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Oznake embalaže, 
vključene v kavcijski sistem

Vsaka kavcijska embalaža je 
označena z znakom 
švedskega kavcijskega 
sistema. Ta kupcu pove, da je 
ob nakupu pijače plačal 
kavcijo, ki jo dobi vrnjeno, ko 
embalažo prinese na vračilno 
točko. Označena je s črtno 
kodo, ki informacijskemu 
sistemu med drugim pove 
tudi to, da je bila embalaža 
dana na švedski trg. S tem 
preprečujejo goljufije 
oziroma vračanje embalaže, 
za katero kavcija ni bila 
plačana. Za test smo s sabo 
prinesli plastenko iz Slovenije 
- avtomat jo je zavrnil. 

Čeprav Švedski sistem zbira 
le plastenke in pločevinke, se 
povratne steklenice zbirajo 
na istih vračilnih točkah, ker 
je to za potrošnike lažje. 
Povratne steklenice torej 
nimajo oznake kavcijskega 
sistema, v trgovinah jih 
prevzame proizvajalec.



Na Švedskem imajo 12.000 vračilnih točk za kavcijsko embalažo 
pijač, vključene so tudi manjše trgovine. Ustavili smo se v 
trgovinici na otočku Brännö in kljub omejenemu prodajnemu 
prostoru v njej našli vračilni avtomat. 

Manjše trgovine na Švedskem so vključene v kavcijski sistem

Na Švedskem imajo 
12.000 vračilnih točk 
za kavcijsko embalažo 
pijač, vključene so tudi 
manjše trgovine. 
Ustavili smo se v 
trgovinici na otočku 
Brännö in kljub 
omejenemu 
prodajnemu prostoru 
v njej našli vračilni 
avtomat. 

Manjše trgovine na 
Švedskem so 
vključene v kavcijski 
sistem



Ob avtomatih je prostor, kjer si lahko kupec umije roke ter zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, v katerih je 
prinesel odpadno embalažo.

pregledano, brez TC, Karmen

Na Švedskem smo se ustavili v eni večjih trgovin. Vračilna točka za embalažo je pri vhodu, kupcem sta na 
voljo dva avtomata za embalažo pijač. Avtomata sta opremljena z navodili za uporabo ter z večjo odprtino 
za zabojčke za vračanje več embalaže hkrati. 

Kavcijski sistem - vračilna točka v veliki trgovini

Slike:

Na Švedskem imajo 12.000 vračilnih točk za kavcijsko embalažo pijač, vključene so tudi manjše trgovine. 
Ustavili smo se v trgovinici na otočku Brännö in kljub omejenemu prodajnemu prostoru v njej našli vračilni 
avtomat. 

V centru Göteborga smo obiskali srednje veliko trgovino z vračilno točko za embalažo, vključeno v kavcijski 
sistem. Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na majhnem prostoru je avtomat z navodili in cenikom kavcij za 
različno embalažo. Na Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso embalažo pijač, tako kot je to v večini 
drugih evropskih držav s kavcijskim sistemom. Tudi v tej trgovini so kljub omejenemu prostoru namestili še 
zabojnik za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v katerih kupci prinesejo prazno embalažo. 

Zgornja fotografija prikazuje vračilne točke za embalažo, vključeno v kavcijski sistem, v različno velikih 
trgovinah na Švedskem. OVse so opremljene z avtomati, velikost prostora in število avtomatov pa so 
seveda odvisni od velikosti trgovine. V res majhnih trgovinah in na bencinskih črpalkah vrnjeno embalažo 
odčitajo ročno. Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je mogoče vrniti na katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na katerem je napisana 
vrednost oddane kavcije, lahko pa, kot vidite na fotografijah, kavcijo tudi donira. 

