
 

 

Spoštovani poslovni partner, 

želimo uvesti še bolj učinkovit sistem vračanja prazne embalaže. Izognili bi se radi zapletom, ki se 
občasno pojavijo zaradi nezadostnih informacij, da bi lahko zagotovili nemoteno in dovolj dobro storitev 
vračanja prazne embalaže.  V izogib težavam, ki so se pokazale v času od uvedbe sistema, bi pri 
obstoječem postopku vračanja embalaže uvedli spremembo. 

Ko je embalaža prazna, prosim sporočite vrsto in število embalaže na elektronski naslov: 
embalaza@brenntag.si 

V sistemu bomo zabeležili posredovano informacijo o stanju, ter embalažo v najkrajšem času tudi 
prevzeli in seveda izstavili dobropis, če je le ta vrnjena v dogovorjenem roku. Sprememba velja od 
01.01.2014, torej po tem datumu, bomo sporočila o prevzemu prazne embalaže upoštevali le v primeru 
pisnega obvestila na zgoraj omenjeni elektronski naslov. 

Rok za vračilo embalaže je 90 dni in v kolikor je embalaža vrnjena v tem roku oz. imamo podatek, da 
imate za nas pripravljeno prazno embalažo, ste upravičeni do izdaje dobropisa z zneskom, kar pa je v 
današnjem času zelo pomembno, saj se vsi trudimo racionalno ravnati s svojimi sredstvi. 

Embalaža pa mora biti pravilno pripravljena za vračilo v skladu z zakoni ADR. 

- Nevarna embalaža  mora biti zaprta z originalnimi čepi, nepoškodovana, označena (na embalaži 
mora ostati nalepka), ustrezno naložena in zaščitena pred razsutjem (ovita v folijo ali kako 
drugače zavarovana).  

 

Primerno pripravljena embalaža 

Za neočiščeno prazno embalažo, ki je vsebovala nevarno blago, veljajo enake zahteve kot za polno, razen 
če so izvedeni ustrezni ukrepi za odpravo možnih nevarnosti, kar je tudi zahteva ADR pravilnika: ZPNB, 
STR 696/ pog. 4.1.1.11: 
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- Nenevarna embalaža ne sme vsebovati usedlin blaga (v primeru da embalažo obrnemo iz nje ne 
sme kapljati). 

Embalažo, ki je last podjetja Brenntag d.o.o. (kar je razvidno iz nalepke na embalaži, na kateri so 
navedeni vsi podatki v skladu z zakonom), je voznik dolžan sprejeti v primeru, ko je bilo javljeno stanje 
prazne embalaže.  

 
 

Nalepka 

Voznik mora prazno embalažo sprejeti, če jo je kupec ustrezno pripravil. Izjema je dovoljena samo, če na 
prevoznem sredstvu ni prostora. Ob tem pa mora voznik izpolniti obrazec, da smo tudi mi obveščeni 
koliko embalaže ni prevzel. Embalažo je potrebno hraniti na čistem in za to primernem mestu. Na  ta 
način omogočamo našim kupcem iste pogoje in možnosti koriščenja. Poškodovane, umazane in odprte 
embalaže voznik ni dolžan prevzeti. 
 

- Prepovedano je koristiti embalažo last podjetja Brenntag d.o.o. za skladiščenje  drugih 
materialov, ter njihovo mešanje v embalaži.  

- Prepovedano je vsako odstranjevanje, uničevanje in prekrivanje nalepke  
Brenntag Ljubljana d.o.o., kot tudi pisanje po nalepki, ki se nahaja na embalaži. V prilogi vam 
pošiljamo tudi obrazec za vračilo embalaže, ki ga ob prevzemu izpolni prevoznik, podpišeta pa ga 
odjemalec in prevzemnik (voznik ali skladiščnik). 
 
 
Brenntag Ljubljana d.o.o.       Ljubljana, 05.12.2013 
Direktorica 
Neda Štoter 
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