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Obveznosti glede ravnanja z odpadki v dejavnosti strojnih inštalacij in gradbenih del 

 

Glavna dejavnost podjetja so strojne inštalacije in manjša gradbena dela (adaptacije stanovanj, 

kopalnic ipd.). Trenutno imamo zaposlenih devet delavcev. 

Pri naši dejavnosti nastajajo tudi gradbeni odpadki. Na osnovi letne naročilnice odvažamo gradbene 

odpadke na komunalo. Za vsako "pošiljko" gradbenega materiala, ki ga pripeljemo na komunalo 

dodatno priložimo še naročilnico za deponiranje, na katero zapišemo iz katerega gradbišča oz. 

lokacije prihaja odpadni gradbeni material , kdo je investitor in kdo je lastnik gradbenih odpadkov. Za 

deponirani gradbeni material dobimo tehtani list, iz katerega je razvidna vrsta odpadkov in kdo je 

imetnik . 

Ugotovili smo, da je na tehtanih listih kot imetnik gradbenih odpadkov, ki se nanašajo na stanovanje 

v lasti občine, navedena fizična oseba (brez imena in priimka) in ne občina kot smo zapisali na 

naročilnico. Komunala izdela elektronski evidenčni list, ki ga predpostavljamo pošlje na Ministrstvo za 

okolje. Kdo je kot lastnik gradbenih odpadkov vpisan na evidenčnem listu, ne vemo, saj-le tega ne 

dobimo vpogled. 

Kakšne so naše obveznosti kot izvajalca gradbenih del na področju ravnanja z odpadki iz splošnega 

vidika in glede na opisano stanje?Kakšne obveznosti bi v povezavi s tem imeli, če bi zaposlovali več kot 

deset ljudi ?Ali moramo voditi evidenco tehtanih listov in interno ugotavljati količino deponiranih 

gradbenih odpadkov?  

V postopku ravnanja z gradbenimi odpadki delimo gradbene odpadke po povzročiteljih odpadkov, in 

sicer : 

- gradbeni odpadki iz dejavnosti izvajanja investicijske gradnje (odpadki investitorja) in 

- gradbeni odpadki iz dejavnosti izvajanja gradbenih del (odpadki izvajalca gradbenih del).  

Odpadki investitorja so odpadki, ki jih povzročijo investitorji z izvajanjem oziroma naročilom raznih 

investicijskih del (npr. odpadki iz rušitve objektov, adaptacij, viški izkopov zemljin, …). Za njihovo 

ustrezno ravnanje je v celoti odgovoren investitor, ki mora zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi, 

predvsem s strani izvajalcev gradbenih del. Ustrezno ravnanje pomeni začasno skladiščenje na 

področju gradbišča ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, ločeno po 

posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov. Investitor 

mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v 

zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela 

in so prirejeni za odvoz brez prekladanja. Pri tem je treba odpadke označiti in oddati skladno z 
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Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).  

Če je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta 

predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora 

investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki. Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni treba priložiti k projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, če je investitor fizična oseba ali če ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo 

zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, razen če je za gradnjo ali 

rekonstrukcijo objekta predvideno, da:  

- je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m3 ali več ali  

- je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne 

gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu 

obdelave teh odpadkov. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred 

začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z 

naročilom za obdelavo odpadkov. Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov 

pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah 

nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to 

pooblastiti enega od izvajalcev del.  

Investitor lahko za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja 

gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov 

izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

Iz tega izhaja, da podjetje v svojem imenu gradbenih odpadkov ne sme oddajati zbiralcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Gradbene odpadke lahko odda samo v imenu investitorja. Je pa 

treba navesti, da investitorju ni treba zagotoviti oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih 

odpadkov ali neposredno v njihovo obdelavo (se pravi brez evidenčnega lista, izvajalcu javne službe), 

če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja teh del ne presega največje količine 

gradbenih odpadkov : 

Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na 

osnovi sadre  

50 m3  

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen 

odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov  

0,5 m3  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki  5 m3  

Les, steklo, plastika  10 m3  

Bitumenske mešanice, katran in katranirani 

izdelki  

15 m3  

Kovine  100 dm3  

Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi 

snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med 

nevarne gradbene odpadke v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.  

