
 
 
 

 
 

  

NOVOSTI V ZAKONODAJI IN OBVEZNOSTI  
ZA POVZROČITELJE ODPADKOV  

 
 

Datum: 26.10.2022 od 9.00 do 11.30. 

 

V praksi mnogokrat velja napačno prepričanje, da pri podjetjih in organizacijah, kjer nastajajo 

manjše količine odpadkov, ni posebnih zahtev glede ločenega zbiranja in oddaje. Odpadki 

praviloma nastajajo v vseh dejavnostih in za njih je potrebno primerno poskrbeti; tudi za odpadna 

jedilna olja in organske odpadke iz kuhinj, mastne krpe, ki jih je uporabil vzdrževalec, prazno 

embalažo lepil … Tako pa se nam še vedno dogaja, da na prepolna odlagališča odlagamo koristne 

odpadke, s čimer izgubljamo dragocene vire in kršimo zahteve zakonodaje. 

 

V letu 2022 je bil sprejet novi Zakon o varstvu okolja in Uredba o odpadkih, ki prinašata številne 

novosti tudi za povzročitelje odpadkov. Ali pri vaši dejavnosti nastajajo odpadki, za katere ne veste 

kam bi jih oddali in kakšne obveznosti imate? Ste že uskladili evidence o nastajanju odpadkov v 

vaši organizaciji na način kot določa nova Uredba o odpadkih? Kako označujete zabojnike z odpadki 

…  Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili s praktičnimi napotki kako pravilno ravnati 

z nastalimi odpadki v podjetju, na način kot določa zakonodaja s poudarki na novostih. Posebno 

pozornost bomo namenili odpadni embalaži, ki nastaja v organizacijah in obveznostim, ki jih je 

potrebno izpolniti. Z vami bodo izkušnje delili strokovnjaki iz prakse.  
 

E-seminar bo potekal preko MS TEMS v živo. En dan pred izvedbo boste prejeli povezavo do 

spletnega dogodka. Za sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in 

kamero ter dostop do delujočega interneta. 

 

KOTIZACIJA: 

Cena seminarja je 82,00 EUR plus 22% DDV in vključuje predavanja ter gradivo. 

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred izvedbo seminarja na TRR IVD Maribor, IBAN 30000-

0000828125 pri Sberbank, sklic: 00 2022-2610. Pri prijavi dveh oseb ali več iz iste organizacije nudimo 

10 % popust na celoten znesek. 
 
 

Vsebina seminarja: 

9.00 – 9.30, Katarina Železnik Logar IVD Maribor  

• Bistvene novosti Zakona o varstvu okolja in nove Uredbe o odpadkih, ki velja od 15.06.2022 

 

9.30 – 10.25, Andreja Varl, Saubermacher Slovenija d.o.o.  

• Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v organizaciji (ustrezno ločevanje, primerne posode 

in označevanje posod, vzpostavitev mesečnih evidenc o nastajanju odpadkov, kdaj je 

potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki) 

• Praktični primeri ravnanja z odpadki 



• Oddaja nastalih odpadkov zbiralcem oz. obdelovalcem  

• Obveznosti poročanja o nastalih odpadkih 

 

Odmor  

 

10.35 – 11.30, Ajda Pleterski, Surovina d.o.o. 

• Obveznosti pri dajanju embalaže na trg, kdaj je potrebno imeti pogodbo z Družbo za ravnanje 

z embalažo in odpadno embalažo   

• Ravnanje z odpadno embalažo in potrebna dokumentacija 

 

11.30 dalje Razprava z udeleženci  
 

Komu je izobraževanje namenjeno? 

Seminar je namenjen vsem podjetjem, pri katerih nastajajo odpadki in bi želeli preveriti ali je 

ravnanje skladno z okoljsko zakonodajo s področja odpadkov. Pridružite se nam na seminarju in dobili 

boste odgovore na vaša vprašanja, katera lahko pošljete že pred dogodkom na naslov: 

katarina.zeleznik@ivd.si 

 
 
 
  

Prijavnica na seminar NOVOSTI  V ZAKONODAJI IN OBVEZNOSTI ZA POVZROČITELJE ODPADKOV,  
26. oktober 2022  

 
  
  

Ime in priimek udeleženca: 
 
 
Naziv podjetja:  
 
 
Elektronska pošta:  
 
 
Telefon: 
 
 
Datum:   Žig:      Podpis odgovorne osebe:  
 
 

 
 
 

Prijavnico prosim pošljite na elektronsko pošto:  barbara.vogric@ivd.si.   
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