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Povzetek
Navodilo za izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju
deleža odpadne hrane
Navodilo določa izvedbo, vsebino in obseg sortirne analize bioloških odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: sortirna analiza) in vsebinsko podaja enotno metodologijo določanja sestave
bioloških komunalnih odpadkov s poudarkom na deležu odpadne hrane oz. metodologijo za
izvedbo sortirne analize. Z izvedbo sortirne analize na ravni izvajalca občinske gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se bo v obstoječem sistemu celovitega ravnanja
z odpadki pred njihovo oddajo v obdelavo določila okvirna sestava bioloških odpadkov s
poudarkom na deležu odpadne hrane, ki se nahaja med biološkimi odpadki.
Na osnovi opravljenih analiz sestave bioloških odpadkov po posameznih vsebinsko in
prostorsko zaokroženih celotah (območjih vzorčenja) bo pridobljena ocena o najverjetnejši
sestavi bioloških odpadkov iz gospodinjstev in določen delež odpadne hrane iz gospodinjstev
v skladu z skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami postavljenimi s strani EU.
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Abstract
Bio-waste analysis methodology – BWA methodology
The document determines the implementation, content and scope of sorting analysis of
biological waste (hereinafter: sorting analysis) and provides a uniform methodology for
determining the composition of biological municipal waste with emphasis on the share of food
waste among bio-waste or methodology for performing sorting analysis. By performing a
sorting analysis at the level of the municipal utility service of municipal waste collection, the
existing system of integrated waste management will determine the approximate composition
of bio-waste with emphasis on the share of food waste contained in bio-waste.
Based on the performed analyses of the composition of bio-waste by individual content and
spatially rounded units (sampling areas), an assessment of the most probable composition of
bio-waste from households will be obtained and the share of food waste from households will
be determined in accordance with common methodology and minimum requirements.
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Uvod
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, se osredotoča na aktivnosti, ki predstavljajo največjo oviro
pri uspešnem doseganju zastavljenih ciljev pri zmanjševanju nastajanja toplogrednih plinov
(TGP). Z Operativnim programom ukrepov zmanjšanja TGP je kot tretje področje opredeljena
odpadna hrana. Kar 52% odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, ostala pa v drugih fazah
prehranske verige (predelava in proizvodnja, prodaja na drobno in distribucija hrane,
restavracije in gostinske storitve ter drugo). V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo
ocenjen potencial zmanjšanja toplogrednih plinov z zmanjšanjem količin odpadne hrane.
V času trajanja projekta bosta opravljeni dve primerjalni sortirni analizi bioloških odpadkov (na
začetku in ob koncu projekta), vsaka za dve sezoni – pomlad/poletje in jesen/zima.
Navodilo določa izvedbo, vsebino in obseg sortirne analize bioloških odpadkov (v nadaljnjem
besedilu: sortirna analiza) in vsebinsko podaja enotno metodologijo določanja sestave
bioloških komunalnih odpadkov s poudarkom na količini odpadne hrane oz. metodologijo za
izvedbo sortirne analize. Z izvedbo sortirne analize na ravni izvajalca občinske gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se bo v obstoječem sistemu celovitega ravnanja
z odpadki pred njihovo oddajo v obdelavo določila okvirna sestava bioloških odpadkov s
poudarkom na količini odpadne hrane, ki se nahaja med biološkimi odpadki.
Na osnovi opravljenih analiz sestave bioloških odpadkov po posameznih vsebinsko in
prostorsko zaokroženih celotah (območjih vzorčenja) bo pridobljena ocena o najverjetnejši
sestavi bioloških odpadkov iz gospodinjstev in določena količina odpadne hrane iz
gospodinjstev v skladu z skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami postavljenimi s strani
EU.
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Izrazi
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
• komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
• biološki odpadki so odpadki s številko 20 01 08 in 20 02 01, ki jih izvajalec javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov zbira v skupnem zabojniku v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom;
• odpadna hrana je odpadna hrana, kot je opredeljeno v Prilogi 4 teh navodil oz. je odpadna