manjša trgovina 1 + svedska avg2022 (97) + manjsa trgovina 2

Spodnja fotografija: Švedi so praktični in so ob postavljanju vračilnih točk mislili na vse. Ob avtomatih v 
večjih trgovinah je prostor, kjer si lahko kupec umije roke, in zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, v katerih 
je prinesel odpadno embalažo. Švedi so praktični in so tTočke v večjih trgovinah so opremili še z 
odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: 
plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v drugi državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male 
elektronske naprave …

letalisce 0 + letalisce 1 + letalisce 3 ostali odpadki

Vračilna točka srednje velike trgovine na Švedskem

Manjše trgovine na Švedskem so vključene v kavcijski sistem

Slike:

vracilna tocka v lidlu + vracilna tocka lidl 2

Slika:

Na švedskem imajo 12.000 vračilnih točk: od trgovin, bencinskih črpalk, restavracij, lokalov s hitro hrano, 
kampov in smučišč, prireditev, športnih dvoran. Sistem je lani zbral in predelal 21.963 ton prozornih PET 
plastenk, 1.801 ton barvnih PET plastenk, 1.376 ton HDPE pokrovčkov in 22.745 ton aluminija.

Tudi ob odhodu s Švedske nas je  na letališču pričakalo presenečenje. Tik pred kontrolno točko je nameščen 
kotiček, kjer potniki lahko oddajo embalažo, vključeno v kavcijski sistem,  in kavcijo donirajo različnim 
organizacijam. Ob avtomatu je lijak, v katerega potniki zlijejo tekočine, ki jih ni mogoče odnesti na letalo. 

Švedsko letališče z vračilno točko za kavcijsko embalažo

POVZETKA ZA NOVIČNIK
—---------------------------------------------

Če želi, lahko kupec znesek kavcije donira tudi poljubni organizaciji, ki jo izbere s seznama na zaslonu 
avtomata.

Švedi so praktični in so točko opremili še z odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste 
odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v drugi 
državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male elektronske naprave …

oznake 1 + ce se oddaja nekavcijska embalaza + svedska avg2022(37) Ica + 13 plastenke in steklenice

vracilna tocka lidl2 + Ica 9 možnost donacij + Ica 8 donirana kavcija

Vsaka kavcijska embalaža je označena z znakom švedskega kavcijskega sistema. Ta kupcu pove, da je ob 
nakupu pijače plačal kavcijo, ki jo dobi vrnjeno, ko embalažo prinese na vračilno točko. Označena je s črtno 
kodo, ki informacijskemu sistemu med drugim pove tudi to, da je bila embalaža dana na švedski trg. S tem 
preprečujejo goljufije oziroma vračanje embalaže, za katero kavcija ni bila plačana. Za test smo s sabo 
prinesli plastenko iz Slovenije - avtomat jo je zavrnil. 

Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je na Švedskem mogoče vrniti na katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na katerem je napisana 
vrednost oddane kavcije. V trgovini jo izplačajo v gotovini ali ustrezno znižajo znesek naslednjega nakupa. 
Kupon velja 1 leto in se ga lahko unovči v katerikoli trgovini iste trgovske mreže na Švedskem, v kateri je 
bila embalaža vrnjena.

Ica0 + Ica 1 + oznake + Ica 7 navodila za oddajo + Ica 4 higiena + Ica 5

Kako lahko na Švedskem unovčijo kavcijo?

Oznake embalaže, vključene v kavcijski sistem

Čeprav Švedski sistem zbira le plastenke in pločevinke, se povratne steklenice zbirajo na istih vračilnih 
točkah, ker je to za potrošnike lažje. Povratne steklenice torej nimajo oznake kavcijskega sistema, v 
trgovinah jih prevzame proizvajalec.

Slike:

Slike:

Slike:

V centru Göteborga smo obiskali srednje 
veliko trgovino z vračilno točko za 
embalažo, vključeno v kavcijski sistem. 
Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na 
majhnem prostoru je avtomat z navodili in 
cenikom kavcij za različno embalažo. Na 
Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso 
embalažo pijač, tako kot je to v večini 
drugih evropskih držav s kavcijskim 
sistemom. Tudi v tej trgovini so kljub 
omejenemu prostoru namestili še zabojnik 
za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v 
katerih kupci prinesejo prazno embalažo. 