- za manj kot 5.000 m3 zemeljskega izkopa ni 

obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v 

skladu s 7. členom te uredbe,  

 - neomejene količine zemeljskega izkopa se 

lahko uporabljajo v skladu z 8. členom te 

uredbe na gradbišču, kjer je nastal, ali na drugih 

gradbiščih istega investitorja; 

Izolirni materiali  5 m3  

Investitor za takšne količine gradbenih odpadkov sam zagotovi odvoz in oddajo v zbirni center. 

Torej če celotna količina zgoraj naštetih odpadkov ne presega zgoraj navedenih količin, jih lahko 

podjetje v imenu investitorja prepusti izvajalcu javne službe (brez evidenčnega lista). Če količine 

presegajo, jih je treba oddati zbiralcu (z evidenčnim listom).  

Odpadki, ki nastanejo iz dejavnosti izvajanja gradbenih del (torej od podjetja) so odpadki, ki jih kot 

izvajalci gradbenih del povzročijo z izvajanjem svoje proizvodne in storitvene dejavnosti (npr. odpadni 

beton iz gradnje, odpadni les, steklo, ostanki gipsa, odpadna izolacija, odpadna embalaža itd.). Za 

njihovo ustrezno ravnanje so odgovorni gradbeni izvajalci (njihov strošek).  

V podjetju lahko npr. nastajajo pri opravljanju dejavnosti naslednji odpadki: 

08 04 10 odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09 

15 01 01  papirna in kartonska embalaža  

15 01 02  plastična embalaža 

17 01 01  beton  

17 01 02  opeka  

17 01 03  ploščice, keramika in strešna opeka  

17 02 01  les  

17 02 02  steklo  
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17 02 03  plastika  

Torej odpadki, ki so nastali pri izvajanju dejavnosti podjetja in ne zaradi rušenja, izkopov itd. in so 

nastali pri izvajanju del. Zemeljski izkop in gradbeni odpadki, ki nastanejo pri rušenju in adaptacijah 

so odpadki investitorja. 

Podjetje je samo za te odpadke izvirni povzročitelj. 

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) v 24. členu določa, da mora izvirni povzročitelj 

ali drug imetnik odpadkov zagotoviti njihovo obdelavo tako, da jih obdela sam, odda zbiralcu ali 

izvajalcu obdelave. Dokazilo o tem, da je zagotovil njihovo obdelavo je veljavni evidenčni list. 

Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla ter odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega 

zbiranja, je treba zbirati ločeno. Odpadki morajo biti pri začasnem skladiščenju, zbiranju, prevažanju 

in skladiščenju opremljeni s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom 

»nevarni odpadek«. Uredba v 28. členu določa, da mora izvirni povzročitelj voditi evidenco o 

nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah. 

Evidenco je ni treba voditi, če v posameznem koledarskem letu zaradi dejavnosti ne nastanejo 

nevarni odpadki in nastane manj kot deset ton odpadkov ali v posameznem koledarskem letu 

zaposlujete manj kot deset oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. Podjetje je dolžno voditi evidenco o 

nastajanju odpadkov, kadar izpolnjujete vsaj enega od teh pogojev (torej, če v posameznem 

koledarskem letu zaradi dejavnosti nastanejo nevarni odpadki ali nastane več kot deset ton odpadkov 

ali v posameznem koledarskem letu zaposlujete več kot deset oseb – eno ali drugo ali tretje). Če vam 

v posameznem koledarskem letu zaradi dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali 

skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, je treba izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. 