hrana, kot je opredeljeno v Prilogi II Delegiranega sklepa komisije (EU) 2019/1597 o
dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno
metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje
stopenj odpadne hrane;
• izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov (IJS) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom občine določen za
izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
• odpadki s tržnic so odpadki s številko 20 03 02 iz seznama odpadkov, ki nastajajo pri
obratovanju tržnic;
• odpadki z vrtov, parkov in pokopališč so odpadki iz podskupine 20 02 iz seznama
odpadkov;
• sortiranje (razvrščanje) pomeni vsako dejavnost ravnanja z odpadki, s katero se zbrani
odpadki razvrstijo v določene glavne frakcije (glavne skupine) in pod-frakcije (podskupine);
• zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za
prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov;
• območje vzorčenja je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin znotraj iste
statistične regije Republike Slovenije z isto stopnjo urbanizacije, kjer posamezni izvajalec
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov opravlja
storitve te javne službe. Območje vzorčenja predstavlja osnovno statistično enoto;
• zbirni vzorec odpadkov je celotna masa bioloških odpadkov zbrana na enem območju
vzorčenja, ki se odloži na utrjeno in za tekočine nepropustno površino;
• reprezentativni vzorec odpadkov je z metodo delitve na četrtine zmanjšan zbirni vzorec
odpadkov;
• drugi pojmi, povezani z ravnanjem z odpadki, uporabljeni v teh navodilih, imajo enak
pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odpadke.
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Količina in sestava bioloških odpadkov
V navodilih podana metodologija določanja sestave bioloških odpadkov je povzeta po SWAtool1 metodologiji, ki predstavlja poskus Evropske Komisije k standardizaciji postopka analize
sestave komunalnih odpadkov tako na lokalni, kakor tudi na nacionalni ravni. Navodila
predstavljajo pristop k reprezentativnemu vzorčenju bioloških odpadkov, načinu njihovega
razvrščanja (sortiranja) in k izvedbi analize odpadkov z namenom, da se pridobijo podatki o
količini odpadne hrane, ki se nahaja med biološkimi odpadki in sestavi le-teh.
Različni pogoji (in parametri) lahko v veliki meri vplivajo na samo sestavo bioloških odpadkov.
V sklopu priprave razpisa izvedbe sortirne analize sestave bioloških odpadkov s poudarkom
na določanju deleža odpadne hrane so bili ti tudi opredeljeni v okviru t.i. poenostavljenega
stratificiranega2 načrta vzorčenja, oz. za izbiranje meril stratifikacije na osnovi kompleksnejših
statističnih tehnik in razdelitev na stratume (sloje). Z razdelitvijo na sloje zagotovimo
razpršenost vzorca. Merila za stratifikacijo so medsebojno povezana in ob njihovi pravilni izbiri
lahko pridemo do dokaj natančnih podatkov o sami sestavi bioloških odpadkov na nekem
območju.
V navodilih uporabljena metodologija za analizo sestave bioloških odpadkov temelji na
stratifikacijah glede na:
a) prostorsko tipologijo in obstoječe stanje zbiranja bioloških odpadkov
Na območju Republike Slovenije sta 2 kohezijski regiji (vzhodna in zahodna), 12 statističnih
regij, 212 občin in 66 izvajalcev občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov V navodilih je za osnovo vzeta EUROSTAT-ova prostorsko tipologija, ki govori
o t.i. stopnji urbanizacije. Stopnja urbanizacije je prostorska tipologija, ki se uporablja za
razvrstitev občin po tipu gostote poselitve. Statistike, prikazane po stopnji urbanizacije,
omogočajo analitičen vpogled v posamezne vsebine (kot je to npr. v primeru odpadkov) na
gosto in redko poseljenih območjih. Območja vzorčenja se glede na stopnjo urbanizacije
delijo na:
- gosto poseljena območja (mesta, večja urbana središča),
- srednje gosto poseljena območja (manjša mesta, predmestja, manjša urbana
središča) in
- redko poseljena območja (ruralna območja).
Za namene izvedbe sortirne analize za določitev deleža odpadne hrane med biološkimi
odpadki bo uporabljen poenostavljen stratificirani načrt vzorčenja. V načrt vzorčenja bo
vključenih 19 občin s tremi različnimi stopnjami urbanizacije in s skupno populacijo vsaj
500.000 prebivalcev Republike Slovenije. Vključeni morata biti 2 gosto poseljeni območji, 4
srednje gosto poseljena območja in 13 redko poseljenih območij.
b) časovno obdobje (sezonskost, sezonski dejavniki, …),
Vrsta in količina zbranih odpadkov sta odvisni tudi od letnega časa, zato je stratifikacija
glede na letne čase najpomembnejša stratifikacija pri izvedbi sortirne analize in določanju