V centru Göteborga smo obiskali srednje 
veliko trgovino z vračilno točko za 
embalažo, vključeno v kavcijski sistem. 
Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na 
majhnem prostoru je avtomat z navodili in 
cenikom kavcij za različno embalažo. Na 
Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso 
embalažo pijač, tako kot je to v večini 
drugih evropskih držav s kavcijskim 
sistemom. Tudi v tej trgovini so kljub 
omejenemu prostoru namestili še zabojnik 
za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v 
katerih kupci prinesejo prazno embalažo. 
Vračilna točka srednje velike trgovine na 
Švedskem

Vračilna točka srednje velike trgovine na 
Švedskem

Vračilna točka srednje 
velike trgovine na 
Švedskem

V centru Göteborga smo 
obiskali srednje veliko 
trgovino z vračilno točko za 
embalažo, vključeno v 
kavcijski sistem. Točka je bila 
pri vhodu v trgovino. 

Tudi v tej trgovini so kljub 
omejenemu prostoru 
namestili še zabojnik za 
oddajo papirnih in plastičnih 
vrečk, v katerih kupci 
prinesejo prazno embalažo.

Na majhnem prostoru je 
avtomat z navodili in 
cenikom kavcij za različno 
embalažo. Na Švedskem 
kavcija namreč ni enotna za 
vso embalažo pijač, tako kot 
je to v večini drugih 
evropskih držav s kavcijskim 
sistemom. 



pregledano, brez TC, Karmen

Slike:
manjša trgovina 1 + svedska avg2022 (97) + manjsa trgovina 2

Slike:
oznake 1 + ce se oddaja nekavcijska embalaza + svedska avg2022(37) Ica + 13 plastenke in steklenice

Manjše trgovine na Švedskem so vključene v kavcijski sistem
Na Švedskem imajo 12.000 vračilnih točk za kavcijsko embalažo pijač, vključene so tudi manjše trgovine. 
Ustavili smo se v trgovinici na otočku Brännö in kljub omejenemu prodajnemu prostoru v njej našli vračilni 
avtomat. 

Oznake embalaže, vključene v kavcijski sistem
Vsaka kavcijska embalaža je označena z znakom švedskega kavcijskega sistema. Ta kupcu pove, da je ob 
nakupu pijače plačal kavcijo, ki jo dobi vrnjeno, ko embalažo prinese na vračilno točko. Označena je s črtno 
kodo, ki informacijskemu sistemu med drugim pove tudi to, da je bila embalaža dana na švedski trg. S tem 
preprečujejo goljufije oziroma vračanje embalaže, za katero kavcija ni bila plačana. Za test smo s sabo 
prinesli plastenko iz Slovenije - avtomat jo je zavrnil. 
Čeprav Švedski sistem zbira le plastenke in pločevinke, se povratne steklenice zbirajo na istih vračilnih 
točkah, ker je to za potrošnike lažje. Povratne steklenice torej nimajo oznake kavcijskega sistema, v 
trgovinah jih prevzame proizvajalec.

vracilna tocka lidl2 + Ica 9 možnost donacij + Ica 8 donirana kavcija

Če želi, lahko kupec znesek kavcije donira tudi poljubni organizaciji, ki jo izbere s seznama na zaslonu 
avtomata.

Slike:

Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je na Švedskem mogoče vrniti na katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na katerem je napisana 
vrednost oddane kavcije. V trgovini jo izplačajo v gotovini ali ustrezno znižajo znesek naslednjega nakupa. 
Kupon velja 1 leto in se ga lahko unovči v katerikoli trgovini iste trgovske mreže na Švedskem, v kateri je 
bila embalaža vrnjena.

vracilna tocka v lidlu + vracilna tocka lidl 2

Tudi ob odhodu s Švedske nas je  na letališču pričakalo presenečenje. Tik pred kontrolno točko je nameščen 
kotiček, kjer potniki lahko oddajo embalažo, vključeno v kavcijski sistem,  in kavcijo donirajo različnim 
organizacijam. Ob avtomatu je lijak, v katerega potniki zlijejo tekočine, ki jih ni mogoče odnesti na letalo. 

