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VSEBINA 

vloga SURS,
zakonodaja,
poročanje o nastajanju odpadkov,
poročanje o obdelavi odpadkov,
poročanje o zbiranju odpadkov,
novosti. 
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VLOGA SURS
Statistika odpadkov od leta 2002 naprej skupna naloga SURS in 
ARSO.
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zmanjšana obremenitev poročevalskih enot
nižji stroški

poenoteni podatki

SURS aktivno sodeluje pri: 

• načrtovanju poročanja, 

ODP

• zbiranju podatkov,

• obdelavi in analizi podatkov,
ODP-Z
ODP-P

• pripravi končnih podatkov in njihovi objavi, 

• mednarodnemu poročanju (Eurostat).



ZAKONODAJNA OSNOVA

Dobri, kakovostni podatki so osnova…
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EU nacionalna

okoljska
• Direktiva 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 
2008 o odpadkih 

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 
103/2011)

statisti čna

• Uredba (ES) št. 2150/2002 
Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra
2002 o statistiki odpadkov

• Uredba Komisije (EU) št. 
849/2010 z dne 27. septembra 
2010 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 2150/2002 
Evropskega parlamenta in 
Sveta o statistiki odpadkov

• Zakon o državni statistiki (Uradni list 
RS, št. 45/95 in 9/01)

• Letni program statističnih raziskovanj 
(Uradni list RS, št. 83/2014)



POROČANJA O ODPADKIH
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Kratica Naziv obrazca
Ur. l. 
RS, št. 
103/11

Način poro čanja Vloga SURS-a 

ODP

Letno poročilo o 
nastajanju odpadkov v 
proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih

29. 
člen

- preko IS-Odpadki
- preko xls obrazca
- preko papirnatega 

obrazca 

delni 
administrativni 
vir

ODP-Z
Letno poročilo o zbiranju 
odpadkov iz proizvodnih 
in storitvenih dejavnosti

35. 
člen

- preko IS-Odpadki
- izjemoma preko

xls obrazca

administrativni 
vir

ODP-P
Letno poročilo o 
predelavi/odstranjevanju 
odpadkov 

42. 
člen

- preko IS-Odpadki
- izjemoma preko

xls obrazca

administrativni 
vir



LETNO POROČILO O NASTAJANJU ODPADKOV V 
PROIZVODNIH IN STORITVENIH DEJAVNOSTIH  

(obrazec ODP)

Namen raziskovanja ODP je: 
pridobiti podatke o nastalih količinah odpadkov v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih, 
pridobiti podatke o načinih ravnanja z odpadki.
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LoW, SKD



Zavezanci za poro čanje (po Uredbi o odpadkih) so vsi 
poslovni subjekti, registrirani v dejavnostih od A do S (SKD 
2008), ki so v preteklem letu:

povzročili > 10 ton vseh odpadkov ali
povzročili > 5 kg nevarnih odpadkov ali
zaposlovali 10 ali ve č oseb .

Sporo čanje podatkov je obvezno!

Rok za poročanje: 31. marec tekočega leta, za preteklo leto.

Obrazce se posreduje na ARSO.
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POROČANJE ODP



ARSO in SURS – priprava adresarja  poročevalskih 
enot:

iz PRS 10 ali več zaposlenih,
iz preteklih raziskovanj - presežen količinski prag.

Naslovljeni dopisi (pozivi o poročanju) na papirju 
poslani po pošti v februarju .
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POROČANJE ODP



Podatke o odpadkih se vpisuje glede na Klasifikacijski seznam 
odpadkov (LoW).
Podatki se vpisujejo v kilogramih.
Če podatka v koloni ni, se pusti kolono prazno.
Iz poro čanja izvzeti odpadki, za katere poseben predpis dol oča 
obvezno prepuš čanje zbiralcu!!! (komunalni odpadki)
Iz poročanja so izvzete koli čine ostankov surovin , ki se jih vrača 
nazaj v proizvodni proces (se jih interno reciklira).
To ne velja za predelovalce, ki imajo OVD za interno reciklažo
lastnih odpadkov. Le-ti morajo te količine poročati tako v  
obrazcu ODP (stolpec 6) kot v obrazcu ODP-P (stolpec 7).