1
2

Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool), iC consulenten ZT GmbH, Vienna
Stratum/stratifikacija/plastovitost/razdeljenost/razslojevanje; vir: SSKJ in Terminološki slovarji
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sestave bioloških odpadkov. V navodilih sta dve časovni obdobji: pomlad/poletje ter
jesen/zima.
Cilj izvedbe sortirne analize o deležu odpadne hrane med biološkimi odpadki je pridobitev
kakovostnih izhodiščnih podatkov o deležu odpadne hrane med biološkimi odpadki in za
predvidevanje ter spremljanje ustreznosti ukrepov v obstoječem sistemu celovitega ravnanja
z odpadki. Da bi pridobili te informacije je potrebna strokovna in v skladu s standardi in
smernicami dobre prakse izvedena analiza sestave bioloških odpadkov. Temeljne postavke
predlagane metodologije vključujejo3:
•

•

•
•

•

•

določitev načrta vzorčenja glede na podane omejitve (podano stratifikacijo);
število območij vzorčenja se določi glede na razvrstitev občine po stopnji urbanizacije
in glede na število prebivalcev, ki ga izvajalec obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja bioloških odpadkov pokriva. V primeru poenostavljenega načrta
vzorčenja gre za omejitev števila občin, v katerih se bo izvajala sortirna analiza.
vzorčenje na stopnji zbiranja odpadkov; na primerljivi zaokroženi celoti vozilo za
zbiranje odpadkov glede na podane parametre (stopnjo urbanizacije, število
prebivalcev, …) zbira odpadke po vnaprej določeni trasi. Vozilo z zbranimi odpadki
dejansko predstavlja vzorec za določeno prostorsko območje vzorčenja. S takim
pristopom je med drugim možna tudi natančna določitev števila gospodinjstev
(uporabnikov), pri katerih so bili biološki odpadki zbrani,
priprava vzorca; vozilo se stehta pred in po zbiranju, odpadki se stresejo na za to
določen prostor, odstranijo se morebitni večji (kosovni) odpadki,
postopek za zmanjševanje vzorca; po preverjanju vzorca se skupni vzorec razporedi
po površini z namenom razdelitve le tega na dogovorjeno število končnih vzorcev
(sortiranje ali razvrščanje vzorcev). Razvrstitev vzorca se izvede v skladu z
metodologijo pridobivanja reprezentativnega vzorca iz razsutega tovora (metoda
delitve vzorca na četrtine),
analiza sestave vzorca; analiza dobljenega reprezentativnega vzorca se izvede z
ročnim razvrščanjem in naknadnim sejanjem (BIOO). Sejanje se izvede z uporabo
perforirane mize, bobnastega rotacijskega sita (premer lukenj okrogle oblike φ=20
mm) ali z uporabo mrežastega sita z ustrezno veliko odprtino (oknom),
pridobivanje in uporaba podatkov; po pripravi vzorca in po ločevanju na posamezne
kategorije/frakcije se le te stehtajo. Tako dobljeni podatki se vnesejo v pripravljene
predloge, nakar se izračuna približna sestava odpadkov (utežni ali volumski del),

Odpadki, dobljeni s sortiranjem bioloških odpadkov na posamezne frakcije (iz-sortirani biološki
odpadki), se razdelijo v glavne frakcije in pod-frakcije. V primeru bioloških odpadkov
(preglednica 2 se odpadki razdelijo na 11 glavnih frakcij (10 glavnih frakcij in ostanek po
prebiranju) in 3 pod-frakcije.

3

Metodologija za odredivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2015
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Izvedba sortirne analize4
1.1 Izvajalec sortirne analize
Sortirno analizo in vzorčenje odpadkov za to analizo izvede oseba s pridobljeno akreditacijo
za vzorčenje odpadkov po SIST EN ISO/IEC 17025. Pri svojem delu sodeluje z lokalno
skupnostjo in z izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov. Slednji v dogovoru z izvajalcem javnega naročila nudijo potrebno pomoč in
zagotavljajo nemoteno delo pri izvedbi sortirne analize. Podatki o sami izvedbi in končnih
rezultatih sortirnih analiz bodo v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (UL RS, št.
39/2006 z vsemi dopolnitvami, ZVO-1) prosto dostopni vsem deležnikom.
Izvajalec sortirne analize mora pri izvedbi upoštevati vse zahteve varovanja zdravja in varstva
pri delu v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pri delu.
Postopek izvedbe sortirne analize lahko razdelimo na:
•
•
•

vzorčenje,
analizo,
izdelavo poročila.

1.2 Vzorčenje
Naključni odvzem in priprava določenega števila vzorcev bioloških odpadkov na
posameznem mestu območju vzorčenja.

1.2.1 Območje vzorčenja
Območje vzorčenja je geografsko zaokroženo območje ene ali več občin znotraj iste
statistične regije Republike Slovenije z isto stopnjo urbanizacije (priloga 2), kjer posamezni
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov opravlja
storitve te javne službe. Stopnja urbanizacije je prostorska tipologija, ki se uporablja za
razvrstitev občin po tipu gostote poselitve. Določena je za celotno ozemlje EU.
Biološki odpadki posameznega vzorca morajo izvirati iz geografsko zaokroženega območja
ene ali več občin znotraj iste statistične regije Republike Slovenije z isto stopnjo urbanizacije.

1.2.2 Število vzorcev
Za celotno območje Republike Slovenije je določenih 115 območij vzorčenja (stratifikacijski
načrt vzorčenja). Na izbranih območjih vzorčenja (poenostavljen stratifikacijski načrt
vzorčenja) se bodo po vnaprej znanih trasah zbirali biološki odpadki. V že obstoječe, pogosto
4

Osnove: SWA-tool, EPA in članek Methods for household waste composition studies, Sweden 2007
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računalniško optimirane in vodene trase zbiranja komunalnih odpadkov se načeloma ne bo
posegalo razen, če bo trasa zajemala številčno premalo populacijsko enoto.
Število območij vzorčenja oz. s tem povezano skupno število vzorcev, ki se jih bo odvzelo
na posameznem območju vzorčenja, je odvisno od stopnje urbanizacije in števila prebivalcev
na tem območju (preglednica 1).
V enem časovnem obdobju se bo na enem območju vzorčenja odvzel po en vzorec bioloških
odpadkov. Določeni sta dve časovni obdobji, tako bosta na vsakem izbranem območju
vzorčenja opravljenih dve vzorčenji in s tem tudi dve sortirni analizi.