Slike:

Švedsko letališče z vračilno točko za kavcijsko embalažo

V centru Göteborga smo obiskali srednje veliko trgovino z vračilno točko za embalažo, vključeno v kavcijski 
sistem. Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na majhnem prostoru je avtomat z navodili in cenikom kavcij za 
različno embalažo. Na Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso embalažo pijač, tako kot je to v večini 
drugih evropskih držav s kavcijskim sistemom. Tudi v tej trgovini so kljub omejenemu prostoru namestili še 
zabojnik za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v katerih kupci prinesejo prazno embalažo. 

Vračilna točka srednje velike trgovine na Švedskem

Na švedskem imajo 12.000 vračilnih točk: od trgovin, bencinskih črpalk, restavracij, lokalov s hitro hrano, 
kampov in smučišč, prireditev, športnih dvoran. Sistem je lani zbral in predelal 21.963 ton prozornih PET 
plastenk, 1.801 ton barvnih PET plastenk, 1.376 ton HDPE pokrovčkov in 22.745 ton aluminija.

Slika:
letalisce 0 + letalisce 1 + letalisce 3 ostali odpadki
—---------------------------------------------

Švedi so praktični in so točko opremili še z odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste 
odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v drugi 
državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male elektronske naprave …

Ob avtomatih je prostor, kjer si lahko kupec umije roke ter zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, v katerih je 
prinesel odpadno embalažo.

Slike:

Kako lahko na Švedskem unovčijo kavcijo?

Na Švedskem smo se ustavili v eni večjih trgovin. Vračilna točka za embalažo je pri vhodu, kupcem sta na 
voljo dva avtomata za embalažo pijač. Avtomata sta opremljena z navodili za uporabo ter z večjo odprtino 
za zabojčke za vračanje več embalaže hkrati. 

Kavcijski sistem - vračilna točka v veliki trgovini

Ica0 + Ica 1 + oznake + Ica 7 navodila za oddajo + Ica 4 higiena + Ica 5

Kavcijski sistem - vračilna 
točka v veliki trgovini

Na Švedskem smo se ustavili 
v eni večjih trgovin. Vračilna 
točka za embalažo je pri 
vhodu, kupcem sta na voljo 
dva avtomata za embalažo 
pijač. Avtomata sta 
opremljena z navodili za 
uporabo ter z večjo odprtino 
za zabojčke za vračanje več 
embalaže hkrati. 

Švedi so praktični in so točko 
opremili še z odprtinami, v 
katere je mogoče odložiti še 
druge vrste odpadkov, ki so 
jih dolžne zbirati trgovine: 
plastenke, ki niso zajete v 
kavcijski sistem (na primer v 
drugi državi kupljena pijača), 
baterije, svetilke, male 
elektronske naprave …

Ob avtomatih je prostor, kjer 
si lahko kupec umije roke ter 
zabojnik, kamor lahko odvrže 
vrečke, v katerih je prinesel 
odpadno embalažo.

Švedi so praktični in so 
točko opremili še z 
odprtinami, v katere je 
mogoče odložiti še druge 
vrste odpadkov, ki so jih 
dolžne zbirati trgovine: 
plastenke, ki niso zajete v 
kavcijski sistem (na primer 
v drugi državi kupljena 
pijača), baterije, svetilke, 
male elektronske naprave 
…

Kavcijski sistem - vračilna 
točka v veliki trgovini
Na Švedskem smo se 
ustavili v eni večjih trgovin. 
Vračilna točka za embalažo 
je pri vhodu, kupcem sta 
na voljo dva avtomata za 
embalažo pijač. Avtomata 
sta opremljena z navodili 
za uporabo ter z večjo 
odprtino za zabojčke za 
vračanje več embalaže 
hkrati. 
Ob avtomatih je prostor, 
kjer si lahko kupec umije 
roke ter zabojnik, kamor 
lahko odvrže vrečke, v 
katerih je prinesel 
odpadno embalažo.



