Odgovorno do narave

Interseroh Slovenija je del

Interseroh Slovenija is part

Podjetja v skupini Interseroh organizirajo, koordinirajo
in evidentirajo posamezne procese krogotoka odpadnih materialov, kot so zbiranje, odvozi in predelava,
ter s tem zagotavljajo ponovno uporabo surovin v industriji. Na tržišče dajo letno približno 6 milijonov ton
sekundarnih surovin. Podjetja v skupini Interseroh
ustvarijo letno promet v višini 2,2 milijardi EUR.

Interseroh Group members organise, coordinate and
record the individual processes of waste material circulation such as collection, removal and treatment,
ensuring the reuse of these materials in the industry.
Each year, they place some 6 million tonnes of secondary raw materials on the market. Interseroh Group
companies generate an annual turnover of €2.2bn

mednarodnega koncerna Interseroh, ki velja v Evropi
za enega vodilnih ponudnikov organizacijskih rešitev
pri upravljanju tokov odpadnih produktov. Interseroh
in Alba sta stebra korporacije Alba Group, ki s svojimi podjetji deluje na lokacijah v Evropi, ZDA in Aziji.
Poslovni model Albe Group temelji na naslednjih načelih: odpadki so vir sekundarnih surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji, s tem pa se zmanjšuje poraba
naravnih virov.

of the international Interseroh Group, one of Europe’s
leading providers of organisational solutions in managing flows of waste products. Interseroh and Alba form
the foundations of Alba Group, whose members operate
at locations in Europe, the US and in Asia. Alba Group’s
business model is based on the following principles:
waste is a source of secondary raw materials used in
production, thereby reducing the consumption of natural
resources.

Strokovno znanje in izkušnje, inovativno in kreativno razmišljanje nas us
merjajo v premišljene, okoljsko odgovorne in zanesljive rešitve ravnanja z
odpadki in odpadnimi produkti.
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INTERSEROH
Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI
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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. O pomenu
odgovornega ravnanja z odpadnimi produkti ozaveščamo vse udeležence procesa: zavezance, dobavitelje, končne uporabnike in tudi širše okolje. Smo generator pozitivnih sprememb, s svojim delovanjem
izboljšujemo obstoječe prakse in za sabo puščamo pozitivne sledi.
VIZIJA
Interseroh je sinonim odličnosti in kompetentnosti na področju ravnanja z odpadki in odpadnimi produkti. Za zavezance in druge poslovne partnerje je sodelovanje z Interserohom vrednota, saj s tem
dokazujejo, da dosegajo okoljsko odličnost ter izboljšujejo način razmišljanja o odpadkih in odpadnih produktih.

OKOLJSKA ODGOVORNOST JE VTKANA V NAŠE DELOVANJE

Interseroh je družba, specializirana za ravnanje z odpadnimi produkti. Sle
dimo strateškemu cilju, da se čim več odpadnih produktov predela in kot
vir surovin ponovno uporabi za izdelavo novih izdelkov. Odpadne produkte
vračamo v življenje in v nove oblike ter s tem zmanjšujemo vpliv delovanja
svojih zavezancev na okolje.

PREDANI VREDNOTAM,
KI NAS VODIJO
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PREDANI USPEHU ZAVEZANCEV
V središče svojih kulturnih vrednot in načina poslovanja postavljamo
zavezance. Vsi zaposleni si prizadevamo, da smo jim blizu, da jim
znamo prisluhniti in si zaslužiti, ne le pridobiti, njihovo zaupanje.
INOVATIVNOST, KREATIVNOST
IN NEPRESTANO UČENJE
Nenehno se moramo učiti, da delamo še bolje in pametneje. Stalno gradimo katalog znanja, ki omogoča, da prepoznavamo težave in
pričakovanja zavezancev ter pripravljamo rešitve, ki jim omogočajo
upravljanje izzivov na področju ravnanja z odpadnimi produkti. Tako
se zaposleni razvijamo individualno kot osebnosti in strokovnjaki na
svojem področju.
PARTNERSTVO
V naši dejavnosti je mogoče uspešno poslovati in rasti le tako, da
vsak dan udejanjamo partnerstvo. Dobro partnerstvo je tisto, od katerega imajo korist vsi udeleženci – zaposleni, zavezanci, podizvajalci in drugi dobavitelji, lastniki in tudi širša skupnost.