9

POROČANJE ODP



Oblike OBRAZCA ODP
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oblika lokacija obrazca pogoji

IS-Odpadki ARSO: 
http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

Uporabniki sistema IS-Odpadki lahko 
poročilo kreirajo in oddajo preko sistema.

ali
XLS SURS: 

www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/
Odpadki

ARSO:     
http://www.arso.gov.si/varstvo%2
0okolja/odpadki/obrazci/

Obrazca v Excelu se NE tiska ; 
izpolnjenega se kot priponko, pošlje po 
elektronski pošti na: 
odpadki.arso@gov.si .

ali
PAPIR SURS: 

www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/
Odpadki

ARSO:     
http://www.arso.gov.si/varstvo%2
0okolja/odpadki/obrazci/

Obrazec v pdf obliki se natisne , izpolni in 
pošlje po pošti na naslov: ARSO, Vojkova 
1b, 1001 Ljubljana .



OBRAZEC ODP 
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OBRAZEC ODP 
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UREDBA O ODPADKIH (Ur. l. RS, št. 37/2015) –
NOVOSTI pri poro čanju na obrazcu ODP 

Poročanje v skladu z novo Uredbo prvič v letu 2017 
za leto 2016!

BISTVENE NOVOSTI: 
- vsebina poročila opredeljena v 29. členu, 
- kraj nastanka - na statistično regijo natančno,
- nov seznam odpadkov.
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NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 
ZAVEZANCEV ZA POROČANJE NA 

OBRAZCU ODP
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V preteklem letu nismo povzro čili odpadkov. Kako naj 
v tem primeru izpolnimo obrazec ODP?

V izogib opozorilom o neporočanju, prejemniki dopisa s strani 
ARSO, tudi v primeru, da v opazovanem letu niso povzročili 
odpadkov, 

preko elektronske pošte na odpadki.arso@gov.si, do 31. 
marca sporočijo razlog za neporočanje, pri čemer v 
sporočilu navedejo tudi matično številko podjetja.
ALI
na zadnjo stran neizpolnjenega obrazca napišejo razlog za 
njegovo neizpolnitev in ga do 31. 3. posredujejo na ARSO. 
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Kje najdem podatek o koli čini nastalih 
odpadkov?

Pri iskanju podatka o količini posameznega odpadka, ki je 
nastal pri izvajanju določene dejavnosti, si lahko povzročitelj 
odpadkov pomaga z evidenčnimi listi, ki jih prevzemniki 
odpadkov izdajo ob prevzemu odpadkov, ali z evidenco o 
nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, ki jo je povzročitelj 
odpadkov dolžan voditi skladno z določili veljavne 
zakonodaje.
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Ali se na obrazcu ODP poro ča tudi o koli činah 
komunalnih odpadkov, ki se zbirajo v okviru 

javnega odvoza odpadkov? 

Na obrazcu ODP se od letos NE poroča o odpadkih, za 
katere poseben predpis določa obvezno prepuščanje 
zbiralcu oz. o komunalnih odpadkih, ki jih odvažajo obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov. Gre namreč za odpadke katerih prevzem ni 
potrjen z evidenčnim listom. Podatke o količinah teh 
odpadkov bomo pridobili s strani obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov. 
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Prejeli smo ve č dopisov s strani MOP-ARSO za 
poro čanje ODP za razli čne lokacije. Ali je treba izpolniti 

obrazec ODP za vsako lokacijo posebej?