Tabela 1: Model določitve števila območij vzorčenja glede na število prebivalcev, ki živijo na področju, ki ga pokriva
posamezni IJS.

Stopnja urbanizacije

Število območij vzorčenja
1 < prebivalcev ≤60.000
1 območje vzorčenja
60.000 < prebivalcev ≤100.000
2 območji vzorčenja

gosto poseljena območja
(mesta, večja urbana središča)

100.000 < prebivalcev ≤150.000
3 območja vzorčenja
> 150.000 prebivalcev
4 območja vzorčenja

srednje gosto poseljena območja
(manjša mesta, predmestja,
manjša urbana središča)

redko poseljena območja
(ruralna območja).

V primeru, da IJS pokriva področja z
različnimi stopnjami urbanizacije, se za
vsako dodeli (določi)
dodatno
območje vzorčenja.
Korekcija:v primeru, da razmerje
števila vzorčenj na število prebivalcev
odstopa od povprečja, je potrebno
dodeliti
dodatno(a)
območje(a)
vzorčenja. To dodatno območje se
določi za tisto stopnjo urbanizacije in
za občino, kjer prebiva največje število
prebivalcev.
Meja razmerja števila vzorčenj na
število prebivalcev (30.000) je bila
postavljena arbitrarno.
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1.2.3 Čas vzorčenja (časovna razporeditev vzorčenja)
Časovno obdobje zajema vzorcev za izvedbo sortirne analize se določi tako, da je pri
vzorčenju zajeto zaporedoma: pomladansko, poletno, jesensko in zimsko obdobje. Možno je
tudi združevanje dveh obdobij in sicer pomladansko s poletnim ali jesensko z zimskim.
V navodilih sta združeni dve časovni obdobji: pomlad/poletje ter jesen/zima.

1.2.4 Pogostost izvedbe sortirne analize
V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo na izbranih območjih vzorčenja sortirna analiza
bioloških odpadkov izvedena dvakrat. Prvič v letu 2021/2022 in drugič v letu 2025 (obakrat za
časovni obdobji pomlad/poletje in jesen/zima). Glede na časovna obdobja in leto izvedbe
sortirne analize bodo skupno izvedeni 4 sklopi sortirnih analiz.

1.2.5 Priporočena količina odpadkov v reprezentativnem vzorcu (masa
vzorca)
Masa reprezentativnega vzorca bioloških odpadkov je najmanj 300 kg.

1.2.6 Časovni interval izvedbe sortirne analize po odvzemu vzorca
(omejitve časovnega obdobja izvedbe sortirne analize)
Čas zadrževanja odpadkov v zabojniku ali v vreči za odpadke variira in je med drugim odvisen
od intervalov zbiranja in odvoza odpadkov s strani izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov.
Za biološke odpadke velja, da mora biti zagotovljen čim krajši časovni interval med nastankom
odpadka, zbiranjem in vzorčenjem odpadkov ter samo izvedbo sortirne analize. Priporoča se,
da se vsak vzorec sortira na dan vzorčenja ali najkasneje v časovnem obdobju dveh dni od
dneva vzorčenja5.

1.2.7 Ravnanje v primeru skupaj z embalažo zavržene hrane
V okviru izvajanja sortirne analize, se zaradi natančnosti in primerljivosti rezultatov, mora
odpadna hrana zavržena skupaj z embalažo v največjem možnem obsegu odstraniti iz
odpadne embalaže. Možna sta dva pristopa: predhodno ločevanje ali ločevanje na mestu (in
času), pri čemer je potrebno upoštevati, da sicer prav embalaža preprečuje razsutje odpadne
hrane in omogoča pridobitev dodatnih informacij, ki olajšajo razvrstitev odpadkov v določene
frakcije.6

5
6

Dahlen L, Lagerkvist A (2008). Methods for household waste composition studies. Waste Manag 28: 1100–1112.
T. Vidic, 2016, Določanje deleža in sestave odpadne hrane med biološkimi odpadki …
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1.3 Sortiranje (razvrščanje)
Analiza sestave bioloških odpadkov (sortiranje in tehtanje frakcij iz vzorca).
Postopki analize se izvedejo na manipulativnih površinah za ravnanje s komunalnimi odpadki
ali na mestu predaje komunalnih odpadkov v obdelavo. Na bioloških odpadkih, ki so bili zbrani
za namen izvedbe sortirne analize, v fazi vzorčenja ne sme biti izveden postopek
predobdelave, mešanja ali drug postopek, s katerim bi lahko spremenili lastnost ali sestavo
teh odpadkov.

