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OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV  

IN PREDSTAVITEV OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV, 

PRIDOBITELJEV IN EMBALERJEV PO SHEMAH 
 

Obveščamo vas, da OOZ Slovenska Bistrica, skupaj s Skladom za izobraževanje 

delavcev pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica in podjetjem Aditiv d.o.o. iz 

Slovenske Bistrice, organizira seminar v zvezi z obveznostmi povzročiteljev 

odpadkov 

v četrtek, dne 21.02.2019, od 10.00 do 13.00 ure 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, 

Špindlerjeva 2e. 
 

Udeleženci seminarja se boste seznanili z: 

- Osnovnimi obveznosti povzročiteljev odpadkov 

- Poročanjem in načini poročanja o nastalih odpadkih v podjetju  

 na ARSO (poročanje do 31.3.2019) 

- Vodenjem evidenc odpadkov, evidenčnimi listi 

- Obveznostmi na področju embalaže, električne in elektronske  

 opreme ter baterij (evidence, poročanje shemi, Finančni upravi RS,  

 odvozi odpadnih produktov,...) 

- NOVOSTMI na področju embalaže (podjetja pod 15 ton) ter  

 električne in elektronske opreme (spremenjena Uredba o okoljski  

 dajatvi) 
 

Na koncu seminarja si bomo vzeli čas in pozornost posvetili tudi vašim vprašanjem 

ter konkretnim primerom, s katerimi se srečujete pri svojem delu.  
 

Vsak udeleženec prejme gradivo z vsebino seminarja. 
 

Cena izobraževanja za člane, ki imajo plačano članarino, znaša 30 €, za 

nečlane pa 70,00€. DDV je vključen v ceno.   
 

V kolikor ste zainteresirani za naveden seminar vas prosimo, da 

izpolnite prijavnico na naslednji strani in jo pošljete na sedež zbornice po 

pošti ali po faxu 02/818 31 10 ali po elektronski pošti na 
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olga.kampus@ozs.si, najkasneje do vključno ponedeljka, 18. februarja 

2019.  
 

 
 
 
 

PRIJAVNICA 

 

za seminar »OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV ODPADKOV 

IN PREDSTAVITEV OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV, PRIDOBITELJEV 

IN EMBALERJEV PO SHEMAH« 

na OOZ Slovenska Bistrica, dne 21.2.2019, ob 10.00 uri 

 

Ime in priimek_____________________________________________________________ 

Naziv firme________________________________________________________________ 

E-pošta:________________________________ 

Davčna številka___________________________tel./fax___________________________ 

Naslov_____________________________________________________________________ 

Član zbornice   DA    NE 

Udeleženci seminarja:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Datum:     žig     podpis: 
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