V centru Göteborga smo obiskali srednje veliko trgovino z vračilno točko za embalažo, vključeno 
v kavcijski sistem. Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na majhnem prostoru je avtomat z navodili 
in cenikom kavcij za različno embalažo. Na Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso embalažo 
pijač, tako kot je to v večini drugih evropskih držav s kavcijskim sistemom. Tudi v tej trgovini so 
kljub omejenemu prostoru namestili še zabojnik za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v katerih 
kupci prinesejo prazno embalažo. 

manjša trgovina 1 + svedska avg2022 (97) + manjsa trgovina 2

Slike:

Tudi ob odhodu s Švedske nas je  na letališču pričakalo presenečenje. Tik pred kontrolno točko je 
nameščen kotiček, kjer potniki lahko oddajo embalažo, vključeno v kavcijski sistem,  in kavcijo 
donirajo različnim organizacijam. Ob avtomatu je lijak, v katerega potniki zlijejo tekočine, ki jih ni 
mogoče odnesti na letalo. 

Vračilna točka srednje velike trgovine na Švedskem

Slike:

Švedsko letališče z vračilno točko za kavcijsko embalažo

vracilna tocka v lidlu + vracilna tocka lidl 2

Na švedskem imajo 12.000 vračilnih točk: od trgovin, bencinskih črpalk, restavracij, lokalov s 
hitro hrano, kampov in smučišč, prireditev, športnih dvoran. Sistem je lani zbral in predelal 
21.963 ton prozornih PET plastenk, 1.801 ton barvnih PET plastenk, 1.376 ton HDPE pokrovčkov 
in 22.745 ton aluminija.

Čeprav Švedski sistem zbira le plastenke in pločevinke, se povratne steklenice zbirajo na istih 
vračilnih točkah, ker je to za potrošnike lažje. Povratne steklenice torej nimajo oznake 
kavcijskega sistema, v trgovinah jih prevzame proizvajalec.

Manjše trgovine na Švedskem so vključene v kavcijski sistem

Oznake embalaže, vključene v kavcijski sistem
Vsaka kavcijska embalaža je označena z znakom švedskega kavcijskega sistema. Ta kupcu pove, 
da je ob nakupu pijače plačal kavcijo, ki jo dobi vrnjeno, ko embalažo prinese na vračilno točko. 
Označena je s črtno kodo, ki informacijskemu sistemu med drugim pove tudi to, da je bila 
embalaža dana na švedski trg. S tem preprečujejo goljufije oziroma vračanje embalaže, za katero 
kavcija ni bila plačana. Za test smo s sabo prinesli plastenko iz Slovenije - avtomat jo je zavrnil. 

Slike:

Na Švedskem imajo 12.000 vračilnih točk za kavcijsko embalažo pijač, vključene so tudi manjše 
trgovine. Ustavili smo se v trgovinici na otočku Brännö in kljub omejenemu prodajnemu 
prostoru v njej našli vračilni avtomat. 

oznake 1 + ce se oddaja nekavcijska embalaza + svedska avg2022(37) Ica + 13 plastenke in 
steklenice

Kako lahko na Švedskem unovčijo kavcijo?

Slike:
vracilna tocka lidl2 + Ica 9 možnost donacij + Ica 8 donirana kavcija

Ica0 + Ica 1 + oznake + Ica 7 navodila za oddajo + Ica 4 higiena + Ica 5

Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je na Švedskem mogoče vrniti na katerikoli vračilni 
točki, ne glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na 
katerem je napisana vrednost oddane kavcije. V trgovini jo izplačajo v gotovini ali ustrezno 
znižajo znesek naslednjega nakupa. Kupon velja 1 leto in se ga lahko unovči v katerikoli trgovini 
iste trgovske mreže na Švedskem, v kateri je bila embalaža vrnjena.
Če želi, lahko kupec znesek kavcije donira tudi poljubni organizaciji, ki jo izbere s seznama na 
zaslonu avtomata.

Slike:

Švedi so praktični in so točko opremili še z odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste 
odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v 
drugi državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male elektronske naprave …

Na Švedskem smo se ustavili v eni večjih trgovin. Vračilna točka za embalažo je pri vhodu, 
kupcem sta na voljo dva avtomata za embalažo pijač. Avtomata sta opremljena z navodili za 
uporabo ter z večjo odprtino za zabojčke za vračanje več embalaže hkrati. 

pregledano, brez TC, Karmen

Kavcijski sistem - vračilna točka v veliki trgovini

Ob avtomatih je prostor, kjer si lahko kupec umije roke ter zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, 
v katerih je prinesel odpadno embalažo.

