
 

PRILOGA 1 

 

MERILA ZA RAZVRŠČANJE PREDMETOV MED EMBALAŽO IN PONAZORITVENI PRIMERI  

 

 

1.  Predmeti se razvrščajo med embalažo na podlagi naslednjih meril: 

– predmeti so embalaža, če ustrezajo pomenu pojma embalaža, ne da bi to posegalo v 

morebitne druge funkcije embalaže, razen če je predmet sestavni del izdelka in je 

potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni izdelek njegovo celotno 

življenjsko dobo, ter je namen, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali odstranijo 

skupaj, 

– predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter 

odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje 

na prodajnem mestu, so embalaža, če imajo funkcijo embalaže, 

– sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v 

katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek 

in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka 

ter so namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj. 

 

2.  Ponazoritveni primeri za merilo iz prve alineje prejšnje točke: 

 

2.1  predmeti, ki so embalaža: 

– škatle za slaščice, 

– folija, ovita okrog škatle za zgoščenko, 

– ovitki za pošiljanje katalogov in revij (z revijo), 

– podloge za pecivo, ki se prodajajo skupaj s pecivom, 

– zvitki, cevi in valji, okrog katerih je navit upogljiv material (npr. plastična folija, aluminij, 

papir), razen zvitkov, cevi in valjev, ki so del proizvodnih strojev in se ne uporabljajo za 

predstavitev proizvoda kot prodajne enote, 

– cvetlični lončki, namenjeni samo za prodajo in prevoz rastlin in ne temu, da rastline v njih 

ostanejo celo življenjsko dobo, 

– steklenice za raztopine za injiciranje, 

– kolut za zgoščenke (ki se prodaja skupaj z zgoščenkami in ni namenjen za 

shranjevanje), 

– obešalniki za obleke (ki se prodajajo skupaj z oblačilom), 

– škatlice za vžigalice, 

– sterilne pregrade (vrečke, pladnji in materiali, ki so potrebni za ohranjanje sterilnosti 

proizvoda), 

– kapsule za avtomate za napitke (npr. kava, kakav, mleko), ki se ob uporabi izpraznijo, 

– jeklenke za večkratno polnjenje za različne vrste plina, razen gasilnih aparatov; 

 

2.2  predmeti, ki niso embalaža: 

– cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo, 

– škatle za orodje, 

– čajne filter vrečke, 

– voščeni ovoj za sir, 

– ovitki klobas, 

– obešalniki za obleke (ki se prodajajo samostojno), 

– kapsule za kavni avtomat, kavne vrečke iz folije in kavni vložki iz filter papirja, ki se 

odvržejo skupaj z uporabljenim kavnim proizvodom,  

– kartuše za tiskalnike, 

– škatle za zgoščenke, DVD-je in videokasete (ki se prodajajo skupaj z zgoščenko, DVD-

jem ali videokaseto), 

– kolut za zgoščenke (ki se prodaja prazen in je namenjen za shranjevanje),  

– raztopljive vrečke za detergente, 



 

– nagrobne sveče (posode za sveče), 

– mehanski mlinček (vgrajen v vsebnik, ki se da ponovno polniti, npr. mlinček za poper, ki 

ga je mogoče znova napolniti). 

 

 

3. Ponazoritveni primeri za merilo iz druge alineje prve točke te priloge: 

 

3.1  predmeti, ki so embalaža, če so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu: 

– papirnate ali plastične nosilne vrečke,  

– krožniki in kozarci za enkratno uporabo, 

– folija za hrano, 

– vrečke za sendviče, 

– aluminijasta folija, 

– plastična folija za očiščena oblačila v čistilnicah; 

 

3.2  predmeti, ki niso embalaža:  

– mešalnik (npr. žlička za mešanje pijače iz avtomata), 

– jedilni pribor za enkratno uporabo, 

– ovojni papir (ki se prodaja samostojno), 

– papirnati modeli za peko (ki se prodajajo prazni), 

– podloge za pecivo, ki se prodajajo brez peciva. 

 

4.  Ponazoritveni primeri za merilo iz tretje alineje prve točke te priloge: 

 

4.1  predmeti, ki so embalaža: 

– etikete, ki so obešene neposredno na izdelek ali so nanj pritrjene; 

 

4.2  predmeti, ki so del embalaže: 

– krtačka maskare, ki je del pokrovčka posodice, 

– nalepke, pritrjene na drugo embalažo, 

– sponke, 

– plastični ovitki, 

– merilna posodica, ki je del pokrova embalaže za detergente, 

– mehanski mlinček (vgrajen v vsebnik za enkratno uporabo, napolnjen s proizvodom, npr. 

mlinček za poper, napolnjen s poprom); 

 

4.3  predmeti, ki niso embalaža: 

– priponke za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID). 


