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PODATKI O POOBLASTITELJU: 

Naziv (Investitor, imetnik 

 gradbenega  odpadka)* …………………………………………………………………………………………………… 

Naslov* …………………………………………………………………………………………………… 

ID številka za DDV ………………………………………………………………………………………………….. 

Matična številka ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon * ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefax ………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail* ………………………………………………………………………………………………….. 

Lokacija nastanka odpadka: 

Naziv lokacije  

ali k.o. in parcelna številka* ………………………………………………………………………………………………….. 

obvezna polja:*    

 

POOBLAŠČA 

 

Podjetje ŽURAN, deponiranje, predelava in proizvodnja gradbenih reciklatov, d.o.o. , Formin 

8,b 2272 Gorišnica, za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v informacijski sistem za 

ravnanje z odpadki IS-ODPADKI. 

 

 

žig            žig 

(Izvirni povzročitelj, investitor,        (Žuran, d.o.o.) 

drug imetnik odpadkov)        

podpis:          podpis: 
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Formin, 31.12.2012 

 

 

Zadeva:  sprememba pri izpolnjevanju in podpisovanju evidenčnih listov  

 

Spoštovani ! 

 

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS št. 103/2011), bo Agencija 

republike Slovenije za okolje (ARSO)  s 1.1.2013  vzpostavila informacijski 

sistem za ravnanje z odpadki – IS-ODPADKI  

Predstavitev IS-Odpadki 

IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk 
odpadkov z evidenčnimi listi in pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. Do nje 
uporabniki dostopajo le s spletnim digitalnim potrdilom SIGEN-CA. 

 IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in elektronsko podpisovanje 
evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk 
odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije.  

V kolikor niste registrirani v IS- odpadki in nimate namena izpolnjevati evidenčnih 
listov, lahko celoten evidenčni list z vašim soglasjem izpolni prevzemnik 
odpadkov in ga elektronsko podpiše v vašem imenu. 

 

Ker ste naš poslovni partner, vam ponujamo možnost, da za vas opravimo 
izpolnjevanje in podpisovanje evidenčnih listov. 

Če želite da v vašem imenu izpolnimo in podpišemo evidenčni list nam pred prvo 
dostavo gradbenih odpadkov v letu 2013 ožigosajte, podpišite in pošljite pooblastilo 
po pošti ali mailu. 

Na pooblastilu obvezno navedite vaš elektronski naslov na katerega želite , 

da vam pošiljamo zaključene evidenčne liste v elektronski obliki za vašo 

evidenco in arhiv v primeru kontrole inšpekcijskih služb. 

 

Opozorilo: Če ste izvajalec gradbenih del in dovažate gradbene odpadke v 

naš center v Muretincih je pomembno da se evidenčni list in pooblastilo glasi 

na investitorja, (zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja).  

Za vse informacije smo vam na voljo na tel: 041 622 303, Denis 