Po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) mora 
povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na 
različnih lokacijah, na katerih stalno izvaja svojo dejavnost, 
pripraviti poročilo o nastajanju odpadkov ločeno, po kraju 
nastajanja. 
V veljavi DOGOVOR: Če nastajajo odpadki na več 
lokacijah v isti statistični regiji, jih združite po statističnih 
regijah. 
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Letno poro čilo o zbiranju odpadkov iz 
proizvodnih in storitvenih dejavnosti 

(obrazec ODP -Z) 
in

Letno poro čilo o predelavi/
odstranjevanju odpadkov 

(obrazec ODP -P)

19



od leta 2013 - poročanje preko informacijskega sistema IS-
Odpadki ;

obrazci na papirju se enotam ne pošiljajo več;
v izjemnih primerih – izpolnitev xls obrazca; dostopen na 
spletni strani SURS: 
www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/Odpadki
xls obrazec se NE tiska, vrne se ga po e-pošti na 
odpadki.arso@gov.si
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ODP-Z, ODP-P
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ODP-Z ODP-P

NAMEN pridobiti podatke o količini odpadkov, 
zbranih pri drugih imetnikih odpadkov, 
ter o njihovih nadaljnjih tokovih.

pridobiti podatke o količini in načinu obdelanih 
odpadkov pri poslovnih subjektih, ki obdelujejo 
odpadke drugih imetnikov ter podatke o količini 
in načinu obdelanih lastnih odpadkov. 

ZAVEZANCI 
ZA 
POROČANJE 

poslovni subjekti, ki v okviru svoje 
dejavnosti odpadke zbirajo od drugih 
poslovnih subjektov zaradi nadaljnjega 
ravnanja z njimi. Zbiralec odpadkov 
mora imeti potrdilo ARSO o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov.

poslovni subjekti, ki v okviru svoje dejavnosti 
odpadke prevzemajo od drugih poslovnih 
subjektov zaradi nadaljnje obdelave in imajo 
okoljevarstveno dovoljenje ARSO za obdelavo 
odpadkov ter poslovni subjekti, ki izvajajo 
obdelavo lastnih odpadkov.

VSEBINA 35. člen Uredbe o odpadkih (Uradni 
list RS, št. 103/2011)

42. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 
103/2011)

DRUGO Obdelovalec lastnih odpadkov – usklajenost 
poročil ODP (stolpec 6) in ODP-P (stolpec 7)!



UREDBA O ODPADKIH (Ur. l. RS, št. 37/2015) –
NOVOSTI pri poro čanju na obrazcu ODP -Z

Poročanje v skladu z novo Uredbo prvič v letu 2017 
za leto 2016!
BISTVENE NOVOSTI:
– vsebina poročila opredeljena v 37. členu;
– kraj predhodnega skladiščenja na statistično regijo 

natančno;
– zbrani odpadki prevzeti od izvirnega povzročitelja v RS, 

ločeno za odpadke, ki so bili zbiralcu prepuščeni in za 
odpadke, ki so mu bili oddani;

– zbrani odpadki prevzeti od drugih zbiralcev in izvajalcev 
obdelave v RS, ločeno po teh imetnikih odpadkov. 
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UREDBA O ODPADKIH (Ur. l. RS, št. 37/2015) –
NOVOSTI pri poro čanju na obrazcu ODP -P

Poročanje v skladu z novo Uredbo prvič v letu 2017 
za leto 2016!
BISTVENE NOVOSTI:
– vsebina poročila opredeljena v 45. členu;
– kraj obdelave odpadkov na statistično regijo natančno;
– odpadki prevzeti v obdelavo od izvirnih povzročiteljev v 

RS;
– odpadki prevzeti v obdelavo od zbiralcev in izvajalcev 

obdelave v RS ločeno po teh imetnikih. 
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PODPORA zavezancem za poro čanje

Za dodatne informacije v zvezi s poročanjem in za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko 
obrnete na:

1.     Agencijo RS za okolje:
e-pošta: odpadki.arso@gov.si
tel: (01) 478 45 36, (01) 478 45 59, (01) 478 45 28                                                                     
(ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure)
internetna stran: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/
informacijski sistem IS-odpadki: http://okolje.arso.gov.si/odpadki/

2.     Statisti čni urad RS:
e-pošta: porocanje.surs@gov
tel: 080 18 48 (od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30 ure; v petek od 9.00 do 14.30 ure)
internetna stran: www.stat.si/StatWeb/Vprasanja/Odpadki

Nova spletna stran SURS: http://www.stat.si/statweb
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Hvala za vašo 
pozornost…

Tanja Vidic
Statisti čni urad RS

oddelek za statistiko okolja in energetike
tanja.vidic@gov.si


