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POVRATNE STEKLENICE:
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POVZETEK
S podnebno krizo, onesnaževanjem s plastiko in
tveganji zaradi dolgih dobavnih verig se pomena
povratnih steklenic vedno bolj zavedamo. Ponovna
uporaba ima pomembno mesto v nizkoogljičnem
krožnem gospodarstvu. Mnoge države jo že
spodbujajo z ekonomskimi instrumenti, nekateri
bodo postali obvezni na ravni EU. Eden teh
instrumentov so tudi kavcijski sistemi za povratno in
nepovratno embalažo pijač, saj so se povsod izkazali
za okoljsko in ekonomsko učinkovite.¹ Enotna
infrastruktura in logistika sistema sta za kupce
priročni, saj je vsa embalaža pijač enotno označena,
vračajo pa jo na enak način na ista zbirna mesta. To
prispeva k večjim količinam zbranega materiala. Do
spodbujanja in oživitve ponovne uporabe embalaže
pijač je pot tako odprta.

poskrbi za zbiranje steklenic, podjetniki jih
prevzamejo v centralnem skladišču. Težavo glede
raznolikosti oblik so v Latviji rešili tako, da kavcijski
sistem ponuja standardizirane povratne steklenice.
Zaradi ekonomije obsega in krajših transportnih poti
so stroški nižji, rešen je problem skladiščenja. V Latviji
načrtujejo še postavitev centralne pralnice. Pilotni
projekt v Kataloniji³ se je osredotočil na ponovno
uporabo vinskih steklenic in ugotovil enake ovire.
Tam sicer niso uporabljali standardiziranih povratnih
steklenic, so pa ugotovili, da je kavcijski sistem
najboljša rešitev vračanja, in da na stroškovno
vzdržnost v največji meri vplivata razdalja med
pralnico in polnilnico ter ekonomija obsega. Uporabo
povratnih vinskih steklenic bodo razširili po vsej
Kataloniji in v druge španske regije.

V Sloveniji je tržni delež povratnih steklenic leta 1999
še znašal 42 %, do leta 2019 je padel na 21 %. ² Večji
proizvajalci za povratne steklenice še uporabljajo
kavcije, vendar zgolj v manjšem obsegu. Pri nas
narašča število manjših, lokalnih pivovarn,
tradicionalno imamo veliko manjših pridelovalcev
vina. Oboji uporabljajo nepovratne steklenice, saj za
povratne obstaja nekaj ovir. Stroški prevzema
praznih steklenic na vseh prodajnih mestih so zanje
nevzdržni, ovira so tudi skladiščenje steklenic,
higienski pogoji in raznolikost oblik. Enoten kavcijski
sistem podjetnikom rešuje prvi problem - sistem

Kratke transportne razdalje v Sloveniji, manjši ogljični
odtis, velika priljubljenost pri kupcih, spodbujanje
lokalnega podjetništva in odprte možnosti različnih
ekonomskih spodbud, ki v kratkem utegnejo postati
obvezne, so močni signali politiki, gospodarstvu in
podjetništvu za odločen korak v smer oživitve
povratne embalaže pijač.

¹https://ekokrog.org/zapri-krog/zakaj-kavcijski-sistem/
²https://www.reloopplatform.org/reloop-what-we-waste-dashboard/
³http://www.rewine.cat/en/project
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1. STEKLO LJUDJE UPORABLJAMO IN CENIMO ŽE TISOČLETJA
Prvi steklen izdelek, ki je bil delo človeških rok, sega
5000 let nazaj v Vzhodno Mezopotamijo in Egipt.
Steklo, material, ki ga torej človeštvo izdeluje že velik
del svoje zgodovine, je eden od materialov, ki jih tudi
danes v vsakdanjem življenju največ uporabljamo.
Ima veliko praktično, tehnološko in dekorativno
uporabnost, stekla so dobri toplotni in električni
izolatorji, nimajo nobenega vonja in se zaradi gladke
površine lahko čistijo. Odporna so na večino kislin,
topil in drugih agresivnih kemikalij, zato so primerna
za izdelavo posod za shranjevanje živil, zdravil,
kozmetike... Zgodovinsko najstarejše je natrijevo (ali
soda-apno) steklo, najbolj znano pa kremenčevo
steklo, ki se proizvaja iz čistega silicijevega dioksida,
poznamo pa tudi stekla iz npr. akrila, kovin in
celuloze.