1.3.1 Tehtanje in priprava vzorca
Na mestu izvajanja sortirne analize se na stacionarnih tehtnicah stehta vozilo za prevzem
posameznih vrst odpadkov skupaj z zbirnim vzorcem. Zbirni vzorec odpadkov se preloži na
utrjeno in za tekočine nepropustno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Po
izpraznitvi se vozilo ponovno stehta. Za podatek o masi vozila se lahko uporabijo tudi tehnične
specifikacije vozila (homologacijski podatek), če se masa vozila skupaj z vzorcem ugotavlja
brez voznika. Masa zbirnega vzorca je enaka razliki mase z zbirnim vzorcem naloženega
vozila in mase vozila. Točnost tehtanja mora biti najmanj ±50 kg.
Če je vozilo opremljeno s sodobnim sistemom mobilnega tehtanja nadgradenj, se
dokumentirani podatki o količini odpadkov prenesejo iz sistema, pri čemer sami masi vozila in
voznika nista pomembni.

1.3.2 Odvzem reprezentativnega vzorca
Metode jemanja vzorcev odpadkov in obdelava zbranih podatkov so standardizirani,
predvsem pa je za relevantnost sestave odpadkov bistvena zadostna količina odvzetega
vzorca. Pričakuje se, da bo v zbirnem vzorcu velika količina odpadkov v vrečkah. Te vrečke
je potrebno najprej raztrgati (odpreti) in vsebino iztresti na površino za sortiranje. To se lahko
opravi ročno ali pa s pomočjo trgalca vrečk.
Zbirni vzorec odpadkov je najprej potrebno zmanjšati s postopkom deljenja vzorca na vedno
manjše dele tako dolgo, dokler se ne pride do t.i. zmanjšanega (oz. reprezentativnega)
skupnega vzorca po metodi delitve na četrtine.
Zbirni vzorec se razgrne na ravno, utrjeno in za tekočine neprepustno površino. Odpadke se
da na kup in se jih oblikuje v stožec, nakar ta stožec s t.i. metodo mešanja in deljenja vzorca
s četrtinjenjem/metoda delitve vzorca na četrtine/ (sample splitting by coning and quartering
methods) po sredini razdeli na štiri približno enake dele. Dve nasprotni četrtini se odstranita,
preostali dve pa se združita in zmešata. Ponovno se naredi stožec (kup). Postopek se ponavlja
tako dolgo, dokler preostali četrtini okvirno ne ustrezata velikosti (dovolj veliki masi) za
pripravo končnega vzorca, pri čemer govorimo o t.i. končnem vzorcu oz. reprezentativnem
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vzorcu7, ki mora vključevati tudi preostale majhne delce, tako da se dobi ustrezna masa
celotnega vzorca.

Slika 1: Grafični prikaz metode mešanja in deljenja vzorca s četrtinjenjem oz. metode delitve vzorca na četrtine

1.3.3 Priprava na sortirno analizo
Za vsako od trinajstih frakcij bioloških odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča.
Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je nedvoumno razvidno,
kateri frakciji so namenjene. Točnost tehtanja mora biti najmanj ± 1 kg. Za vsako izločeno
frakcijo odpadkov se določi (oceni) tudi volumen le-te. Z analizo vzorca odpadkov je potrebno
pričeti najpozneje v treh urah po tehtanju, da se prepreči sušenje ali vlaženje vzorca in njegova
morebitna nadaljnja biološka razgradnja.

1.3.4 Izvedba sortirne analize
V skupini za izvedbo sortirne analize je od tri do šest članov, da se zagotovi neprekinjen in
nemoten proces. Eden od članov je zadolžen za nadzor. Iz odvzetega končnega vzorca
bioloških odpadkov se najprej odstranijo večji kosi odpadkov. Kadar je med odpadki tudi
hrana, ki je zavržena skupaj z embalažo, je potrebno upoštevati, da sicer prav embalaža
preprečuje razsutje odpadne hrane in omogoča pridobitev dodatnih informacij, ki olajšajo
razvrstitev odpadkov v določene frakcije, a je zaradi natančnosti in primerljivosti rezultatov
potrebno tako odpadno hrano v največjem možnem obsegu odstraniti iz odpadne embalaže.
Končni vzorec bioloških odpadkov se najprej razgrne v debelino plasti, ki omogoča nadaljnje
ročno sortiranje. Iz reprezentativnega vzorca odpadkov se z ročnim sortiranjem izločijo večji
kosi posameznih frakcij odpadkov (slika 2 in preglednica 2). S pomočjo perforiranega sita z
okroglimi odprtinami premera 20 mm (bobnasto, horizontalno …) se odpadke preseje na dva
velikostna razreda: delci s premerom > 20 mm in presevek skozi sito (ostanek; delci s
premerom ≤ 20 mm). V primeru, da izvajalec sortirne analize ne razpolaga s perforiranim
sitom, je možna tudi uporaba sita iz pletene žične mreže z odprtino (oknom) primerljive
velikosti. Mešanica odpadkov, omejena s spodnjo nazivno velikostjo, se razgrne v debelino
Podrobnejši opis metode delitve na četrtine je podan v tehničnem poročilu:
CEN/TR 15310-3:2006 »Characterisation of Waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the fild«
7
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plasti, ki omogoča nadaljnje ročno sortiranje. Iz reprezentativnega vzorca odpadkov se nato z
ročnim sortiranjem izločijo posamezne glavne frakcije in pod-frakcije odpadkov.
Odpadki, ki so po sejanju ostali na situ, so mešanica bioloških odpadkov, omejena s spodnjo
nazivno velikostjo. Ponovno se razgrnejo v debelino plasti, ki omogoča ročno sortiranje in
izločitev posamezne frakcije in pod-frakcije odpadkov (preglednica 2).

