PREDPISI, KI UREJAJO TO PODROČJE
•	Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 71/2014)
•	Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.103/2011)
•	Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS
št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011, 68/2011, 18/2014)
•	Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki
vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/2006)

DODATNE INFORMACIJE:
•	GIZ fitofarmacije – nosilec Načrta za ravnanje z odpadnimi FFS in
organizator zbiranja odpadne embalaže pri distributerjih (trgovcih):
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, tel: 01 256 25 25, www.fitofarmacija.si
•	SLOPAK- izvajalec Načrta za ravnanje z odpadnimi FFS:
Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, tel: 01 5600 250, www.slopak.si
•	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
Celovška 135, 1000 Ljubljana, tel: 01 5136 600, www.kgzs.si
•	
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, Ljubljana,
tel: 01 300 1300

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS)
IN ODPADNIMI FFS IZ KMETIJSTVA

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

ODPADNA EMBALAŽA, V KATERI SO BILA FFS

Pokonci postavljeno očiščeno in odprto embalažo
je po čiščenju potrebno do oddaje na zbirno mesto
shraniti v zaščitenem in suhem prostoru.
Zamaške hranimo ločeno ob embalaži.

•	Odpadno embalažo mora
distributer (trgovec)
BREZPLAČNO vzeti nazaj,
kadar jo kmet želi vrniti.

ČIŠČENJE Z INTEGRIRANIM SISTEMOM

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE ODPADNE EMBALAŽE FFS

ODPADNA FFS

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 in pločevinke, je treba 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, je treba temeljito izprazniti. Embalaže trdnih
fitofarmacevtskih sredstev se ne izpira.

ODDAJANJE ODPADNE EMBALAŽE FFS
Pravilno izpraznjeno in
očiščeno embalažo damo
v plastično vrečo, ki jo
opremimo s svojimi
podatki:
ime, priimek in
naslov.
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Med odpadna FFS sodijo:
•	ostanki FFS, ki ostajajo po njihovi uporabi v odpadni prodajni
embalaži
•	sredstva, ki jim je potekel rok uporabe, registracija ali dovoljenje
za uporabo
•	odpadna embalaža, ki je ni bilo mogoče pravilno očistiti
Shranjevanje odpadnih FFS
Odpadna FFS, ki jih ni mogoče takoj na primeren način odstraniti,
mora uporabnik do odstranitve hraniti v posebnih pokritih, nevnetljivih
in nekorozivnih posodah, izven dosega otrok, v skladiščih, kjer se tudi
sicer hranijo FFS

ODDAJANJE ODPADNIH FFS
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Kam lahko oddamo odpadna FFS?
Kam oddamo odpadno embalažo?
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POSTOPEK 3 X PONOVIMO

•	Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo FFS oddamo
svojemu distributerju (trgovcu, kjer smo kupili FFS) ali v eno od
zbiralnic družbe za ravnanje z odpadno embalažo SLOPAK.
Seznam zbiralnic je razviden na spletni strani:
http://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza

Odpadna FFS lahko brezplačno oddamo svojemu distributerju
(trgovcu) ali zbiralcu odpadnih FFS najmanj v času, v katerem poteka
prodaja fitofarmacevtskih sredstev. Obvestilo o času in načinu zbiranja
je nameščeno na prodajnem mestu. Odpadna FFS prinesemo na
zbirno mesto zavita v zaščitno folijo ali v plastični vrečki.
Ob oddaji odpadnih FFS lahko od prevzemnika odpadnih FFS
zahtevamo potrdilo o prevzemu odpadnih FFS.