Steklo, odvrženo v naravo ali med mešane komunalne odpadke, ne bo nikoli
razpadlo.
Povratna embalaža pijač ima stoletno zgodovino, v
drugi polovici 20. stoletja pa se je zgodil preobrat, saj
se njene okoljske prednosti, kot so manjša poraba
surovin ter nižji ogljični odtis, takrat niso zdele
pomembne. Na številnih trgih jo je izpodrinila
embalaža za enkratno uporabo, predvsem plastenke
in pločevinke, ki so se zdele učinkovitejše. Šele s
podnebno krizo in krizo onesnaženja s plastiko smo
se znova zavedli vrednosti ponovne uporabe za
zniževanje količin odpadkov, rabe energije in emisij
toplogrednih plinov.

Steklo, odvrženo v naravo ali med mešane komunalne odpadke, ne bo nikoli razpadlo. Ob pravilnem
ločenem zbiranju ga je mogoče 100-odstotno
reciklirati in vedno znova uporabljati. Ponovna
uporaba je ena ključnih komponent nizkoogljičnega
krožnega gospodarstva. Steklo ljudje cenijo in radi
uporabljajo – 91 % Evropejcev priznava steklo kot
najboljši embalažni material, 48 % ga prepoznava za
najboljši material za spopadanje s podnebnimi
spremembami. Več o okoljskem odtisu povratnih
steklenic lahko preberete v poglavju 3.
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2. ZATON POVRATNIH STEKLENIC
Nepridobitna mreža Reloop je 2021 objavila poročilo
o embalaži pijač What We Waste⁴, ki zajema 93 držav
v obdobju 1999-2019. Ugotavljajo, da se je v teh
državah prodaja pijač s 685 milijard leta 1999, do leta
2019 skoraj podvojila na 1,3 bilijona.

V vseh 93 državah se je
prodaja embalaže pijač za
enkratno uporabo povečala
za 135 %.

Slika 1: Embalaža pijač glede na material v 93 državah sveta
v % (2019) (Vir: poročilo What We Waste):

sežigajo v sežigalnicah ali pa odvržejo v naravno in
urbano okolje. Povečal se je ogljični odtis embalaže
pijač ter stroški čiščenja smetenja.

Deleži embalaže pijač glede na material
1,30

V 10 analiziranih državah je tržni delež povratne
embalaže pijač leta 1999 znašal 60 %, dvajset let
kasneje zgolj 29 %. V vseh 93 državah se je prodaja
embalaže pijač za enkratno uporabo povečala za
135 %. Poskočila je prodaja ustekleničene vode, leta
1999 je znašala 11 % prodaje pijač, leta 2019 že 24 %.

0,20

6,40
7,30

Prehod na embalažo za enkratno uporabo je proizvajalcem omogočil prenos določenih stroškov na
družbo (eksternalizacija stroškov). Gre za stroške kot
so npr. čiščenje smetenja, ravnanje z odpadki, emisije
v okolje. Regulativa za zaščito povratne embalaže
ni obstajala. Tako je bilo že leta 1999 v številnih
državah G12, vključno z ZDA, Francijo, Japonsko in
Veliko Britanijo, v povratni embalaži prodanih le še 10
% pijač. V državah kot so Kitajska, Nigerija, Tajska in
Vietnam, je povratna embalaža takrat še predstavljala
večino. Od 93 držav pa se je leta 2019 večino pijač v
povratni embalaži prodajalo samo še v štirih:
Kolumbiji, Filipinih, Venezueli in Nemčiji.
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Med azijskimi državami je bil največji tržni delež (59
%) povratnih steklenic leta 2019 zabeležen na
Filipinih, čeprav je ta dvajset let prej znašal še 86 %. V
tem obdobju je prodaja plastenk narasla za 13-krat.
Zanimiva je primerjava z Indonezijo, kjer je delež
povratne embalaže s 76 % leta 1999 padel na 4 %
leta 2019, prodaja plastenk pa se povečala za kar 36krat. To kaže, da relativno stabilen trg povratne
embalaže pijač močno vpliva na nižjo porabo
plastenk za enkratno uporabo.

