Ljubljana-Črnuče, 2018

Tarifa za obračunavanje embalažnine za leto 2018
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007,
67/2011, 68/2011-popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr. in 35/17); v nadaljevanju: »Uredba«)
nalaga embalerjem, pridobiteljem blaga, proizvajalcem embalaže, pridobiteljem embalaže in uvoznikom
blaga ali embalaže obveznost ravnanja z odpadno embalažo. Za izpolnjevanje te obveznosti lahko ti
zavezanci sklenejo pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, kot je DROE Unirec, Dinos d.d.
Na podlagi sklenjene pogodbe DROE Unirec, Dinos d.d. zagotavlja izpolnjevanje naslednjih obveznosti:
redno prevzemanje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, v zbirnih centrih ali v centrih za
obdelavo komunalnih odpadkov izvajalcev javne službe, redno prevzemanje odpadne embalaže od
distributerjev v zbiralnicah odpadne embalaže, ki jih upravlja, ali na prodajnem mestu distributerja, če se z
njim tako dogovori, prevzemanje in zbiranje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, od končnih
uporabnikov, ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete in zbrane odpadne embalaže ter
ravnanje z embalažo nevarnega blaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.
Zavezanci pa družbi DROE Unirec, Dinos d.d. za izpolnjevanje teh obveznosti plačujejo embalažnino.
Cene embalažnine pri DROE Unirec, Dinos d.d. oblikujemo individualno glede na količino, izvor in vrsto
embalaže, ki jo zavezanec da na trg v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem letu, ter glede na
preteklo in sedanje sodelovanje z zavezancem, tako da, ne prihaja do pavšaliziranja stroškov ravnanja z
embalažo in prenašanja obveznosti enega zavezanca na drugega.
Osnovne cene embalažnine so prikazane v spodnji tabeli, te cene pa se prilagodijo (navzgor ali navzdol)
posameznemu zavezancu, glede na:
 količino, ki jo zavezanec da na trg v Republiko Sloveniji v posameznem koledarskem letu;

 vir nastanka embalaže oziroma vrste odpadne embalaže, ki jo zavezanec da na trg v Republiko
Sloveniji v posameznem koledarskem letu;
 delež posamezne vrste embalaže v skupni količini embalaže, ki jo zavezanec da na trg v Republiki
Sloveniji v posameznem koledarskem letu;
 vsebnost nevarnih snovi ali ostankov snovi v odpadni embalaži, ki jo zavezanec da na trg v Republiki
Sloveniji v posameznem koledarskem letu;
 spremembe cen na trgu sekundarnih surovin;
 vrsto predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže, ki jo zavezanec da na trg v Republiki Sloveniji
v posameznem koledarskem letu;
 spremembe prevoznih stroškov.
Poleg tega DROE Unirec, Dinos d.d. svojim strankam priznava dodaten popust pri ceni embalažnine, če se
te odločijo za krajše plačilne roke, dolgoročnejše sodelovanje ter širši obseg storitev družbe DROE Unirec,
Dinos d.d. (npr. dodaten najem zabojnikov), ter glede na kakovost preteklega sodelovanja.
Za natančnejše informacije glede naše ponudbe, se lahko obrnete na:
T 01 620 25 56
E info@unirec.si
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Osnovne cene embalažnine za leto 2018:
Navedeni zneski veljajo za enoto embalaže, ki jo zavezanec da na trg, skladno z določili 25. in 34. člena
Uredbe:
Leto 2017
25. člen

34. člen

€/t

€/t

Papir in karton (prodajna embalaža)

25,00

25,00

Papir in karton (transportna in skupinska embalaža)

25,00

25,00

Plastika (prodajna embalaža)

168,00

168,00

Plastika (transportna in skupinska embalaža)

168,00

168,00

Plastika -PET (prodajna embalaža)

168,00

168,00

Les (prodajna in transportna embalaža)

40,00

40,00

Kovine (prodajna in transportna embalaža)

168,00

168,00

Steklo (prodajna embalaža)

25,00

25,00

Sestavljen material (prevladuje papir)

25,00

25,00

Sestavljen material (prevladuje plastika)

168,00

168,00

Sestavljen material (prevladujejo drug material)

168,00

168,00

Embalaža nevarnih snovi T, T+, E **

560,00

560,00

Embalaža, ki bo onesnažena z ostanki snovi
(prevladuje plastika)

560,00

560,00

Embalaža, ki bo onesnažena z ostanki snovi
(prevladuje kovina)

560,00

560,00

Drug material bio. izvora (pluta, keramika, bombažna
emb., juta, …)

168,00

168,00

Embalažni material

**Velja za embalažo nevarne snovi z oznakami T, T+ ali E, oziroma je to razvidno iz njihovega varnostnega lista.
Cenik ne vključuje z zakonom predpisanega DDV.

DROE Unirec, Dinos d.d.
Goran Ambrož, vodja programa nekovin
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