Kako lahko na Švedskem 
unovčijo kavcijo?

Embalažo pijač, vključeno v 
kavcijski sistem, je na 
Švedskem mogoče vrniti na 
katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača 
kupljena. Ob vračilu kavcije 
kupec dobi kupon/bon, na 
katerem je napisana vrednost 
oddane kavcije. V trgovini jo 
izplačajo v gotovini ali ustre-
zno znižajo znesek 
naslednjega nakupa. Kupon 
velja 1 leto in se ga lahko 
unovči v katerikoli trgovini 
iste trgovske mreže na 
Švedskem, v kateri je bila 
embalaža vrnjena.

Če želi, lahko kupec znesek 
kavcije donira tudi poljubni 
organizaciji, ki jo izbere s 
seznama na zaslonu 
avtomata.



Vračilna točka srednje velike trgovine na Švedskem

Ob avtomatih je prostor, kjer si lahko kupec umije roke ter zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, v katerih je 
prinesel odpadno embalažo.

Kako lahko na Švedskem unovčijo kavcijo?

Če želi, lahko kupec znesek kavcije donira tudi poljubni organizaciji, ki jo izbere s seznama na zaslonu 
avtomata.

Na švedskem imajo 12.000 vračilnih točk: od trgovin, bencinskih črpalk, restavracij, lokalov s hitro hrano, 
kampov in smučišč, prireditev, športnih dvoran. Sistem je lani zbral in predelal 21.963 ton prozornih PET 
plastenk, 1.801 ton barvnih PET plastenk, 1.376 ton HDPE pokrovčkov in 22.745 ton aluminija.

Švedi so praktični in so točko opremili še z odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste 
odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v drugi 
državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male elektronske naprave …

Ica0 + Ica 1 + oznake + Ica 7 navodila za oddajo + Ica 4 higiena + Ica 5

Manjše trgovine na Švedskem so vključene v kavcijski sistem

Slike:

V centru Göteborga smo obiskali srednje veliko trgovino z vračilno točko za embalažo, vključeno v kavcijski 
sistem. Točka je bila pri vhodu v trgovino. Na majhnem prostoru je avtomat z navodili in cenikom kavcij za 
različno embalažo. Na Švedskem kavcija namreč ni enotna za vso embalažo pijač, tako kot je to v večini 
drugih evropskih držav s kavcijskim sistemom. Tudi v tej trgovini so kljub omejenemu prostoru namestili še 
zabojnik za oddajo papirnih in plastičnih vrečk, v katerih kupci prinesejo prazno embalažo. 

manjša trgovina 1 + svedska avg2022 (97) + manjsa trgovina 2

Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je na Švedskem mogoče vrniti na katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na katerem je napisana 
vrednost oddane kavcije. V trgovini jo izplačajo v gotovini ali ustrezno znižajo znesek naslednjega nakupa. 
Kupon velja 1 leto in se ga lahko unovči v katerikoli trgovini iste trgovske mreže na Švedskem, v kateri je 
bila embalaža vrnjena.

vracilna tocka lidl2 + Ica 9 možnost donacij + Ica 8 donirana kavcija

Vsaka kavcijska embalaža je označena z znakom švedskega kavcijskega sistema. Ta kupcu pove, da je ob 
nakupu pijače plačal kavcijo, ki jo dobi vrnjeno, ko embalažo prinese na vračilno točko. Označena je s črtno 
kodo, ki informacijskemu sistemu med drugim pove tudi to, da je bila embalaža dana na švedski trg. S tem 
preprečujejo goljufije oziroma vračanje embalaže, za katero kavcija ni bila plačana. Za test smo s sabo 
prinesli plastenko iz Slovenije - avtomat jo je zavrnil. 

oznake 1 + ce se oddaja nekavcijska embalaza + svedska avg2022(37) Ica + 13 plastenke in steklenice

Oznake embalaže, vključene v kavcijski sistem

vracilna tocka v lidlu + vracilna tocka lidl 2

Švedsko letališče z vračilno točko za kavcijsko embalažo
Tudi ob odhodu s Švedske nas je  na letališču pričakalo presenečenje. Tik pred kontrolno točko je nameščen 
kotiček, kjer potniki lahko oddajo embalažo, vključeno v kavcijski sistem,  in kavcijo donirajo različnim 
organizacijam. Ob avtomatu je lijak, v katerega potniki zlijejo tekočine, ki jih ni mogoče odnesti na letalo. 