Pri brezalkoholnih pijačah so povratne steklenice
izpodrinile plastenke, pri pivu
pa pločevinke.
Kjer je ponovno polnjenje razpadlo že pred letom
1999, so pri brezalkoholnih pijačah steklenice
nadomestile plastenke, pri pivu pa pločevinke. Do
leta 2019 je tržni delež plastenk s 17 % poskočil na 41
%. V nekaterih državah je bil skok še izrazitejši: na
Tajskem s 7 % na 45 % in v Indiji z 8 % na 48 %.
Istočasno se je močno povečala izguba embalažnih
materialov, ki se zdaj odlagajo na odlagališčih,
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Večina informacij v poglavju je iz poročila:
https://www.reloopplatform.org/what-we-waste/
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Na prevzem trga povratne embalaže močno
vplivajo tudi politične odločitve. Mehika je leta
1999 v povratni embalaži prodala 55 % gaziranih
pijač. Leto kasneje je predsednik postal bivši mehiški
izvršni direktor Coca-Cole, njegov mandat je trajal do
leta 2006. V obdobju 1999 - 2009 je delež padel na 31
%, do leta 2019 pa se je nato umiril na 28 %.
Finska je leta 1970 sprejela odločitev o dajatvi na vso
nepovratno embalažo pijač, leta 1994 pa poseben
davek, ki so ga plačevali proizvajalci in uvozniki.
Višina davka je bila odvisna od volumna, vrste embalaže in od tega, ali je bil proizvajalec vključen v
kavcijski sistem ali ne ter ali je bila pijača v nepovratni ali povratni embalaži. Zaradi uradne pritožbe
ﬁnskih proizvajalcev in uvoznikov Evropski uniji je
ﬁnska vlada v obdobju 2005 - 2008 postopno znižala
obdavčitev nepovratne embalaže, kar je povzročilo
spremembo na trgu - delež te embalaže se je znova
zvišal.
Primer Finske tako jasno kaže, da je upad uporabe
povratne embalaže v tesni povezavi z manjkom
mehanizmov in politik, ki destimulirajo uporabo
embalaže pijač za enkratno uporabo.

Politične odločitve močno
vplivajo na to, ali bo na trgu
prevladovala povratna ali
nepovratna embalaža.

Slika 2: Skokovito naraščanje količin nepovratne embalaže
pijač na Finskem po spremembi obdavčitve
(Vir: https://canvas.disabroad.org/courses/4391/pages/the- nnish-deposit-refund-system)
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3. OGLJIČNI ODTIS POVRATNIH STEKLENIC
Analize življenjskega cikla izdelkov ocenjujejo njihov
vpliv na okolje od pridobivanja surovin do odpadkov.
Univerza v Utrechtu je v sodelovanju z Zero Waste
Europe in platformo Reloop pripravila pregled 32
analiz življenjskega cikla⁵ ki primerjajo vpliv
različnih vrst povratne in nepovratne embalaže na
okolje. V analizo je vključena tudi embalaža pijač.

V celotnem življenjskem
ciklu povratna steklenica
povzroči 70 % manj emisij
CO2 od izdelave nove
plastenke, 57 % manj od
nove pločevinke in 85 % manj
od steklenice za enkratno
uporabo.

V celotnem življenjskem ciklu povratna steklenica
povzroči 70 % manj emisij CO2 od izdelave nove
plastenke, 57 % manj od nove pločevinke in 85 %
manj od steklenice za enkratno uporabo.
Življenjski cikel izdelka ali embalaže ima več faz: faza
proizvodnje, faza uporabe in faza odpadka. V fazi
odpadkov (tudi potem, ko povratna embalaža ni več
uporabna) ima recikliranje brez dvoma najmanjši
okoljski odtis. Faza proizvodnje ima tako kot pri
nepovratni embalaži tudi pri povratni največji vpliv
na okolje, saj ponovna uporaba zahteva višjo
kakovost in trpežnost, ker bo embalaža v svojem
življenju naredila več krogov. Vendar pa je v najbolj
CO2 intenzivni fazi proizvodnje samo enkrat in zato
se te emisije porazdelijo na vsak nadaljnji krog. Več je
krogov, nižje so torej te emisije na vsak krog.

Povratna steklenica lahko v povprečju naredi 25 –
30 krogov, v nekaterih primerih celo 50.
Pregledane analize so se ukvarjale predvsem z
vplivom embalaže na podnebne spremembe. Večja
poraba vode je pogosta dilema pri primerjavah
okoljskega odtisa embalaže. Za dodatno zniževanje
tega dela odtisa so pomembne izboljšave postopkov
čiščenja (npr. uporaba učinkovitih naprav za
pomivanje) ter minimalno število čiščenj med vsakim
krogom (seveda ne na račun varnosti). Ne gre pa
pozabiti, da se tudi pri recikliranju in proizvodnji
plastenk uporablja voda.

