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novice

Uvodnik
Spoštovani zavezanci in naši poslovni partnerji, pred vami je prva
številka Interserohovih Novic, ki jih
pripravljamo samo za vas. Izhajale
bodo vsake tri mesece in upam,
da vam bodo kmalu predstavljale
dobrodošel vir koristnih informacij o aktualnih dogodkih na

Upravno sodišče RS razsodilo v prid Interseroha
Upravno sodišče RS je tožbo, ki jo je sprožil Interseroh proti Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) zaradi nezakonito in nepravilno
določenih deležev prevzemanja komunalne odpadne embalaže pri
izvajalcih javnih služb, razsodilo v prid Interseroha in potrdilo, da je
tožba Interseroha proti državi utemeljena, ker MKO ni upoštevalo
Zakona o upravnem postopku in je deleže določalo zgolj z objavo na
svojih spletnih straneh. Upravno sodišče je odločilo, da je ministrstvo
dolžno izdati upravne odločbe.

področju ravnanja z odpadnimi produkti kot tudi o delovanju
našega podjetja. Želimo si, da bi bile Novice most med vami
in nami, prek katerega bomo gradili pretok informacij in zaupanje.
Nobena skrivnost ni več, da živimo v prelomnih trenutkih, ko
naj bi se oblikovale različne pobude in težnje o bodočih ureditvah sistema ravnanja z odpadno embalažo in ostalimi od-

Uvrstili smo se na seznam podjetij z najvišjo bonitetno oceno
Po oceni največje globalne bonitetne hiše Dun & Bradstreet in Bonitetne hiše i, d.o.o., se je Interseroh Slovenija, kot edino slovensko
podjetje z dejavnostjo na področju ravnanja z odpadki, uvrstilo med
50 slovenskih družb z najvišjo bonitetno oceno v letu 2012.

padnimi produkti. V Interserohu sicer že več let opozarjamo
na slabosti in nedorečenosti v obstoječem sistemu, ki onemogočajo doseganje njegove okoljske in finančne stabilnosti,

Uvrstili smo se med finaliste za Evropsko nagrado
družbeno odgovornih praks

kar navsezadnje vpliva tudi na vas zavezance. Žal pa je v teh
časih izjemno težko dosegati strokovni dialog, za katerega

Podjetje Interseroh je bilo s svojo akcijo Podari pokrovček med 11

se zavzemamo, saj je vse preveč razprav, ki temeljijo le na

prijavljenimi v kategoriji majhnih oziroma srednje velikih podjetij iz-

interesih različnih posameznikov, ki so na tak ali drugačen

brano med finaliste Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetni-

način vpeti v sistem ravnanja z odpadnimi produkti. Upamo,

ških praks v Sloveniji. Projekt sofinancira Evropska komisija in je na-

da bo novo vodstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS

menjen širjenju in večji prepoznavnosti najboljših praks na področju

znalo prisluhniti strokovnim argumentom in oblikovati novo
zakonodajo tako, da ta ne bo podlegla pritisku posameznih
skupin, ki vidijo v ravnanju z odpadno embalažo zgolj vir prihodka.
V Interserohu bomo vztrajali na naši trajnostni usmerjenosti in si še naprej prizadevali za takšen sistem ravnanja z
odpadki, ki bo okoljsko in družbeno odgovoren ter finančno
vzdržen. To visoko profesionalno držo pa lahko ohranjamo
tudi zaradi vas, ki ste naši zavezanci in naši poslovni partnerji.
Želim si, da si boste lahko utrgali minutko vašega dragocenega časa in prebrali naše Novice.

Mateja Mikec

družbene odgovornosti v Evropi.