OSEBNA INTEGRITETA
Stalen in kreativen razvoj zaposlenih je ključnega pomena za vse
segmente poslovanja. Vsaka dejavnost mora biti boljša, ko jo izvedemo naslednjič, pa naj gre za pripravo poslovnega dopisa, sporočila
ali sestanek. S takim delovanjem smo vzor drug drugemu in hkrati
izboljšujemo delovanje celotnega podjetja.
PRIPADNOST PODJETJU
Naše podjetje in delo sta pomembna za vsakega zaposlenega. Podjetje gradimo skupaj, zato se tudi osebnostno uresničujemo. Ker smo
ponosni na svoje delo, smo ponosni tudi na podjetje.
POZITIVNA ENERGIJA IN AMBICIOZNOST
Usmerja nas pozitivna energija: mi smo zmagovalci in vedno najdemo pot naprej.
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ZAKAJ SE VKLJUČITI
V SISTEM INTERSEROH
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Partnerstvo z Interserohom zavezancem prinaša naslednje
prednosti:
 pravočasno in pravilno izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti pri ravnanju z odpadnimi produkti;
 zniževanje stroškov in celovit nadzor nad ravnanjem z odpadki
in odpadnimi produkti;
 redno obveščanje o zakonodajnih spremembah;
 pravilno urejeno dokumentacijo o ravnanju z odpadki in odpadnimi produkti;
 strokovno pomoč ob inšpekcijskih nadzorih;
 sprejemanje boljših poslovnih rešitev pri obvladovanju ravnanja z vsemi odpadki;
 celovit nadzor nad stroški ravnanja z odpadki in odpadnimi
produkti;
 optimiziranje delovnih procesov;
 zagotavljanje prihranka zaradi pravilnega ločevanja in ravnanja z odpadki;
 iskanje optimalnih rešitev pri ločevanju, razvrščanju, skladiščenju in odvozu odpadne embalaže;
 izobraževane in prilagajanje spremembam v zakonodaji.

ODGOVORNOST DO ZAVEZANCEV MOTIV NAŠEGA RAZVOJA

Interserohovi zavezanci niso podjetja, temveč ljudje, s katerimi gradimo
dolgoročne in partnerske odnose, ki temeljijo na zaupanju in podpori. Skrb
za urejenost naših zavezancev na področju ravnanja z odpadnimi produkti
je najpomembnejše vodilo Interseroha. Ponujamo jim rešitve in storitve, s
katerimi izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti in okoljsko odgovornost.

VEČ KOT LE RAVNANJE
Z ODPADNIMI PRODUKTI
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Družba Interseroh svojim zavezancem ponuja več kot samo urejen
sistem ravnanja z odpadnimi produkti. Kompetentni ter usmerjeni
v potrebe in pričakovanja zavezancev nadgrajujemo odnos z naslednjimi storitvami:
 pripravljamo izjave o izpolnjevanju zakonskih obveznosti;
 svetujemo in pripravimo program prilagajanja zavezancev zahtevam zakonodaje;
 preverimo pravilnost in skladnost poslovanja z zakonodajo;
 za zavezance organiziramo usmerjena izobraževanja;
 izberemo ustreznega izvajalca, ki zagotavlja pravilno ravnanje z
odpadnimi produkti;
 zagotovimo zabojnike ter organiziramo odvoz odpadkov in odpadnih produktov;
 poskrbimo, da ima zavezanec za opravljene odvoze odpadnih
produktov urejene evidenčne liste;
 vodimo natančne evidence poročil, pogodbenih dokumentacij in
vseh drugih dokumentov, ki se nanašajo na ravnanje z odpadnimi
produkti;

 preverimo, ali imajo vsi izvajalci ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti pri ravnanju z odpadno embalažo;
 za potrebe javnih naročil in razpisov zagotavljamo potrdila o zakonski skladnosti glede pravilnega ravnanja z odpadnimi produkti;
 zagotavljamo stalnega svetovalca, ki je našim zavezancem na voljo za vsa vprašanja o ravnanju z odpadnimi produkti;
 izvajamo dejavnosti na področju pravilnega ločevanja odpadkov;
 svetujemo glede zakonsko skladnega označevanja prodajnih artiklov;
 izdelamo poročilo o celoletnih količinah produktov, danih na trg
Republike Slovenije, ter skladno z okoljskimi cilji o količinah zbranih in predelanih odpadnih produktov;
 zagotavljamo zbirna mesta, na katera lahko naši zavezanci oddajo odpadne produkte.
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CELOVITE STORITVE
PRI RAVNANJU Z ODPADNIMI
PRODUKTI
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RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO
Družba Interseroh svojim zavezancem zagotavlja kakovostne in
okoljsko sprejemljive storitve v celotni verigi ravnanja z odpadno
embalažo – odvoz, zbiranje, sortiranje in predelavo. Poslovnim partnerjem ponujamo rešitve, prilagojene njihovim potrebam in željam,
ter jim svetuje o možnostih zniževanja stroškov pri ravnanju z odpadno embalažo.
Interseroh svojim zavezancem ponuja prenos obveznosti ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo, kamor se uvrščajo:
 prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki (komunalna podjetja);
 prevzem odpadne embalaže od drugih končnih uporabnikov v
zbirnih centrih podjetja Interseroh;
 sortiranje odpadne embalaže glede na embalažni material ter
priprava na recikliranje in predelavo v sekundarne surovine;
 svetovanje pri optimizaciji stroškov ravnanja z odpadno embalažo pri opravljanju dejavnosti;
 konkurenčne, transparentne in upravičene cene embalažnine;
 izdelava poročila o celoletnih količinah embalaže, dane na trg,
zbrane in predelane skladno z okoljskimi cilji;
 izdelava obračuna okoljskih dajatev za Carinsko upravo RS in izvedba plačila;
 obveščanje o novostih glede ravnanja z odpadno embalažo;

 ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem oddajanju odpadne embalaže v nadzorovan sistem ravnanja z embalažo skladno
z okoljskimi cilji (ponovna uporaba, snovna predelava, energetska
predelava);
 izvajanje informativno-ozaveščevalnih kampanj na področju pravilnega in odgovornega ravnanja z odpadno embalažo.