Večina analiz ugotavlja, da na emisije CO2 v fazi
uporabe najbolj vpliva transport. Količina emisij v
tej fazi je odvisna od razdalje, načina vračanja, teže in
volumna embalaže ter načina prevoza. Transport in
čiščenje sta potrebna v vsakem krogu, zato vsakič
znova nastajajo tudi emisije. Torej: čeprav emisije iz
proizvodnje strmo padajo z vsakim krogom, pa
skupne emisije (proizvodnja + transport + čiščenje)
postopoma dosežejo raven, ko ne padajo več.
V eni od analiziranih LCA so raziskovalci ugotovili
pomemben vpliv razdalje od polnilnice do lokalnega
distributerja:
Ÿ pri razdalji 200 km postane povratna embalaža
pijač okoljsko sprejemljivejša v primerjavi z
nepovratno že pri dveh krogih,
Ÿ pri razdalji 400 km postane povratna embalaža
pijač okoljsko sprejemljivejša v primerjavi z
nepovratno po štirih krogih,
Ÿ pri razdalji 800 km ali več pa povratna embalaža
ne postane sprejemljivejša niti po 30 krogih.

Glede na to, da je Slovenija majhna država in
transportne poti niso dolge, je smiselno vključiti
povratno embalažo v enoten kavcijski sistem, pa tudi
razmisliti o uvedbi obveznih kvot ali drugih
ekonomskih instrumentov za spodbujanje ponudbe
pijač v povratni embalaži. V poglavju 6 smo pripravili
pregled dveh primerov dobre prakse.

Povratna steklenica v primerjavi z nepovratno
embalažo v povprečju izenači ali doseže nižji okoljski
odtis v:
Ÿ 5 krogih v primerjavi z nepovratnim steklom,
Ÿ 3 krogih v primerjavi s plastenko (0,5 l),
Ÿ 3 krogih v primerjavi s pločevinko.
5

https://zerowasteeurope.eu/library/reusable-vs-single-usepackaging-a-review-of-environmental-impact/
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4. EU SPODBUJA PONOVNO UPORABO
Na ravni Evropske unije smo se dogovorili za prehod
v nizkoogljično krožno gospodarstvo kot odziv na
podnebne spremembe in na dejstvo, da je EU
največji neto uvoznik naravnih virov. Oboje
predstavlja tveganje za evropsko in tudi slovensko
gospodarstvo. Ponovna uporaba zagotavlja, da
materiali čim dlje ostajajo znotraj snovnega kroga,
znižuje emisije toplogrednih plinov ter prihrani
naravne vire in energijo. Že nekaj časa zato v EU velja
hierarhija ravnanja z odpadki, kjer je na prvem
mestu preprečevanje odpadkov, ki vključuje tudi
ukrepe ponovne uporabe izdelkov in embalaže.

Države v EU lahko uporabijo več prostovoljnih
ekonomskih instrumentov za
spodbujanje ponovne uporabe. Nekatere teh možnosti
bodo v prihodnje postale
obvezne.

Direktiva 2018/851 o spremembi Direktive
2008/98/ES o odpadkih je s prilogo IVa dodala
primere prostovoljnih ekonomskih instrumentov in
drugih ukrepov za spodbujanje uporabe hierarhije
ravnanja z odpadki. Na prilogo se sklicuje Direktiva
2018/852 o spremembi Direktive 94/62/ES o
embalaži in odpadni embalaži.

Slika 3: V evropskih državah, ki imajo kavcijski sistem, jih 8
zbira plastenke, pločevinke in steklo, 4 države pa samo
plastenke in pločevinke (Vir: Reloop predstavitev, Anna Larson)

Materiali, vključeni v kavcijski sistem
(Hrvaška, Danska, Nizozemska, Islandija, Finska,
Nemčija, Norveška, Švedska, Litva, Latvija,
Estonija, Slovaška)

Unija v naboru teh ekonomskih instrumentov navaja
več možnosti, s katerimi države lahko spodbujajo
ponovno uporabo, torej tudi povratno embalažo
pijač:
Ÿ vzpostavitev kavcijskih sistemov za povratno in
nepovratno embalažo,
Ÿ implementacija eko davkov, dajatev in pristojbin
na embalažo za enkratno uporabo,
Ÿ vzpostavitev progresivnih obveznih kvot za
povratno embalažo,
Ÿ implementacija bonusov za povratno embalažo in
njeno uporabo,
Ÿ znižanje stopnje DDV za povratno embalažo ali
izvzem povratne embalaže iz DDV,
Ÿ vzpostavitev zavezujočih ciljev preprečevanja
odpadkov,
Ÿ zeleno javno naročanje,
Ÿ ﬁnančna podpora programom vzpostavitve
infrastrukture za ponovno uporabo.

