
 
 
 

Spoštovani poslovni partner! 

 

Na podlagi Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, 103/11) – v nadaljevanju Uredba, se na podlagi  52. člena 

uvaja elektronsko poročanje o zbranih in predelanih odpadkih z dnem 01.01.2013. 

Agencija ARSO ima na svoji spletni strani dostop do spletne aplikacije IS- Odpadki, ki lahko na podlagi 

veljavnega digitalnega potrdila vnašate in pregledujete podatke o zbranih oz. oddanih odpadkih. 

Naš delovni proces poteka tako, da so podatki ,ki jih vsebuje evidenčni list usklajeni že ob nastanku 

osnovne poslovne dokumentacije in so kot takšni že potrjeni z vaše in naše strani. 

Na spletni strani ARSO si boste lahko  kadarkoli pogledali podatke v IS Odpadki, ki smo jih poročali z 

vašim pooblastilom. 

Uredba v 26. členu določa, da moramo v tem primeru pridobiti od vas, povzročitelja odpadkov, pisno 

soglasje, da se tem strinjate. 

V ta namen vam v prilogi pošiljamo izjavo, za katero vas vljudno prosimo, da jo izpolnite in vrnete na  
naš naslov:   
 
SPEKTER KRANJ, d.o.o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj 
na FAX številko: 04 280 88 12 
ali po e-pošti na naslov: info@spekter-kr.si 
 

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na g. Marko Žiher, tel: 04 280 88 20,  e-pošta: 

marko@spekter-kr.si. 

 

V Kranju, 1.1.2015 

 

S spoštovanjem,      Direktor: 

        Simon POKEC 
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POOBLASTILO/NAROČILNICA 

 Za izpolnjevanje in elektronsko posredovanje evidenčnih listov v informacijski sistem IS-ODPADKI 

Izpolnjeno in žigom potrjeno POOBLASTILO velja tudi kot NAROČILNICA za deponiranje odpadkov na 

Deponiji gradbenih odpadkov Jeprca. 

 

Pooblastitelj oz. povzročitelj odpadka (Pravna oseba) 

Naziv:  ______________________________________________________  

Sedež:  ______________________________________________________  

Davčna št./ID za DDV:  __________________________________  

Šifra dejavnosti:  __________________________________ 

Matična št.:  __________________________________  

Kontaktna št.:  __________________________________  

Zakoniti zastopnik pooblastitelja:  __________________________________  

E-poštni naslov:  __________________________________  

 

 

 

Datum:    Žig   Podpis zakonitega zastopnika pooblastitelja 

_____________  __________________________________  

 

Zgoraj podpisani pooblaščam družbo SPEKTER KRANJ, d.o.o., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, da 

izpolnjuje in elektronsko podpisuje evidenčne liste pooblastitelja posredovane v informacijskih sistem 

IS-Odpadki agencije ARSO in hkrati potrjujem, da velja ta dokument kot NAROČILNICA za deponiranje 

odpadkov na deponiji Jeprca. 

 

Pooblastilo velja od 01.02.2015 do preklica. 