Slika 2: Izvedba sortirne analize bioloških odpadkov.

Izločene frakcije bioloških odpadkov se zberejo v vnaprej pripravljenih posodah, na foliji ali v
vrečah in se skupaj z njimi tudi stehtajo. Masa posamezne frakcije se izračuna kot razlika med
maso z odpadki polne in prazne posode, folije ali vreče. Natančnost tehtanja mora biti ± 1,0 kg.
Za vsako izločeno frakcijo odpadkov se določi (oceni) tudi volumen le tega.
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Slika 3: Primer sortirne mize s perforiranim sitom za odpadke (perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20
mm)8.

1.3.5 Zapis podatkov
Potrebno je zapisati datum vzorčenja, datum izvedbe sortirne analize in pridobiti ter zapisati
podatke o območju vzorčenja, o načinu zbiranja odpadkov in o okvirnem številu gospodinjstev
(lahko ocena) na območju vzorčenja. Prav tako je potrebno zabeležiti tudi vse ostale podatke,
za katere se meni, da so, ali pa bi lahko bili pomembni pri določanju najverjetnejše sestave
biološko razgradljivih odpadkov.
Podatki se vpisujejo neposredno v za ta namen pripravljeno predlogo dokumenta (Priloga 1).

1.3.6 Obdelava in prikaz podatkov
Obdelava na osnovi sortirne analize dobljenih podatkov je postopek prikaza le teh v uporabne
informacije in njihov smiseln prikaz v tabelah in grafih. Področje obdelave in prikaza dobljenih
podatkov vključuje tri osnovne aktivnosti: oceno dobljenih podatkov za samo območje
vzorčenja, zagotavljanje kvalitete in zanesljivosti dobljenih podatkov (izvedba statistične
analize) in ekstrapolacijo podatkov na območja, kjer neposredno ni bilo izvedeno vzorčenje
in posledično tudi ni bila opravljena sortirna analiza. V teh navodilih sta zajeti le prvi dve
aktivnosti.

1.3.7 Varnost pri delu
Izbrani izvajalec za izvedbo sortirne analize določenih vrst komunalnih odpadkov mora v
skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, podati oceno tveganja za delovna mesta

8

Protocol For The Evaluation Of Biodegradable Municipal Waste Sent To Landfill, EPA, Irska, 2011
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vezana za izvedbo sortirne analize ter določiti ustrezne preventivne ali varnostne ukrepe za
zmanjšanje in odpravo morebitnih nevarnosti.9

1.4 Izvedba javnega naročila in roki
S posameznim objavljenim javnim naročilom bodo določeni vsi izvedbeni roki za:
•
•
•
•
•

izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov za obdobje pomlad/poletje 2021;
oddajo 1. poročila s končnimi in celostnimi rezultati sortirne analize
pomlad/poletje 2021;
izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov za obdobje jesen/zima 2021;
oddajo 2. poročila s končnimi in celostnimi rezultati sortirne analize;
pripombe naročnika, vnos pripomb ter uskladitev popravkov v metodologijo
s strani izvajalca.

Izbrani izvajalec ima dolžnost naročnika sproti obveščati o poteku dela in vsebinskih
vprašanjih, ki izhajajo iz priprave in izvedbe sortirne analize.

9

Ocenjevanje tveganja; www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-temah/ocenjevanje-tveganja

19

Preglednica 1: Opis izločenih frakcij iz reprezentativnega vzorca bioloških odpadkov
Zap.št. (i)

Frakcija

1

papir ter karton in lepenka

2

zelena biomasa in naravni les
(odpadki iz vrtov in parkov)

3

biorazgradljivi
kuhinjski
odpadki iz restavracij

Pod-frakcija

odpadki

in

4

plastika

5

steklo

6

kovine

7

odpadki iz lesa

8

oblačila, tekstil

9

zavržena električna in elektronska oprema ter
baterije in akumulatorji

10

drugi odpadki

11

ostanek po prebiranju*
*

papir ter karton in lepenka
(brez papirnatih serviet, brisač in robčkov)
papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke
sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material papir (npr. tetrapak )
veje
ostala zelena biomasa (listje, trava …)
hrana-užitni del
organski kuhinjski odpadki iz
hrana-neužitni del,
gospodinjstva
+ papirnate serviete, brisače in robčki