Skladno z 29. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) pa morate podjetje 

najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o odpadkih in ravnanju z njimi 

za preteklo koledarsko leto, če v posameznem koledarskem letu zaradi dejavnosti nastane več kot 5 

kg nevarnih odpadkov in nastane več kot 10 ton odpadkov ali v posameznem koledarskem letu 

zaposlujete več kot deset oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. 

EVIDENCA  NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI  POROČILO  

>10 t odpadkov >150 t odpadkov >10 t odpadkov 

nevarni odpadki >200 kg nevarnih odpadkov >5 kg nevarnih odpadkov 

> 10 zaposlenih 
 

>10 zaposlenih 

Zaključek : 

Iz vsega navedenega izhaja, da ste odgovorni za odpadke, ki nastanejo pri dejavnosti izvajanja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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gradbenih del in ne za odpadke, ki nastanejo zaradi rušitve objektov, adaptacij, pri izkopih zemljin 

itd.), ker je za njihovo ustrezno ravnanje v celoti odgovoren investitor. Odpadke je treba odlagati v za 

to določene zabojnike, ki morajo biti pravilno označeni. Oddajati jih je treba pooblaščenim zbiralcem 

in ob vsakokratni oddaji pridobiti evidenčni list. Letno je treba poročati. Obveznost vodenja evidence, 

izdelave načrta gospodarjenja z odpadki in letnega poročanja je odvisna od pogojev (v tabeli). 

Investitor vas lahko za celotno gradbišče pooblasti kot izvajalca del, da v njegovem imenu oddajate 

gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov 

izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Torej je na evidenčnem listu 

napisan investitor in prevzemnik. Vi ste eventuelno lahko navedeni kot prevoznik, če ste pripeljali te 

odpadke (za prevoz odpadkov se morate vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov). 

Ali moramo voditi evidenco tehtanih listov in interno ugotavljati količino deponiranih gradbenih 

odpadkov?  

Če vas je za to pooblastil investitor. 
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Obveznosti glede ravnanja z odpadki v gostinskem podjetju (PVC) 

1. Smo gostinsko podjetje. Za prvo (primarno) pakiranje živil uporabljamo tudi brezplačne nosilne 

vrečke (zelo lahke plastične nosilne vrečke), ki jih kupujemo v tujini. Uporabljamo pa tudi nosilne 

vrečke za že predpakirana živila, ki pa so plačljiva. Ali se moramo registrirati in poročati o embalaži 

(ARSO)? 

Zanima pa nas, v katerem primeru je za naše podjetje obvezen vpis (in plačilo okoljske dajatve kot 

pridobitelja plastičnih vrečk ) na FURS ter sklenitev pogodbe z eno od družb z ravnanje z odpadki. 

2. Prav tako imamo v prodaji tudi vodo z našo etiketo v PVC steklenicah, ki jo za nas polni druga 

pravna oseba v Sloveniji. Ali je naša obveza, da tudi to poročamo na ARSO? V katere evidence se 

moramo vpisati in poročati? 

1. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) 

loči glede na debelino vrečk med zelo lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami in lahkimi nosilnimi 

plastičnimi vrečkami.  

Lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov. 

Zelo lahke plastične nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 

mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso 

predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane, lahke plastične nosilne vrečke so 

plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov. 

 

Če bi dobavljali samo zelo lahke plastične nosilne vrečke neposredno končnemu uporabniku, bi 

morali voditi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so potrošnikom namenjene za 

primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, prodate pa jim jih kot nosilne vrečke za živila, ki so 

predpakirana ali za neživilske proizvode. Torej, za tiste zelo lahke nosilne vrečke, ki so namenjene za 

embalažo živil, ki niso predpakirana (npr. za sadje, zelenjavo, ribe in meso), potrošnikom pa jih 

prodate kot nosilne vrečke za predpakirana živila ali neživilske proizvode (npr. za zamrznjena 

pakirana živila, tekstil, čistila), se registrirati in poročati. 