(4)

(8)

pločevinke, plastenke, steklenice
pločevinke, plastenke

Čeprav EU te možnosti predlaga kot prostovoljne
instrumente, so jih nekatere države članice že vnesle
v svoj pravni red kot obvezne. Nekatere države z
obveznim kavcijskim sistemom za nepovratno
embalažo pijač imajo tudi obvezen sistem za
povratno embalažo. Dober primer so baltske države Estonija, Litva in Latvija. V Latviji in Estoniji poznajo
obvezen kavcijski sistem za povratno embalažo, isti
operater sistema je odgovoren tudi za t.i. “kliring”
7

S tem so dosegli visoko transparentnost in ohranili
stabilen trg povratne embalaže pijač. Na Finskem
vključevanje ni obvezno, so pa za proizvajalce, ki se
ne vključijo v kavcijski sistem za povratno embalažo,
predpisane dodatne dajatve.

Na prvem mestu hierarhije ravnanja z odpadki je
preprečevanje, ki vključuje
tudi ukrepe ponovne
uporabe.

V nekaterih državah EU že imajo ali pa uvajajo
obvezne kvote pijač, ki jih morajo proizvajalci
zagotavljati v povratni embalaži.
V Nemčiji imajo predpisan cilj 70 %, ki pa velja na
ravni sektorjev, zato se nekateri proizvajalci in trgovci
temu izogibajo. Obvezno kvoto 30 % povratne embalaže (torej ne zgolj za pijače), je sprejela Romunija že
leta 2018. Francija je predpisala cilj 5 % povratne
embalaže do leta 2023 in 10 % do leta 2027, večje
trgovine pa morajo 20 % prodajnega prostora
nameniti možnosti ponovnega polnjenja (npr.
rinfuza).
V okviru podaljšane proizvajalčeve odgovornosti
morajo proizvajalci nameniti sredstva tudi za raziskave, pilotne projekte in implementacijo novih
možnosti ponovne uporabe embalaže. Avstrija pa je
nedavno sprejela obvezne kvote za povratno
embalažo pijač in sicer skupaj vsaj 25 % do leta 2025
in 30 % do leta 2030.⁶

podatkov med količino dano na trg in ločeno zbrano
količino embalaže. V Litvi pa operater kavcijskega
sistema za nepovratno embalažo podatke o zbranih
količinah posreduje operaterju sistema za povratno
embalažo pijač. Kadar kavcijski sistem vključuje tudi
povratno embalažo (ne glede na to, ali gre za
obvezen ali prostovoljen sistem), se uporablja ista
infrastruktura - uporabniki torej obe vrsti prazne
embalaže prinesejo na isto zbirno točko.
Veliko večino povratne embalaže pijač predstavlja
steklo, čeprav je v zelo majhnem obsegu v uporabi
tudi povratna plastika. Vključitev povratnih steklenic
v kavcijski sistem je pomembna tako za kupce kot za
proizvajalce in trgovce. Kupci lahko vso prazno
embalažo pijač vrnejo na enak način in na eno
mesto, kar je zanje bistveno lažje. Za proizvajalce je
to stroškovno učinkovito, uporabljajo isto infrastrukturo, centralizirano upravljanje nudi podporne
storitve kot so evidence in skladiščenje, v nekaterih
primerih pa celo ponudbo standardiziranih steklenic
(Poglavje 6). V Baltskih državah (Litva, Latvija,
Estonija) je vključevanje povratne embalaže v
kavcijski sistem obvezno, trgovine pa morajo
obvezno zagotoviti vračanje tovrstne embalaže.

V EU kavcijski sistemi
večinoma vključujejo tudi
povratno in nepovratno
steklo.
6

Foto: Reloop

8

Reloop predstavitev, Anna Larson

5. PONOVNA UPORABA V SLOVENIJI
Tako kot za evropsko je tudi za slovensko gospodarstvo pomemben prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo, predvsem kot odziv na podnebne
spremembe in tveganja pri dobavi vhodnih materialov. Slovenija je te cilje in prednostne naloge vključila
v več strateških dokumentov: Nacionalni energetski
in podnebni načrt⁷, Dolgoročna podnebna strategija
Slovenije do leta 2050⁸, ter Nacionalni program
varstva okolja 2020 - 2030⁹. Strategija razvoja
Slovenije¹⁰ ocenjuje, da smo pod povprečjem EU
glede učinkovitosti rabe virov in energije in da naša
podjetja zaostajajo pri izvajanju ukrepov za prehod v
krožno gospodarstvo.

Naša podjetja zaostajajo
za povprečjem EU pri
izvajanju ukrepov za prehod
v krožno gospodarstvo.
Po podatkih neproﬁtne mreže Reloop¹¹, je v Sloveniji
tržni delež povratne embalaže pijač leta 1999 znašal
skupaj 42 %, do leta 2019 pa je padel na 21 %.
Največji padec povratne embalaže se je zgodil pri
pivu, povratne steklenice so izpodrinile pločevinke.
Obsežnejše nadomeščanje steklenic s plastenkami se
je zgodilo še pri vodi: ob postopnem opuščanju
povratnih steklenic je hitro naraščala prodaja v
plastenkah.
Pri gaziranih pijačah so leta 1999 večinski tržni delež
zasedale PET plastenke, delež povratnih in
nepovratnih steklenic pa je do leta 2019 ostal skoraj
nespremenjen. Pločevinke za gazirane pijače so se v
tem obdobju širile, leta 2011 so najprej presegle tržni
delež nepovratnih steklenic, leta 2019 pa še
povratnih steklenic.

