
POROČANJE O ODPADKIH do 31.03.2021 IN NOVA PRAVILA ZA POROČANJE 

ARSO je v začetku meseca marca nepričakovano spremenil interpretacijo o tem, kdo je do 
31.03.2021 dolžan poročati o odpadkih. Sprememba se nanaša na interpretacijo 29. člena 
Uredbe o odpadkih. Interpretacija, ki je veljala vsa leta do sedaj, je sedaj spremenjena tako, 
da morajo poročati tisti povzročitelji odpadkov, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje in ne več 
le vsaj enega od njih.  
 

Po novi  interpretaciji ARSO po novem poročajo samo tisti izvirni povzročitelji, ki presegajo 
vse tri pogoje iz 2. točke sedmega odstavka 29. člena Uredbe o odpadkih: 
 

• v letu 2020 so zaposlovali 10 ali več oseb in 

• je nastalo je 10 ton ali več odpadkov v letu 2020 in 

• je nastalo je 5 kg ali več nevarnih odpadkov v letu 2020. 
 

Praktična posledica gre sicer na roke predvsem številnim malim podjetjem in 
samozaposlenim, ki ne dosegajo vseh pogojev, saj jim o odpadkih ne bo več potrebno 
obvezno poročati. Vsi ostali, ki ostajate zavezanci, pa poročate kot je navedeno spodaj. 
 

V kolikor ste povzročitelj odpadkov in ste izpolnili vse tri kriterije, pa morate poročati o 

nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020. Predhodno preverite na spletni strani 

ARSO v dokumentu V0 podatke o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih za leto 2020 

 

in v kolikor so podatki pravilni, potrdite pravilnost podatkov s poslanim sporočilom 

(obvezno navedite tudi matično ali davčno številko vašega podjetja) na e-naslov: 

odpadki.arso@gov.si. V tem primeru ni potrebno pošiljati poročila v Excel obrazcu. Tudi 

tu upoštevajte, da je rok najkasneje do 31.3.2021.  

V primeru, da podatki za vaše podjetje niso objavljeni, vendar na osnovi lastnih evidenc 

ugotavljate, da presegate kriterije iz sedmega odstavka 29. člena Uredbe o odpadkih, 

izpolnite objavljeni obrazec ODP-nastajanje 2020 (Excel) za koledarsko leto 2020 in ga 

oddajte na odpadki.arso@gov.si. V kolikor ste vpisani v informacijskem sistemu IS-Odpadki, 

pa poročate preko IS sistema. 

Namen priprave Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)  je pridobiti podatke o 

vrstah in količini odpadkov, nastalih v poslovnih subjekt ih pri izvajanju proizvodne ali 

storitvene dejavnosti ter o načinih ravnanja z njimi. 

ZAKONODAJNA OSNOVA: 29. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 
69/15). Link: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011) 

Na Agenciji RS za okolje (ARSO) so objavljena dodatna navodila in obrazci: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ 

Pozorni morate biti na KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV, ki je določen s sklepom 
Komisije o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov (2014/955/EU). 
Klasifikacijski seznam odpadkov se nahaja v obrazcu za poročanje, v zavihku šifrant 
odpadkov.  

Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama            
odpadkov. 
Posebej pozorni pa morate biti na klasifikacijsko številko, kjer je poleg številka tudi 
oznaka zvezdice * to pomeni  nevaren odpadek.  Pazite tudi lastnosti, zaradi katerih so 
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posamezni odpadki nevarni. Uredba o odpadkih to definira z Uredbo Komisije (EU) št. 
1357/2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, CELEX-32014.  

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POROČANJEM IN POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU 
OBRAZCEV ODP: 

Agencija RS za okolje: e-pošta: odpadki.arso@gov.si, tel: (01) 478 45 36, (01) 478 44 46, 

(01) 478 45 59 in (01) 478 45 14 v času uradnih ur  

Statistični urad RS: e-pošta: porocanje.surs@gov, tel: 080 18 48 v času uradnih ur 
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