Številka odpadka
20 01 01
15 01 01
15 01 05
20 02 01

20 01 08

organski odpadki (zapakirana, neuporabljena ali delno uporabljena živila)

16 03 06

plastika (brez OEEO)
plastična embalaža
sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material plastika
steklo
steklena embalaža
kovine (brez OEEO in baterij)
kovinska embalaža
sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material kovina
odpadki iz lesa
lesena embalaža
oblačila, tekstilije, obutev
embalaža iz tekstila

20 01 39
15 01 02
15 01 05
20 01 02
15 01 07
20 01 40
15 01 04
15 01 05
20 01 37*, 20 01 38
15 01 03
20 01 10, 20 01 11
15 01 09
20 01 21*, 20 01 23*, 20 01
35*, 20 01 36
20 01 33*, 20 01 34

zavržena električna in elektronska oprema
baterije in akumulatorji
Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9 npr. del bioloških odpadkov, ki ga zaradi razkroja
ni možno ločiti na podfrakcije, plenice, keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih živali
in podobno.
Presevek10 skozi sito (zrna ≤ 20 mm).

20 03 01
20 03 01

»ostanek po prebiranju« predstavlja ostanek sejanja (presevek skozi sito; perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm ali mreža-sito z ustrezno veliko odprtino)

10

»presévek –vka«: m material, ki pade skozi sito; vir: Tehniški metalurški slovar - dr. Andrej Paulin

Preglednica 2: Opis izločenih frakcij iz reprezentativnega vzorca bioloških odpadkov v primeru določanja deleža odpadne hrane
Zap.št. (i)

Frakcija

1

papir ter karton in lepenka

20 01 01
15 01 01
15 01 05

2

zelena biomasa in naravni les
(odpadki iz vrtov in parkov)

20 02 01

biorazgradljivi
kuhinjski
odpadki iz restavracij

3

Številka odpadka

Pod-frakcija

odpadki

in

organski kuhinjski odpadki iz
gospodinjstva

hrana-užitni del
hrana-neužitni
+ papirnate serviete, brisače in robčki

del,

organski odpadki (zapakirana, neuporabljena ali delno uporabljena živila)
4

plastika

5

steklo

6

kovine

7

odpadki iz lesa

8

oblačila, tekstil

9

zavržena električna in elektronska oprema ter
baterije in akumulatorji

10

drugi odpadki

11

ostanek po prebiranju*
*

20 01 08
16 03 06
20 01 39
15 01 02
15 01 05
20 01 02
15 01 07
20 01 40
15 01 04
15 01 05
20 01 37*, 20 01 38
15 01 03
20 01 10, 20 01 11
15 01 09
20 01 21*, 20 01 23*, 20 01
35*, 20 01 36
20 01 33*, 20 01 34

Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9 npr. del bioloških odpadkov, ki ga zaradi razkroja
ni možno ločiti na podfrakcije, plenice, keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih živali
in podobno.
Presevek skozi sito (zrna ≤ 20 mm).

20 03 01
20 03 01

»ostanek po prebiranju« predstavlja ostanek sejanja (presevek skozi sito; perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm ali mreža-sito z ustrezno veliko odprtino)
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Delna analiza dobljenih podatkov
Vnos podatkov, izračun, obdelava podatkov in izdelava poročila na ravni posameznega
vzorca in na ravni tokov določenih vrst komunalnih odpadkov.

1.5 Ocena najbolj verjetne sestave odpadkov na ravni
posameznega vzorca
Sestava posameznega vzorca bioloških odpadkov se navaja z maso posamezne izsortirane frakcije bioloških odpadkov iz preglednic podanih v nalogi, vključno z maso
»ostanek po prebiranju« (presevek skozi sito) in maso celotnega vzorca bioloških
odpadkov.
Izračun najbolj verjetne sestave bioloških odpadkov posameznega območja vzorčenja v
določenem časovnem obdobju se opravi ob upoštevanju izmerjenih mas posamezne izsortirane frakcije v bioloških odpadkih in skupne mase »drugih odpadkov v bioloških
odpadkih«, na podlagi naslednje enačbe:

Di =

n

mi , j

j =1

j ,vzorec
n

m

M
j =1

M j
j

Di

delež i-te frakcije v odpadku (od 1 do 13)

i

zaporedna številka frakcije v bioloških odpadkih,

j

zaporedna številka vzorčenja (od 1 do n),

mi,j

masa i-te frakcije v j-tem vzorcu,

mj,vzorec

masa j-tega vzorca,

Mj

celotna masa prevzetih bioloških odpadkov na območju vzorčenja v času med
(j-1)-tim in (j)-tim vzorčenjem odpadka.

