
 

PRILOGA 4 

METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV DELEŽEV ODPADNE EMBALAŽE  

IZ 30. ČLENA TE UREDBE 

 

 

1. Deleži odpadne embalaže se za: 

a) januar, februar in marec tekočega koledarskega leta določijo na podlagi podatkov 
o masi embalaže, dane na trg v RS, v obdobju od 1. julija do 30. septembra 
preteklega koledarskega leta, 

b) april, maj in junij tekočega koledarskega leta določijo na podlagi podatkov o masi 
embalaže, dane na trg v RS, v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 
preteklega koledarskega leta, 

c) julij, avgust in september tekočega koledarskega leta določijo na podlagi 
podatkov o masi embalaže, dane na trg v RS, v obdobju od 1. januarja do  
31. marca tekočega koledarskega leta, 

č)  oktober, november in december tekočega koledarskega leta določijo na podlagi 
podatkov o masi embalaže, dane na trg v RS, v obdobju od 1. aprila do 30. junija 
tekočega koledarskega leta. 

 

2. Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje določijo po naslednjih skupinah 

embalažnih materialov: 

‒ papir in karton,  

‒ steklo,  

‒ les, 

‒ plastika, kovine, kompoziti in drugo. 

 

3. Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za 

ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala 

posebej z uporabo naslednje enačbe:  

WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x), 

pri čemer je:  

– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine 
embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za 
posamezno trimesečje; 

– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega 

materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila 

podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;  

– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega 

materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile 

podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju. 

Deleži odpadne embalaže z izravnavo se za posamezno trimesečje za posamezno 

družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega 

materiala posebej z uporabo naslednje enačbe za delež izravnave med trenutnim in 

predpreteklim trimesečjem: 

WQ (DROEx,emb.mat.x) – WQ-2 (DROEx,emb.mat.x) = Wi, 

pri čemer je:  



 

 WQ-2 (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine 

embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za 

predpreteklo trimesečje;  

 Wi: izravnalni delež, ki je razlika deležev iz trenutnega trimesečja in predpreteklega 

trimesečja. 

Deleži odpadne embalaže z izravnavo s predpreteklim trimesečjem se za posamezno 

(trenutno) trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo 

izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje 

enačbe: 

WQ (DROEx,emb.mat.x) + Wi = WZ (DROEx,emb.mat.x), 

pri čemer je: 

 WZ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže z izračunano izravnavo iz 

posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z 

odpadno embalažo za posamezno trimesečje, ki jo mora posamezna družba za 

ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od vsakega izvajalca javne službe v 

posameznem trimesečju, posamezen izvajalec javne službe pa oddati tej družbi za 

ravnanje z odpadno embalažo. 

 

4. Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo, ki upravljajo skupne sisteme v 

zadevnem trimesečju, se pridobijo iz registra varstva okolja.  

 

5. Podatki o masi embalaže, dane na trg v Republike Slovenije v zadevnem četrtletju, se 

pridobijo iz poročil o dajanju embalaže na trg v RS iz 16. člena te uredbe.  

 

6. Za določitev deležev odpadne embalaže se uporabijo podatki iz 4. in 5. točke te Priloge. 


