
PRILOGA 2B 

 

Metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe za 

tekoče koledarsko leto 

 

 

1. Deleži prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe se za tekoče koledarsko leto 

določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega 

leta, po naslednjih embalažnih materialih: 

– papir, 

– steklo, 

– plastika in kovine (mešana embalaža), 

– les. 

 

2. Deleži prevzemanja odpadne embalaže se za posamezno koledarsko leto za posamezno družbo za 

ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsak posamezni embalažni material posebej z uporabo 

naslednje enačbe: 

 

W (DROEx,emb.mat.x) = m (DROEx,emb.mat.x) / m (emb.mat.x), 

 

pri čemer je: 

– W (DROEx,emb.mat.x): delež prevzemanja odpadne embalaže iz posameznega embalažnega 

materiala, ki ga mora posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od vsakega 

izvajalca javne službe v tekočem koledarskem letu, 

– m (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posameznega embalažnega materiala, za katero je 

posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljala ravnanje v prvem četrtletju 

tekočega koledarskega leta, 

– m (emb.mat.x) skupna masa embalaže iz posameznega embalažnega materiala, za katero so 

ravnanje v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta zagotavljale vse družbe za ravnanje z odpadno 

embalažo. 

 

3. Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo, ki v okviru skupnih sistemov ravnanja z 

odpadno embalažo v tekočem koledarskem letu zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo, se 

pridobijo iz registra varstva okolja. 

 

4. Podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta, se pridobijo 

iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne embalaže, in sicer: 

– papir: masa embalaže A1, 

– steklo: masa embalaže A6, 

– plastika in kovine (mešana embalaža): vsota mas embalaže A2, A3, A5 in B, 

– les: masa embalaže A4. 

 

5. Za izračun deležev prevzemanja odpadne embalaže se uporabijo podatki iz 3. in 4. točke te priloge. 

 