Ker pa uvažate tudi vrečke za primarno pakiranje živil, ste dolžni plačevati okoljsko dajatev in vanjo 

vključite tudi tiste zelo lahke nosilne vrečke, kamor dajete že predpakirana živila. Torej se registrirate 

na FURS in sklenete pogodbo z DROE. Za vas torej ne velja, da morate voditi evidenco in se registrirati 

na ARSO po 10.d členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3703
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4543
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5473
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-3054
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0659
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3393
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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Po Uredbi mora proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS plastične 

nosilne vrečke ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju embalaže v 

promet voditi tudi podatke o: 

1. celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem 

obdobju, vrsti plastičnega materiala ter debelini stene in povprečni masi ene vrečke ali 

2. številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem obdobju, in 

vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene: 

- 50 mikronov ali več, 

- od 15 do 49 mikronov, 

- 14 mikronov ali manj. 

Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz prejšnjega odstavka, ki daje v promet plastične 

nosilne vrečke, ki se razlikujejo po vrsti plastičnega materiala, mora v evidenci o dajanju embalaže v 

promet voditi podatke za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk posebej. 

Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže iz drugega odstavka tega člena, ki daje v promet ali 

sam uporablja zelo lahke plastične nosilne vrečke, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet 

voditi tudi podatke o tem, ali se te vrečke lahko uporabijo kot primarna embalaža živil, ki niso 

predpakirana, ali ne. 

Zavezanec na podlagi evidence o dajanju embalaže v promet sestavi za vsako trimesečno davčno 

obdobje obračun okoljske dajatve in ga predloži finančni upravi do 20. julija tekočega leta za april, 

maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra tekočega leta za julij, avgust, september tekočega leta, do 

20. januarja tekočega leta za oktober, november in december preteklega leta in do 20. aprila 

tekočega leta za januar, februar in marec tekočega leta. Predloga obrazca obračuna je dostopna na 

spletnih straneh finančne uprave. 

2. Ne glede na to, da za vas polni druga oseba, polni pod vašo blagovno znamko, zato ste vi zavezanec 

za poročanje o dajanju embalaže v promet, torej za embalažo, ki jo daste na slovenski trg  (če 

izvažate v tujino, niste zavezanec). Registrirati se morate na ARSO kot oseba, ki daje embalažo v 

promet, voditi evidenco o dajanju embalaže v promet (plastenke, kot plastična embalaža, etikete kot 

papirna embalaža ali plastična embalaža (odvisno od materiala; palete, na katerih jih daste na trg, 

stretch folija in npr. povezovalni trak itd. torej embalaža, v katero je embalirana voda, nalepke in vsa 

transportna embalaža).  

Vpis v evidenco poteka na spletni strani Agencije za okolje v aplikaciji Embalaža, v dveh korakih. V 

postopku registracije vnesete matično številko podjetja in sicer 7-mestno številko in na koncu tri 

ničle. Podatki o podjetju se bodo avtomatično izpolnila. Preverite že vpisane podatke in izberete 
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vrsto dejavnosti ter ročno dopolnite ime zakonitega zastopnika in kontaktne podatke. Ko boste 

zaključili registracijo, boste dobili obvestilo, da boste v roku 30 dni priporočeno po pošti prejeli kodo, 

s katero se boste vpisali v evidenco.  

Nato boste s priporočeno pošto prejeli kodo, s katero boste potrdili registracijo in tako izvedli končni 

vpis v evidenco. Po potrditvi registracije je vpis v evidenco končan. Vsakokrat, ko boste vstopali do 

obrazca za letno poročilo se boste morali prijaviti z 10-mestno matično številko podjetja in s prejeto 

kodo, ki ste jo prejeli po pošti. 