Izobražujemo naše zavezance

Vsi sodelujoči partnerji bodo omenjeni na spominskih ploščicah na fasadi novega
objekta. Če bi želeli prispevati manjšo ali večjo količino lesenih europalet, vas prosimo,
da nam to sporočite. Kontakt: Špela Kotar, 030 333 026, spela.kotar@interseroh.com

V družbi izvajamo interne seminarje za naše zavezance. Glavni poudarek

posvečamo vprašanjem,

kako lahko z učinkovitim ravnanjem z odpadki še

Pomagamo do certifikata »Strokovnjak za ravnanje z odpadki«

bolj prispevamo k stroškovni in okoljski učinkovitosti podjetja. V prvem kvartalu 2013 smo izvedli šest

Družba Interseroh aktivno sodeluje na področju izobraževanja pri izobraževalno- stro-

izobraževanj na temo ravnanja z odpadno embalažo,

kovnih programih »Strokovnjak za ravnanje z odpadki« Jože Kobe, svetovalec za po-

odpadno električno in elektronsko opremo ter odpa-

prodajne storitve v podjetju Interseroh, je predstavil pripravo načrta gospodarjenja z

dnimi baterijami in akumulatorji. Udeležilo se jih je

odpadki in pomen ter konkretne primere ustreznega ravnanja z odpadki na podlagi

46 zavezancev.

izvedenih ukrepov pri partnerskih podjetjih.

Direktorica Mateja Mikec predavala na
okoljskem simpoziju

Zaživela je nova spletna stran

V torek, 5. marca, je podjetje Fit Media v sodelova-

Zaživela je nova spletna stran našega podjetja: www.interseroh-slo.si Poleg nove

nju z MKO pripravilo okoljski simpozij »Kako do nuj-

sveže podobe in posodobljene vsebinske strukture nova stran zavezancem omogoča

ne prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo«

enostavnejše in preglednejše poročanje količin, naročanje odvozov in najavo lastne

Interseroh je v strokovnem predavanju izpostavil

dostave preko spletnih aplikacij, do katerih uporabniki lahko dostopajo z ustreznim

ključne slabosti slovenskega sistema ravnanja z od-

geslom in uporabniškim imenom. Preko prenovljenega iskalnika lahko poiščete vam

padno embalažo in predstavil konkretne predloge

najbližje zbirno mesto ali zbiralnico glede na vrsto odpadnega produkta, preko Centra

za takšno prenovo sistema, ki bo zagotavljal učinko-

znanja http://www.interseroh-slo.si/center-znanja pa se prijavite na katerega izmed

vito delovanje za vse udeležene v sistemu, finančno

aktualnih izobraževanj ali strokovnih dogodkov.

stabilnost in okoljsko učinkovitost.

Napovednik
> V drugem kvartalu 2013 bomo podprli različne družbeno okoljsko odgovorne strokovne in družabne dogodke:
-

10. april 2013, Maribor: javna prireditev Odpadki so lahko uporabni
23. april 2013, Brdo pri Kranju: konferenca Okolje in odpadki 2013
do 5. maja 2013: v vseh poslovalnicah TOKO zbiramo odslužene potovalne kovčke
8. maj 2013: Dan odprtih vrat zbirnega centra Vrhnika
1. junij 2013, Ljubljana: Vrni embalažo v reciklažo na 8. dm teku za ženske
5. junij 2013, Ljubljana, GZS: Okoljski dan gospodarstva

>	Pripravljamo naslednje novosti in dogodke:
CPU Rogaška slatina – palete
CPU Rogaška Slatina, prvemu Centru ponovne uporabe v Sloveniji, pomagamo pri zbiranju lesenih eu-

- Razvijamo novo dejavnost »Zelene storitve«;
- Začeli bomo z označevanjem nagrobnih sveč, ki so vključene v shemo Interseroh;
- Razvili smo novo spletno aplikacijo za naročanje odvozov in najavo lastne dostave;
-	Organizirali bomo tradicionalne Interserohove dneve med 14. - 16. majem;
- Kolektivno se bomo udeležili prostovoljskega dneva v Centru ponovne uporabe Trebnje;
-	Organizirali bomo kolektivno humanitarno akcijo zbiranja odsluženih oblačil in obutve.

ropalet, ki bodo osnova konstrukcije novega objekta
delovno – učne delavnice iz odpadne lesene embalaže.

Naslednja številka izide julija 2013
Z mislijo na okolje smo Novice natisnili
na okolju prijazen papir s FSC certifikatom.
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