Eden od vzrokov za zaostanek je tudi v precejšnjem
razkoraku med strateškimi dokumenti in zakonodajo,
ki bi omogočila hitrejši in učinkovitejši prenos teh
strategij v prakso. Letos sprejete spremembe Zakona
o varstvu okolja v členu 6 navajajo, da država in
občine upoštevajo načela krožnega gospodarstva.
Zakon je odprl možnost vzpostavitve kavcijskega
sistema za embalažo pijač. Pri ravnanju z odpadki v
členu 23 navaja, da država z ekonomskimi in ﬁnančnimi instrumenti spodbuja uporabo hierarhije
ravnanja z odpadki, pri čemer se upošteva seznam iz
predpisa EU (glej prejšnje poglavje), ki določa ravnanje z odpadki. Temu bi moralo slediti še medresorsko
usklajevanje, saj se zdi, da Ministrstvo za ﬁnance s
temi predpisi na evropski in nacionalni ravni ni
seznanjeno. V Sloveniji imamo že nekaj časa tudi
Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki pa se slabo
izvaja, čeprav gre za pomemben instrument
spodbujanja ponovne uporabe.
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https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/
⁸http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131
⁹http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
¹⁰http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO131
¹¹https://wwwreloopplatformorg/reloopwhatwewastedashboard/

Slika 4: Tržni deleži povratne embalaže v Sloveniji glede na vrsto pijač leta 1999 in leta 2019
(Vir: https://www.reloopplatform.org/reloop-what-we-waste-dashboard/)

Sprememba tržnega deleža povratne embalaže
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Združenje proizvajalcev pijač pri GZS je pripravilo
analizo ravnanja z embalažo pijač za leto 2021, v
katero je vključilo tudi vračljivo embalažo. ¹⁰
Za povratno embalažo so v veljavi Uzance o vračanju
in prevzemanju vračljive embalaže, ki so jih sprejele
Trgovinska zbornica Slovenije, GZS-ZKŽP ter
Turistično gostinska zbornica Slovenije. Kavcije so
obdavčene z DDV, kupci lahko znesek kavcije
vnovčijo pri novem nakupu.

torej za zbiranje plastenk in pločevink za recikliranje
ter steklenic za ponovno polnjenje.
Slednje lahko postane pomembna podporna infrastruktura za višanje deležev ponovne uporabe kot
najbolj zaželene rešitve za prehod v nizkoogljično
krožno gospodarstvo.
Kavcijski sistemi, ki vključujejo tudi povratno embalažo pijač, imajo dva kroga. Desni je za nepovratno
embalažo, kjer materiali tečejo od proizvodnje preko
distribucije in prodaje ter zbiranja v recikliranje, od
tam pa spet v proizvodnjo. Levi pa je za povratno
embalažo, kjer je krog krajši in teče od distribucije
preko potrošnje, se vrača preko zbiranja v čiščenje in
nato znova v polnjenje in distribucijo. Ne glede na to,
ali je kavcijski sistem za povratno embalažo obvezen
ali prostovoljen, je v večini primerov infrastruktura za
povratno in nepovratno embalažo ista. Uvedba
kavcijskega sistema je zaradi visokih zahtev SUP
direktive neizogibna, hkrati pa organizacija in
infrastruktura sistema predstavljata dobro osnovo za
nadaljnji razvoj uporabe povratne embalaže.

Analiza je vključila prodajno vračljivo embalažo pijač
do treh litrov, večja se uporablja predvsem za pivo
(kovinski sodi). Delež pijač, ki se polni v embalažne
enote do treh litrov, znaša okoli 99 %, prevladuje pa
steklo. V vračljive steklenice se polnijo voda, brezalkoholne pijače, sokovi in nektarji ter pivo. Večina te
embalaže je vključena v kavcijski sistem, za katerega
veljajo Uzance TZS. Delež vračljive steklene
embalaže znaša 15 % celotne mase prodajne
embalaže, pri čemer je dobro upoštevati, da je steklo
precej težje od plastenk ali pločevink. Primerjave
deleža glede števila enot analiza ne navaja.
Kratke transportne razdalje v Sloveniji, manjši ogljični
odtis, velika priljubljenost steklenic pri kupcih in
odprte možnosti ekonomskih spodbud, ki v kratkem
utegnejo postati obvezne, so močni signali proizvajalcem pijač in trgovcem za vključitev povratnih
steklenic v enotni kavcijski sistem za embalažo pijač.
Kavcijski sistem bo tako pripravljen za oba tokova,