Polonca Poljanec Perič 
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Obveznosti glede ravnanja z odpadki v gostinskem podjetju (karton) 

Smo gostinsko podjetje. Za prvo primarno pakiranje krofov uporabljamo tudi kartonaste škatle, ki jih 

izdeluje slovenski proizvajalec (na kartonu je tudi odtis naše blagovne znamke). 

Kdo je sedaj zavezan za poročanje o kartonasti embalaži, podjetje proizvajalec kartonov (ki za nas 

izdeluje servisno embalažo) ali naše podjetje? 

Servisna embalaža je embalaža, ki je namenjena polnjenju na prodajnem mestu. Pri servisni embalaži 

ni pomembna blagovna znamka. Za servisno embalažo slovenskega proizvajalca poroča proizvajalec 

te embalaže, v primeru, če servisno embalažo uvozimo iz tujine, pa moramo poročati mi. 

Morate pa biti pozorni na naslednje: servisna embalaža se šteje samo embalaža, ki se uporabi na 

prodajnem mestu, torej v vašem primeru, če bi prodali krofe na prodajnem mestu v kartonski škatli. 

Če bi krofe v kartonski škatli prodali v druge trgovine, pa to ni servisna embalaža, ampak embalaža 

dana na trg. V tem primeru morate poročati vi. 

Torej, če je to embalaža, ki jo imate za polnjenje na prodajnem mestu, mora o njej poročati 

proizvajalec servisne embalaže, ne glede na to, da je na njej vaša blagovna znamka. 

Če je to embalaža, v kateri prodajate krofe v drugih trgovinah, pa morate o njej poročati vi. 

Nekaj primerov za lažje razumevanje : 

Slaščičar, ki peče piškote, bo moral poročati za škatle, v katere je pakiral piškote in jih prodajal na 

svoji prodajni polici. Če pa na prodajnem mestu zapakira tortice v škatle, ki jih je kupil od slovenskega 

proizvajalca, mu ne bo treba poročati za te škatle, ker gre v tem primeru za embalažo namenjeno 

polnjenju na prodajnem mestu. Za te škatle poroča njen proizvajalec. Če bi te škatle uvozil iz tujine, bi 

moral za njih tudi poročati. Tudi gostinec, ki kupcu proda pizzo za domov v kartonski škatli 

slovenskega proizvajalca ni zavezanec za poročanje, ker uporablja servisno embalažo. Zanjo poroča 

proizvajalec servisne embalaže. Prav tako pekarna, ki da kruh v vrečko in proda v svoji pekarni ni 

zavezanec za poročanje, ker je to servisna embalaža. Če pa kruh zapakiran prodaja v drugih trgovinah 

je zavezanec za poročanje o tej embalaži. 

Torej za servisno embalažo slovenskega proizvajalca poroča proizvajalec te embalaže. V primeru, če 

servisno embalažo uvozimo iz tujine, pa moramo poročati mi. 

Zanima nas tudi komu poročati – ali na ARSO ali se registrirati na FURS in plačati okoljsko dajatev? 

Poročanje je odvisno od tega, kakšna je količina embalaže dane v promet (do 15 ton in nad 15 ton). 

Če količina embalaže dane v promet presega 15 ton letno in v izjemah pod 15 ton (plastika iz PVC-ja, 

plastične nosilne vrečke in nagrobne sveče):  

- pogodba o ravnanju (DROE) ali biti vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno 

embalažo (poročanje količine),  

- okoljska dajatev, registracija FURS, 4x letno, do 20. aprila, 20. julija, 20. oktobra in 20. januarja za 
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preteklo trimesečje predložiti obračun, 

- poročanje ARSO in FURS , 

Če je letna količina embalaže dane na trg RS pod 15 ton letno – se morate registrirati na ARSO ter 

poročati 1x letno na ARSO 

- vpis v evidenco oseb, ki dajejo embalažo v promet,  

- vodenje evidence o dajanju embalaže v promet in 

- poročanje o dajanju embalaže v promet. 