Čeprav Švedski sistem zbira le plastenke in pločevinke, se povratne steklenice zbirajo na istih vračilnih 
točkah, ker je to za potrošnike lažje. Povratne steklenice torej nimajo oznake kavcijskega sistema, v 
trgovinah jih prevzame proizvajalec.

Slike:

Slike:

Slike:

Slike:

Slika:

Na Švedskem imajo 12.000 vračilnih točk za kavcijsko embalažo pijač, vključene so tudi manjše trgovine. 
Ustavili smo se v trgovinici na otočku Brännö in kljub omejenemu prodajnemu prostoru v njej našli vračilni 
avtomat. 

Kavcijski sistem - vračilna točka v veliki trgovini

pregledano, brez TC, Karmen

Na Švedskem smo se ustavili v eni večjih trgovin. Vračilna točka za embalažo je pri vhodu, kupcem sta na 
voljo dva avtomata za embalažo pijač. Avtomata sta opremljena z navodili za uporabo ter z večjo odprtino 
za zabojčke za vračanje več embalaže hkrati. 

letalisce 0 + letalisce 1 + letalisce 3 ostali odpadki

POVZETKA ZA NOVIČNIK

Spodnja fotografija: Švedi so praktični in so ob postavljanju vračilnih točk mislili na vse. Ob avtomatih v 
večjih trgovinah je prostor, kjer si lahko kupec umije roke, in zabojnik, kamor lahko odvrže vrečke, v katerih 
je prinesel odpadno embalažo. Švedi so praktični in so tTočke v večjih trgovinah so opremili še z 
odprtinami, v katere je mogoče odložiti še druge vrste odpadkov, ki so jih dolžne zbirati trgovine: 
plastenke, ki niso zajete v kavcijski sistem (na primer v drugi državi kupljena pijača), baterije, svetilke, male 
elektronske naprave …

—---------------------------------------------

Zgornja fotografija prikazuje vračilne točke za embalažo, vključeno v kavcijski sistem, v različno velikih 
trgovinah na Švedskem. OVse so opremljene z avtomati, velikost prostora in število avtomatov pa so 
seveda odvisni od velikosti trgovine. V res majhnih trgovinah in na bencinskih črpalkah vrnjeno embalažo 
odčitajo ročno. Embalažo pijač, vključeno v kavcijski sistem, je mogoče vrniti na katerikoli vračilni točki, ne 
glede na to, kje je bila pijača kupljena. Ob vračilu kavcije kupec dobi kupon/bon, na katerem je napisana 
vrednost oddane kavcije, lahko pa, kot vidite na fotografijah, kavcijo tudi donira. 

Tudi ob odhodu s Švedske 
nas je  na letališču pričakalo 
presenečenje. Tik pred 
kontrolno točko je nameščen 
kotiček, kjer potniki lahko 
oddajo embalažo, vključeno 
v kavcijski sistem,  in kavcijo 
donirajo različnim 
organizacijam. Ob avtomatu 
je lijak, v katerega potniki 
zlijejo tekočine, ki jih ni 
mogoče odnesti na letalo. 

Švedsko letališče z vračilno 
točko za kavcijsko 
embalažo

Na švedskem imajo 12.000 
vračilnih točk: od trgovin, 
bencinskih črpalk, restavracij, 
lokalov s hitro hrano, 
kampov in smučišč, 
prireditev, športnih dvoran. 
Sistem je lani zbral in 
predelal 21.963 ton 
prozornih PET plastenk, 1.801 
ton barvnih PET plastenk, 
1.376 ton HDPE pokrovčkov 
in 22.745 ton aluminija.
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