¹⁰https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Novice/Ar
ticleID/82589/porocilo-analiza-ravnanja-z-embalazo-pijac-analizaravnanja-s-plastenkami-pijac-in-vracljivo-povratno-embalazo
¹¹ Reloop predstavitev, Anna Larsson
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Slika 5: Kroženje povratne in nepovratne embalaže v kavcijskem sistemu (Vir: Reloop predstavitev, Anna Larsson)
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6. POVRATNE STEKLENICE SPET ZMAGOVALKE
Primeri dobrih praks kažejo, da vključevanje povratne embalaže pijač v enoten kavcijski sistem prinese
koristi vsem akterjem. Takšna rešitev je lažja tudi za
trgovce in za kupce, ki embalažo pijač vračajo na
istem zbirnem mestu. Prednosti tovrstnih rešitev
predstavljamo na dveh primerih.

Manjši proizvajalci - kot so denimo lokalne pivovarne - se za povratno embalažo pijač ponavadi ne
odločajo zato, ker jim prevzem praznih steklenic na
vseh prodajnih mestih predstavlja nesorazmerne
stroške. Latvija je poiskala rešitev, ki tudi njim
omogoča uporabo povratne embalaže. Operater
kavcijskega sistema ponuja uporabo standardiziranih steklenic za ½ l. Zaenkrat sta na voljo dve
različici: rjava in prozorna steklenica. Operater
kavcijskega sistema za standardizirane povratne
steklenice zagotovi transport do svojega zbirnega
centra, kjer jo proizvajalci prevzamejo na enem
mestu. Tako prihranijo pri stroških za steklenice in pri
stroških transporta. Za uporabnike standardiziranih
steklenic za vključitev v kavcijski sistem ne velja meja
vsaj 2 milijona pijač, danih na trg.
Tako je operater kavcijskega sistema manjšim proizvajalcem omogočil uporabo povratnih steklenic na
stroškovno ugoden način in jim omogočil vključevanje v prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.
Kavcijski sistem s svojo infrastrukturo za povratno embalažo je tako tudi spodbujevalec lokalnega podjetništva. Operater kavcijskega sistema v
prihodnje načrtuje še gradnjo pralnice povratnih
steklenic, kar bo dodatno vplivalo na nižje stroške
manjših proizvajalcev pijač.

Latvija - standardizirane povratne
steklenice v kavcijskem sistemu spodbujajo
podjetništvo
Februarja 2022 so v Latviji začeli uporabljati kavcijski
sistem za embalažo pijač, v katerega so vključene
plastenke, pločevinke in steklenice za gazirane in
negazirane pijače, kot so mineralna in druga voda,
limonade, energijski napitki, ledeni čaji, nektarji, pivo
in druge fermentirane pijače z vsebnostjo alkohola
pod 6 %. Sistem je centralizirano voden in uporablja
črtne kode. Glede na to, da je Latvija na podeželju
redko poseljena, so se odločili za mrežo 1400 prevzemnih mest po vsej državi. Isti operater kavcijskega
sistema bo zbiral povratno in nepovratno embalažo,
kar je prvi tak primer v EU.
Pri povratni embalaži so v Latviji oblikovali dve logistični poti. Proizvajalci pijač lahko v trgovinah sami
prevzamejo svojo, individualno povratno embalažo.
Takšna rešitev ustreza predvsem večjim proizvajalcem pijač, ki imajo na trgu večje količine povratne
individualizirane embalaže (npr. oblike, barve). Za
večjega proizvajalca štejejo proizvajalci, ki dajo na trg
letno vsaj 2 milijona pijač v povratnih steklenicah.

Katalonija - pilotni projekt uporabe
povratnih steklenic za vino in penine
V Kataloniji dnevno porabijo 9 milijonov ustekleničenih pijač, od tega je 6 % vina. Letno porabijo
147.000 ton vinskih steklenic. Ponovne uporabe
vinskih steklenic ni niti v hotelih, restavracijah in
cateringu, čeprav se tam uporabljajo povratne
steklenice za brezalkoholne pijače in pivo. Vinarji so
skupina, na katero imajo podnebne spremembe
največji vpliv, saj so vina in njihova kvaliteta močno
odvisna od klimatskih pogojev. Zato bi morali vinarji
prispevati k nižjemu ogljičnemu odtisu svoje
dejavnosti z uporabo novih tehnologij in strategij.
Pilotni projekt reWine je k sodelovanju pritegnil 7
partnerjev - od vinskih kleti, univerz, podjetja za
ravnanje z odpadki, do nevladnih organizacij - ter
vključil še potrošnike, proizvajalce, bare, restavracije
ter večje in manjše trgovine.