RAVNANJE Z ODPADNIMI BATERIJAMI
IN AKUMULATORJI
Na družbo Interseroh lahko prenesete izvajanje vseh svojih obveznosti s področja ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji. Interserohov sistem za ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji
vam omogoča, da:
 z namestitvijo zbirnih posod izpolnjujete svoje zakonske obveznosti o zagotavljanju možnosti oddajanja odpadnih baterij in
akumulatorjev končnim uporabnikom;
 svoje naročnike in kupce obveščate in ozaveščate o pravilnem
ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji ter o pomenu
ločenega zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev za zmanjševanje količine nevarnih snovi v odpadkih;
 izkazujete svojo okoljsko odgovornost in skrb za pravilno ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ko nehajo opravljati
svojo funkcijo.

RAVNANJE Z ODPADNO IN ELEKTRIČNO
ELEKTRONSKO OPREMO
Skupni načrt ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo,
ki ga je vzpostavil Interseroh, prinaša zavezancem naslednje prednosti:
 zakonsko pravilno in optimalno zbiranje in predelavo OEEO;
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 izpeljavo postopkov za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev na Agenciji RS za okolje;
 pomoč pri poročanju o zbranih količinah OEEO Agenciji RS za okolje;
 svetovanje pri izračunu okoljske dajatve za Carinsko upravo RS;
 izdelavo poročila za ravnanje z OEEO za preteklo leto;
 obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov (potrošnikov) o
pravilnem ravnanju z OEEO, o ločenem zbiranju in recikliranju ter
o pravilih oddajanja na prodajnih mestih in v zbirnih centrih komunalnih podjetij (zloženke) ter tudi označevanje zbirnih mest s
plakati.
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RAVNANJE Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
V družbi Interseroh smo vzpostavili skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (pro
izvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč). Z vključitvijo v skupno shemo
prenesejo na družbo Interseroh izvajanje vseh predpisanih obveznosti. Zato družba Interseroh v sodelovanju z izvajalci, upravljavci pokopališč in izvajalci javnih služb:
 poskrbi za odvoz polnih zabojnikov;
 uredi predelavo odpadnih nagrobnih sveč;
 obvešča in ozavešča končne uporabnike o pravilnem ravnanju z
odpadnimi nagrobnimi svečami.

EKONOMSKA ODGOVORNOST TEMELJ ODNOSA Z ZAVEZANCI

Interseroh si neprestano prizadeva za ohranjanje okoljsko in ekonomsko
učinkovitega sistema ravnanja z odpadnimi produkti. Spodbujamo in zago
varjamo transparentnost stroškov in pravično finančno obremenjenost
svojih zavezancev.

RAVNANJE Z ODPADNIMI ZDRAVILI
Družba Interseroh d.o.o. je partner v skupni shemi ravnanja z odpadnimi zdravili, katere nosilec je družba Kemofarmacija d.d., Ljubljana.
Kemofarmacija Ljubljana je zadolžena predvsem za organizacijski in
infrastrukturni del izvajanja sheme, kar vključuje postavitev ustrezno
označenih zbirnih posod na lokacijah (v javnih in bolnišničnih lekarnah, specializiranih prodajalnah, na veterinarskih klinikah in pri komunalah), odvoz z zbirnih mest v skladiščenje, skladiščenje in nadaljnji
odvoz odpadnih zdravil v ustrezno predelavo.
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Interseroh skrbi za:
 administrativne in praktične postopke zbiranja, skladiščenja in
odstranjevanja odpadnih zdravil ter za spremljanje izvajanja določil pripadajoče uredbe za vse veletrgovce, ki morajo izpolnjevati
zakonodajne obveznosti;
 obveščanje in ozaveščanje vseh, ki so vključeni v krogotok ravnanja z odpadnimi zdravili, ter ozaveščanje kupcev zdravil o ravnanju z neuporabljenimi oziroma odpadnimi zdravili.
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z našimi poslovnimi partnerji

Interseroh, družba za ravnanje z odpadnimi surovinami, d.o.o.
Brnčičeva ulica 45, 1231 Ljubljana Črnuče
E: info@interseroh-slovenija.com
T: + 386 (0)1 560 91 50, F: + 386 (0)1 560 91 61
www.interseroh-slo.si

