
                                                                                                            

 

METODOLOŠKA POJASNILA - KOLIČINA ODLOŽENIH B IORAZGRADLJIVIH ODPADKOV  

 Sektor: odpadki 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: kt 
Cilji povzeti po 
Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 
(http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/operativni_programi/optgp2020.pdf) 

Metodologija izračuna 
Kazalec je za leta 2005, 2011−2015 izračun kot zmnožek podatka o količini odloženih odpadkov na odlagališčih 
nenevarnih odpadkov ter deleža biorazgradljivih odpadkov v odloženih odpadkih, za leto 2016 pa je bil uporabljen 
podatek o količini odloženih biorazgradljivih odpadkov. Podatki so izračunani v okviru priprave evidenc emisij 
toplogrednih plinov in so dostopni v datotekah evidenc emisij.  
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
Potrebno je preveriti podrejene kazalce glede ločenega zbiranja biorazgradljivih odpadkov (papir in karton, organski 
kuhinjski odpadki, les, odpadki, primerni za kompostiranje) in na podlagi teh podatkov ugotoviti, ali je trend zadovoljiv 
ali ne, ter temu ustrezno okrepiti ukrepe, ki prispevajo k povečanju ločeno zbranih količin biorazgradljivih odpadkov. 
Drug parameter, ki pomembno vpliva na doseganje cilja leta 2020, pa je izgradnja infrastrukture obdelave odpadkov 
na odlagališčih. Zato je potrebno preveriti še situacijo na tem področju. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 

Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec količina odloženih biorazgradljivih odpadkov je prikazan v tabeli 
(Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za količino odloženih biorazgradljivih 

odpadkov 

Podatek Enota Vir 
Razpoložljivost 

podatka  

Količina odloženih biorazgradljivih 
odpadkov 

(Količina odloženih odpadkov in 
delež biorazgradljivih odpadkov; 
2011−2015) 

kt; (kt in %) ARSO 15. januarja so na voljo 
podatki za  
leto X − 2  

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 18.03.2019 
Podatki za obdobje: 2005−2017 
Geografska pokritost: Slovenija 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
V metodologiji in podatkih za izračun kazalca ni vrzeli. Negotovost pri kazalcu izhaja iz pomanjkanja sistematičnega 
zbiranja podatkov o sejalnih analizah na odlagališčih, ki predstavljajo vir podatkov o strukturi odpadkov, ki se odlagajo 
in so osnova za določitev količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. 
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