¹³Večina informacij v poglavju je iz poročil projekta objavljenih na:
http://www.rewine.cat/en/project
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Cilj projekta, ki je potekal od 2016 - 2021, je bil
ugotoviti priložnosti in ovire za uporabo povratnih
steklenic za vino ter načine, kako zagotoviti tehnično
in higiensko vzdržnost ter kakovost ob stroškovni in
okoljski učinkovitosti.

Rezultati projekta so pokazali, da so povratne steklenice okolju prijaznejše od nepovratnih. Koliko so
okolju prijaznejše, je predvsem odvisno od razdalje
med vinsko kletjo in pralnico ter številom pranj,
potrebnih pri pripravi na ponovno polnjenje.
Razdalja močno vpliva tudi na stroške uporabe povratnih steklenic. Ponovna uporaba se je izkazala za
dražjo, a zgolj zaradi transportnih stroškov, povezanih z razdaljo med pralnico in vinsko kletjo. Če bi bile
pralnice bližje vinskim kletem in ob zadostni
ekonomiji obsega, bi stroški uporabe povratnih
steklenic postali konkurenčni.

Začetna analiza je pokazala, da večina vinskih kleti
(86,8 %) ne uporablja povratnih steklenic. Kot glavno
oviro so navedli logistiko vračanja praznih steklenic
(80,8%). Med 70 % in 78 % jih ocenjuje, da oviro
predstavlja tudi skladiščenje in razvrščanje steklenic,
raznolikost modelov in oblik ter higienski pogoji. Kot
prednost povratnih steklenic so ocenili koristi za
okolje (88,3 %) in družbeno odgovornost (81,8 %).
Med 50 % in 68 % vinskih kleti je kot prednost
ocenilo podobo blagovne znamke, povezane s
povratnimi steklenicami, ekonomsko vzdržnost,
ceno steklenic, strategijo komuniciranja in prihranke
pri ravnanju z odpadki. Dve tretjini vprašanih sta
bili pripravljeni uporabljati povratne steklenice.

Projekt je ocenjeval tudi tehnično izvedljivost in
zaključil, da je kakovost povratnih steklenic po pranju
sprejemljiva za vinske kleti tako v estetskem kot tudi
higienskem smislu. Mehansko čiščenje se je izkazalo
za učinkovito pri odstranjevanju vodotopnih in
nehidrotopnih nalepk.
Glede tehnične in ekonomske izvedljivosti projekt
ugotavlja, da:

Glede spodbud za vračanje vinskih steklenic za
večkratno uporabo med potrošniki je pilotni projekt
predlagal več načinov:
Ÿ popust pri nakupu,
Ÿ kartice zvestobe,
Ÿ kavcijski sistem,
Ÿ bonus pri stroških za ravnanje z odpadki,
Ÿ donacije družbenokoristnim dejavnostim,
Ÿ nagradne igre.

1. Obstaja 6 dejavnikov, ki vplivajo na ponovno
uporabo vinskih steklenic:
§ značilnosti steklenice (model, etiketa in sistem
zapiranja),
§ transport steklenic,
§ razdalja do pralnice,
§ zmogljivost skladiščenja,
§ higienski pogoji skladiščenja in spodbude za
vračilo prazne steklenice.
2. Idealno število ponovne uporabe je vsaj 8 ciklov glede na estetske in higienske vidike steklenice.
3. Kavcijski sistem je najučinkovitejši instrument,
ki zagotavlja, da potrošniki vrnejo prazne
steklenice v trgovine.
4. Razdalja med pralnico in vinsko kletjo je
bistvenega pomena pri optimizaciji ekonomskih
stroškov.
Glede okoljskih prednosti projekt ugotavlja, da
ponovna uporaba vinske steklenice lahko zniža
ogljični odtis za 1,7 kg - 2,6 kg že po 8 ciklih ponovne
uporabe. V okviru projekta so uporabili 82.239
povratnih steklenic za vino, ki bodo v svoji življenjski
dobi prihranile 170 ton emisij CO2 (toliko, kot bi jih
ustvarili, če bi za avtom 11krat obkrožili Zemljo).
Načrtujejo razširitev uporabe povratnih steklenic za
vino po vsej Kataloniji in v druge regije v Španiji.
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