
Člani  združenja  proizvajalcev, distributerjev  in  zastopnikov  fitofarmacevtskih
sredstev  (GIZ fitofarmacije)  v  okviru  Skupnega  načrta ravnanja z odpadnimi
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi  upravljavca družbe 
SLOPAK, za Vas organizirajo prevzem očiščene odpadne embalaže FFS in 
odpadnih  FFS  članov  GIZ  fitofarmacije.

Seznam članov GIZ fitofarmacije v letu 2021:
- Agroavant d.o.o.
- Albaugh TKI d.o.o.
- BASF Slovenija d.o.o.
- Bayer d.o.o.
- Belchim crop protection d.o.o.
- Bioteh d.o.o.
- Cinkarna Celje d.d.
- Corteva Agriscience SLO d.o.o.
- Karsia, Dutovlje, d.o.o.
- Metrob d.o.o.
- Nufarm GmBH & CO.KG
- Picount d.o.o.
- Semenarna Ljubljana d.o.o.
- Syngenta agro d.o.o.
- Unichem d.o.o.
- Velox d.o.o. 

Odpadna embalaža FFS in odpadna FFS, ki nastajata pri opravljanju 
kmetijske dejavnosti, niso komunalni odpadki in se jih zato ne sme 
prepuščati izvajalcu javne službe kot mešane komunalne odpadke ali kot ločeno 
zbrane frakcije komunalnih odpadkov.

Odpadna embalaža mora biti ustrezno izpraznjena in očiščena. Embalaža FFS 
se izprazni ob pripravi škropilne brozge:
 Odpadno embalažo tekočih FFS, ki so pakirana v ročke, plastenke, steklenice 

ali pločevinke, morate po uporabi najmanj trikrat izprati s čisto vodo, izprazniti 
v rezervoar škropilnice in osušiti. Prazna embalaža FFS se pri traktorskih 
napravah očisti z integriranim sistemom, ki je na napravi za nanašanje.

 Odpadno embalažo trdnih FFS (npr. granulatov, prahu, WP, WG formulacij) 
morate temeljito izprazniti. Embalaže trdnih FFS  ne izpirate.

Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo FFS brez zamaškov 
odložite v prozorno vrečo, priložite tudi ločene zamaške. 
 Vrečo opremite s svojimi podatki: ime, priimek in naslov. Oddate jo svojemu 

distributerju (trgovcu, kjer ste kupili FFS) ali v eno od zbiralnic odpadne 
embalaže družbe SLOPAK. Seznam zbiralnic je objavljen na spletni strani 
http://www.slopak.si/zbirni centri za OE FFS.

 Pravilno izpraznjeno odpadno embalažo FFS, pripravljeno v označeni 
prozorni vreči, mora distributer BREZPLAČNO prevzeti nazaj, kadar jo kmet 
želi vrniti.

 Distributer hrani prevzeto odpadno embalažo FFS do zbiralne akcije, ki 
praviloma poteka od 1.10. do 31.12.

 Distributer najpozneje do 30.9. prijavi okvirne količine zbrane očiščene 
odpadne embalaže FFS in lokacijo prevzema na kontaktna elektronska 
naslova  info@fitofarmacija.si  in  eva.lipovz.ancik@slopak.si.

 Pravočasno prijavljene količine bodo brezplačno prevzete.
 Za nepravočasno prijavljene količine prevzem ni brezplačen, lahko pa jih 

distributer sam, na svoje stroške, dostavi v najbližjo zbiralnico družbe 
SLOPAK. 

 Če pri opravljanju kmetijske dejavnosti zberete vsaj 5 m3 odpadne embalaže 
FFS, jo lahko za brezplačni prevzem prijavite na kontaktna elektronska 
naslova tudi izven zbiralne akcije.

 Komunalne odpadne embalaže FFS (od vrtičkarjev) distributerji niso dolžni 
prevzemati.

 Prevzeta bo le pravilno pripravljena odpadna embalaža FFS članov GIZ 
fitofarmacije!

 Onesnažena in neočiščena odpadna embalaža FFS ne bo prevzeta!

KAJ SODI MED FFS
● Ostanki FFS, ki ostajajo po njihovi uporabi v odpadni prodajni embalaži.
● FFS, ki jim je potekel rok uporabe, registracija ali dovoljenje za uporabo.
● Odpadna embalaža, ki je ni bilo mogoče pravilno očistiti.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE ODPADNE EMBALAŽE FFS

ODDAJANJE ODPADNE EMBALAŽE FFS

SHRANJEVANJE ODPADNIH FFS
Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti, mora 
uporabnik do oddaje hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih in nekorozivnih 
posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi sicer hranijo FFS.

ODDAJANJE ODPADNIH FFS
Odpadna FFS lahko brezplačno oddate svojemu distributerju (trgovcu) ali 
zbiralcu odpadnih FFS. Komunalna odpadna FFS (od vrtičkarjev) distributerji 
niso dolžni prevzemati, lahko pa jih brezplačno oddate izvajalcem javne službe 
ravnanja z odpadki.
 Odpadna FFS prinesite na zbirno mesto v prozorni plastični vrečki ali zavita v 

prozorno zaščitno folijo.
 Ob oddaji odpadnih FFS lahko od distributerja odpadnih FFS zahtevate 

potrdilo o prevzemu.
 Distributer hrani prevzeta odpadna FFS do zbiralne akcije, ki praviloma poteka 

od 1.10. do 31.12.
 Obvestilo o času in načinu zbiranja je nameščeno na prodajnem mestu.
 Distributer in izvajalec javne službe najpozneje do 30.9. prijavita okvirne 

količine odpadnih FFS in lokacijo prevzema na kontaktna elektronska naslova: 
     - info@fitofarmacija.si
     - eva.lipovz.ancik@slopak.si
 Pravočasno prijavljene količine odpadnih FFS bodo prevzete brezplačno.
 Prevzemnik bo odpadna FFS prevzel le, če bodo pripravljena v prozornih 

vrečah nosilnosti do 40 kg ter ustrezno označena:                         
     Distributerji: 02 01 08* - nevarni odpadek
     Izvajalci javne službe: 20 01 19* - nevarni odpadek.
 Za prevzem količin večjih od 100 kg odpadnih FFS, se lahko za brezplačni 

prevzem prijavite na kontaktna elektronska naslova tudi izven zbiralne akcije.
 Vse količine večje od 100 kg bodo pred prevzemom pregledane.
 Prevzeta bodo le odpadna FFS od članov GIZ fitofarmacije!
 Odpadni biocidi, odpadna mineralna gnojiva (v trdi ali tekoči obliki), 

odpadni rastlinski dodatki, odpadne vreče s semeni ter druge odpadne 
kemikalije ne sodijo v akcijsko zbiranje odpadnih FFS, zato ne bodo 
prevzeti! 

DODATNE INFORMACIJE
 GIZ fitofarmacije, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.: 01 256 25 25, 

www.fitofarmacija.si.
 Slopak, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, tel: 01 5600 250, www.slopak.si 
 Kmetijsko gozdraska zbornica Slovenije: Celovška 135, 1000 Ljubljana, tel:  

01 5136 600, www.kgzs.si 
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprav RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, tel: 01 300 1300
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