strokovnjaki so v preteklih mesecih predavali na številnih 
strokovnih dogodkih. Nina Durini, operativni vodja razvoja v podjetju 
Interseroh, je na Konferenci o okoljskem menedžmentu v gospodarstvu 
in njegovem pomenu za ekonomski uspeh, predavala o načelu ReThink 
Waste (kar ne moreš izmeriti, ne moreš upravljati). O načelu ReThink 
Waste je predavala tudi Interserohova prodajna inženirka Mojca Na-
gode Poženel na 6. posvetu Sekcije za okolje in energijo GZ Dolenjske 
in Bele Krajine z naslovom »Gospodarjenje z odpadki v industriji«. Ma-
teja Mikec, direktorica Interseroha, je v okviru konference »Okolje in 
odpadki 2014« sodelovala na okrogli mizi »Potenciali industrijskih od-
padkov za rast gospodarstva«. Po okrogli mizi je na strokovni konferenci 
predavala tudi doc. dr. Manica Ulčnik Krump, vodja raziskav in razvo-
ja materialov iz odpadkov v podjetju Interseroh Alba Group. V svojem 

predavanju je sodelujoče seznanila s trajnostnim ravnanjem z odpadno 
embalažo. Doc. dr. Manica Ulčnik Krump pa je o UpCyclingu kot nasle-
dnjem koraku v evoluciji recikliranih plastičnih materialov predavala tudi 
na 2. Zelenem forumu »Slovenija kot ekoregija – razvoj z manj izguba-
mi materialov in energije«.

INTERSEROH JE NOSILNI PARTNER PRIJAVE NA 
RAZPIS HORIZON 2020 – »VEČ RECIKLIRANJA 
ODPADNE PLASTIKE – UPCYCLE MORE«

Družba Interserorh je za prijavo na razpis Horizon 2020 spodbudila 
oblikovanje konzorcija, ki ga sestavljajo ugledne mednarodne institucije 
za aplikativno raziskovanje iz bonske univerze v Nemčiji, nizozemska 
organizacija TNO za aplikativne znanstvene raziskave, podjetje ERE-
MA iz Avstrije, ki izdeluje opremo za recikliranje, ALBA Group iz Nem-
čije ter podjetje Polyfloss Factory iz Velike Britanije. Poleg Interseroha 
so iz Slovenije v konzorcij vključena še podjetja Plastika Skaza, MIT 
informacijske rešitve in agencija Consensus za komunikacijsko podporo 
projektu.

Strokovnjaki in raziskovalci projekta »Več recikliranja odpadne plasti-
ke«, ki je tehnično izjemno zahteven in multidisciplinaren,se bodo osre-
dotočili na celovit proces recikliranja kompleksne oziroma večslojne od-
padne plastične embalaže ter na razvoj novih in optimizacijo obstoječih 
tehnoloških procesov recikliranja odpadne plastike. Projekt bo podprt 
s celovito informacijsko podporo spremljanja in merjenja učinkovitosti 
procesov recikliranja, ki bo omogočal kompleksne analize ključnih po-
datkov, pridobljenih v posameznih fazah in procesih projekta. Ključni 
cilj projekta je, da bodo raziskovalci in strokovnjaki na podlagi analiz 
in raziskav tehnoloških procesov recikliranja odpadne plastike, razvili 
granulat oziroma nov material, ki bo se bo lahko uporabil v pripravi em-
balaže za hrano in pijačo. 

NE SPREGLEJTE



AKTUALNO PO SHEMAH ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Ali so razstavna stojala embalaža ali ne?
Ministrstvo za kmetijsko in okolje je skladno z Uredbo o ravna-
nju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06 
z vsemi spremembami in dopolnitvami) odgovorilo, da je emba-
laža tudi vsak izdelek iz katerega koli materiala, ki je namenjen 
temu, da blago obdaja ali drži skupaj zaradi prevoza na poti 
od embalerja do končnega uporabnika. Kartonasto razstavno 
stojalo je namenjeno predstavitvi blaga končnemu uporabniku, 
zato je to embalaža, o kateri mora podjetje poročati.

Ali je podjetje, ki deli novoletna darila poslovnim partnerjem, ob-
vezano poročati ter plačevati embalažnino in okoljsko dajatev?
Novoletnega darila nekega podjetja poslovnim partnerjem ne 
moremo šteli za blago, ki ga to podjetje daje v promet, in zato 
to podjetje v tem primeru ni embaler, kot je opredeljen v 13. toč-
ki 3. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno emba-
lažo. Zavijanje novoletnih daril (v darilno vrečko) ni dejavnost 
embaliranja ali pakiranja blaga. Prav tako se prazna darilna 
vrečka, ki jo kupimo v trgovini, ne šteje za embalažo. Podjetje 
torej ob dajanju novoletnih daril nima obveznosti plačila okolj-
ske dajatve in embalažnine.
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OEEO: Vloga za osvežitev načrta ravnanja  
z odpadno električno in elektronsko opremo

Da bi zavezanci pravočasno prejeli odločbe, smo na Agencijo RS za 
okolje (ARSO) uspešno vložili vlogo za osvežitev načrta ravnanja z od-
padno električno in elektronsko opremo (OEEO). ARSO nam je predlo-
žil zahtevo, da moramo v sklopu potrjevanja skupnega načrta pridobiti 
podatke o skupni količini OEEO, ki ste jih poročala v letu 2013 Carin-
skemu uradu RS (CURS), in jih primerjati s količinami, ki ste jih v tem ob-
dobju poročali družbi Interseroh in CURS.

