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KOMUNALNI ODPADKI 
Kontaktna oseba na UMAR: Mojca Vendramin 

PODROCJE RAZVOJA Trajnostni razvoj – integracija okoljskih meril v sektorske politike in potrošniške vzorce 

OPIS INDIKATORJA Definicija: kolicina nastalih komunalnih odpadkov, ravnanje s komunalnimi odpadki 

Podrobnejša metodološka pojasnila:  

Odpadki nastajajo v primarni proizvodnji, proizvodnji, distribuciji in potrošnji. Na tem mestu se osredotocamo le na zadnjo 
skupino odpadkov, ki predstavljajo komunalne odpadke in pomenijo okoli 15 % vseh nastalih odpadkov v državah. Med 
podatki o odpadkih je ta tudi najbolj mednarodno primerljiv, vendar še ne popolnoma (v nekaterih državah ti podatki ne 
zajemajo kosovnih odpadkov, nekje ne loceno zbranih organskih odpadkov). Na podlagi nove regulative o statistiki 
odpadkov bodo podatki predstavljeni v letu 2007 kvalitetnejši.  

Metodologija zbiranja podatkov za Slovenijo je od leta 2002 usklajena z metodologijo Eurostata, tako da je v letu 2002 
prelom v seriji podatkov.  

Cilj trajnostnega razvoja na podrocju odpadkov je, da se zmanjšuje njihovo nastajanje oz. da je rast njihovega nastajanja 
manjša od gospodarske rasti; in da se jih cim vec ponovno uporabi, reciklira in predela. Tako sežig s pridobivanjem 
energije predstavlja nacin predelave, medtem ko je odlaganje na odlagališca najmanj trajnostna oblika ravnanja z 
odpadki.  

Mednarodna primerljivost:  

Podatek je naceloma primerljiv, odvisen pa je od sistema zbiranja odpadkov. Za podrocja, ki niso pokrita s storitvami 
komunalnega odvoza, so kolicine nastalih odpadkov ocenjene, vendar je v Slovenji vecina prebivalstva vkljucena v 
sistem javnega odvoza odpadkov (v letu 2004 94 % prebivalstva). Kolicina nastalih komunalnih odpadkov je vecja od 
zbranih z javnim odvozom, saj nekaj odpadkov obcani sami pripeljejo na deponije. Razlicno je tudi zajemanje odpadkov 
poslovnega sektorja (trgovina, gostinstvo, druge storitve), ki predstavljajo po državah razlicen delež v komunalnih 
odpadkih (ocene med 10 % in 40 % zbranih komunalnih odpadkov).    

Nacin prikaza: agregatno za državo 

Merska enota: kg na prebivalca  

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija: SURS, Statisticne informacije: Okolje, Slovenija 2005, 
Statisticni letopis: Okolje, tabeli Odpadki (29.11) in Kolicine z javnim odvozom zbranih komunalnih in 
njim podobnih odpadkov, vkljucno z loceno zbranimi frakcijami in ravnanje z njimi (29.12) 

Frekvenca objavljanja:  letno 
RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

od 1995 dalje 
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MEDNARODNE PRIMERJAVE - Eurostat: Strukturni indikatorji Okolje in Indikatorji trajnostnega razvoja na http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ 

- Waste generated and treated in Europe (11.10.2005). Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities na http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-69-05-755/EN/KS-69-05-755-EN.PDF 

 


