
 
 

 

Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica in Sklad za izobraževanje 

pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica organizirata 

strokovni seminar na temo: 

»Ravnanje z odpadki in predstavitev novosti novele Uredbe o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo« 

 

v četrtek, 17. maja 2018,  od 13. do 15. ure 

v prostorih OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e. 
 

Program seminarja: 

1. Zakonodaja na področju odpadkov 

 Krovna uredba 

 Osnovni pojmi 

 Osebe, ki ravnajo z odpadki 

 Razvrščanje odpadkov 

 Obveznosti povzročitelja odpadkov 

 Načrt ravnanja z odpadki 

 Evidenčni list 

 Skladiščenje in označevanje odpadkov 

 Informacijski sistem o ravnanju z odpadki 

 

2. Specifične uredbe – ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov 

 Odpadna olja 

 Ravnanje z izrabljenimi avtomobilskimi gumami 

 Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji 

 Ravnanje z gradbenimi odpadki 

 

3. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

 Osnovni pojmi v uredbi 

 Novosti pri ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 



 Zavezanci za vpis v DROE in FURS 

 Novosti za distributerje 

 Vodenje lastne evidence 

 Letno poročanje 

 Podatki za letno poročanje, kdo poroča, kje pridobiti obrazce 

za poročanje, kako poročamo, komu poročati 

 

4. Primeri iz prakse in pogosta vprašanja 

 
PREDAVATELJICA: 

Marija Gajšek, univ. dipl. inž. živ. tehnologije 
 

CENA: 

Za člane zbornice, ki imajo plačano članarino, znaša kotizacija 30,00 €, 

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

 
PRIJAVA: 

V kolikor se želite seminarja udeležiti,  pošljite izpolnjeno prijavnico 

najkasneje do srede,  16. maja 2018, na sedež Območne obrtno-

podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e ali po faksu: 02 

818 31 10. Lahko pa se prijavite po elektronski pošti na naslov: 

olga.kampus@ozs.si 
 

 

 
 

PRIJAVNICA ZA SEMINAR »Ravnanje z odpadki in predstavitev novosti novele Uredbe 

o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo« 

 

Ime in priimek_______________________________________________________________________ 

naziv firme___________________________________e-pošta:________________________________ 

Davčna številka___________________________tel./fax_____________________________________ 

naslov______________________________________________________________________________ 

član zbornice   DA    NE 

udeleženci seminarja: ________________________________________________________________ 

Datum:     žig     podpis: 

 