Da bo sistem ravnanja z OEEO deloval transparentno, morajo biti evi-
dence usklajene. Zato morate družbi Interseroh pravočasno oddati pra-
vilno poročilo, ki mora biti identično tistemu, ki ste ga oddali na CURS.

Na Interserohu moramo zaradi preverjanja usklajenosti količin vaša po-
ročila o količinah opreme EE, ki ste jih dali na trg v Sloveniji, v vednost 
posredovati tudi na Carinski urad RS, kar pa ne pomeni, da ste s tem 
svojo obveznost poročanja na CURS prenesli na Interseroh. Še vedno 
morate po uradno predpisani poti samostojno na CURS poročati o koli-
činah in izvesti plačilo okoljske dajatve.

OE: Interseroh Avstrija je uspel liberalizirati  
avstrijski trg ravnanja z odpadno embalažo  
iz gospodinjstev

Z januarjem 2015 bo v Avstriji začel veljati nov amandma k zakonu o 
ravnanju z odpadki in nova embalažna uredba, ki bosta sprostili dose-
danji monopolni sistem ravnanja z odpadno embalažo iz gospodinjstev. 
Podjetje Interseroh Avstrija si je sedem let prizadevalo za liberalizacijo 
trga ter končno uspelo prepričati odločevalce s strokovnimi argumenti, 
da več ponudnikov na trgu ravnanja z odpadno embalažo omogoča 
izboljšanje storitev in predvsem nižjo ceno za uporabnike. 

Podjetje Interseroh Avstrija je ponosno zlasti na rezultate raziskave, ki jo 
je izvedlo med strankami, saj jih je kar 91 odstotkov odgovorilo, da bi 
Interseroh priporočili svojim kolegom in poslovnim partnerjem.
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Individualna izobraževanja o ravnanju z odpadnimi 
produkti in odpadki za podjetja

Vsako podjetje si mora skladno s slovensko zakonodajo prizadevati za 
to, da ločeno zbira odpadke in zagotovi ustrezno ravnanje z odpadnimi 
produkti. V družbi Interseroh izvajamo individualna izobraževanja, pri-
lagojena dejavnosti posameznega podjetja.

Poznavanje strokovnih razlag zakonodaje s področja ravnanja z odpa-
dnimi produkti lahko v podjetju prispeva k:

• smotrnim poslovnim odločitvam,
• boljšemu razumevanju obveznosti,
• zmanjšanju možnosti prekrškov zaradi nepoznavanja zakonodaje,
• optimizaciji stroškov ravnanja z odpadki.

Kontakt: Mateja Šober (e-naslov: mateja.sober@interseroh.com)

Načrt gospodarjenja z odpadki

V družbi Interseroh pripravljamo za podjetja, pri katerih v enem koledar-
skem letu nastane več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov 
nevarnih odpadkov, izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki. Z na-
črtom se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in načini 
ravnanja z nastalimi odpadki.

Načrt gospodarjenja z odpadki vsebuje: podatke o vrstah, količinah in 
virih nastajanja odpadkov ter predvidenih trendih njihovega nastajanja; 
opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukre-
pov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih 
škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi; preglednico z navedbo ro-
kov izvedbe načrtovanih ukrepov; podatke o začasnem skladiščenju od-
padkov, oddaji ali prepuščanju odpadkov zbiralcu odpadkov.

Načrt gospodarjenja z odpadki je prilagojen posebnostim in potrebam 
posameznega podjetja.

Kontakt: Mateja Šober (e-naslov: mateja.sober@interseroh.com)

Zbiranje odsluženega tekstila in obutve v podjetjih

V Sloveniji so se odslužena oblačila in obutev zbirala večinoma za hu-
manitarne namene in zato se je tudi velika večina tekstila in obutve od-
lagala med mešane komunalne odpadke. Zaradi tovrstnega odlaganja 
močno obremenjujemo okolje in hkrati izgubljamo veliko količino sekun-
darnih surovin. Interseroh želi z organiziranim zbiranjem odsluženega 
tekstila in obutve v Sloveniji in na Hrvaškem sistemsko urediti to podro-
čje. Interserohov cilj je, da z ničelnim odlaganjem tekstila zapremo nje-
gov krogotok. Zavezance in stranke ter druga odgovorna podjetja tako 
vabimo, da se nam pridružijo v akcijah zbiranja odsluženega tekstila. 
Tekstilnim in trgovskim podjetjem po dogovoru brezplačno postavimo 
opremo za zbiranje in organiziramo sistem prevzemanja zbranega ma-
teriala. Za preostala podjetja prav tako organiziramo postavitev opre-
me, kamor lahko zaposleni prinesejo odsluženi tekstil, in prevzamemo 
njegov odvoz. S podjetji, ki se bodo vključila v akcijo, lahko skupaj na-
črtujemo tudi komunikacijsko podporo njihovi okoljski in družbeni od-
govornosti. 

Kontakt: Mateja Šober (e-naslov: mateja.sober@interseroh.com)
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