1.6 Izdelava poročila o sortirni analizi
Poročilo o, v določenem obdobju in na določenem območju vzorčenja, izvedeni sortirni
analizi mora biti izdelano v elektronski obliki na obrazcih (predlogah) določenih v prilogi 1,
za kar se uporablja poljuben urejevalnik besedila.
Zbirni podatki vseh izvedenih sortirnih analiz, izračuni, delne statistične analize podatkov,
grafične predstavitve dobljenih rezultatov in drugo, morajo biti narejeni s programom za
urejanje preglednic (npr. MS Excel, LO Calc, Gnumeric, Numbers in drugi) ali s programom
za statistično obdelavo podatkov (npr. SPSS, ORIGIN Pro in drugi), pri čemer morajo biti
priložene tako izvorne datoteke, kakor tudi datoteke dotičnih programov izvožene kot:
•

besedila v doc (docx) formatu in

•

tabelarični podatki v xls (xlsx) formatu.

Izvajalec mora naročniku izročiti vse podatke vezane na izvedbo sortirnih analiz, vključno
s pregledi, osnovami, izračuni, vnosi in testnimi primeri. Vmesno in končno poročilo o
sortirni analizi, datoteke s podatki in delnimi izračuni, foto-dokumentacijo in drugo je treba
posredovati ministrstvu v skladu s pogodbenimi obveznostmi.
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PRILOGA 1
OBRAZEC

POROČILO O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI (na ravni posameznega
vzorca) bioloških odpadkov (BIOO) ☐

Obrazec A

Podatki o imetniku odpadka, vrsti odpadka, viru nastajanja odpadkov

1. Imetnik
odpadka:
Naslov:
Pošta:
1. Izvajalec javne službe za občino*:
Stopnja urbanizacje:
Potrebno število območij vzorčenja:
Zaporedna št. območja vzorčenja (npr. 2 od 4)

Matična št.:

RPO** ☐

SGPO ☐

GPO ☐

od

3. Številka odpadka:
Naziv odpadka:
Opis odpadka:

4. Datum izvedbe sortirne analize:
5. Območje vzorčenja:
Občina oz. občine:
Naselje oz. naselja:

6. Masa vzorcev
Masa zbirnega vzorca odpadkov:
Masa reprezentativnega vzorca odpadkov:
7. Oddaja komunalnih odpadkov v obdelavo:
IJS zbiranja mešanih komunalnih odpadkov:
Izvajalec predelave bioloških odpadkov:
Center za ravnanje s komunalnimi odpadki:
mešanih
komunalnih:
* odpadkiobdelavo
Izvajalec je naveden v evidenci izvajalcev obvezne GJS zbiranja
odpadkov:
katere(ih) poteka vzorčenje odpadkov.
**

določenih vrst odpadkov za občino(e) na območju

RPO-redko poseljeno območje, SGPO-srednje gosto poseljeno območje, GPO-gosto poseljeno območje
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Obrazec B - Sestava bioloških odpadkov
1. Rezultati vzorčenj 22 izločenih frakcij odpadkov:
Zaporedna številka vzorčenja (j):
Območje vzorčenja:
I

Opis frakcije v bioloških odpadkih

1

papir ter karton in lepenka
papir
in
karton
ter
lepenka,
(brez papirnatih serviet, brisač in robčkov)

1.1

mij (kg)
ki

ni

embalaža

1

1.2

papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke

2

1.3

sestavljena (kompozitna) embalaža, kjer je prevladujoč material papir

3

2
2.1
2.2
3

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov)
veje
ostala zelena biomasa (listje, trava …)

4
5

3.2

biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva (hrana-užitni del)
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva (hrana-neužitni
plus papirnate serviete, brisače in robčki)
organski odpadki (zapakirana, neuporabljena ali delno uporabljena živila)

4.1
4.2

plastika
plastika (brez OEEO)
plastična embalaža

9
10

5.1
5.2

steklo
steklo
steklena embalaža

11
12

6.1
6.2

kovine
kovine (brez OEEO in baterij)
kovinska embalaža

13
14

7.1
7.2

odpadki iz lesa
odpadki iz lesa (brez vej)
lesena embalaža

15
16

8.1
8.2

oblačila, tekstilije
oblačila, tekstilije, obutev
embalaža iz tekstila

17
18

9.1
9.2

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji
zavržena električna in elektronska oprema
baterije in akumulatorji

19
20

10

drugi odpadki*

21

11

ostanek po prebiranju**

22

3.1
3.1.1
3.1.2

4

5

6

7

8

9

6
del,

7
8

Skupaj sortirano:
Skupaj vzorec:
M j:
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* Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9 npr. del bioloških odpadkov, ki ga zaradi razkroja ni možno ločiti na podfrakcije, plenice,
keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih živali ipd.
**»ostanek po prebiranju« predstavlja ostanek ročnega sejanja (presevek skozi sito; perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm ali
mreža-sito z ustrezno veliko odprtino (oknom)

Obrazec B1 - Sestava bioloških odpadkov v primeru določanja deleža odpadne
hrane
1. Rezultati vzorčenj 13 izločenih frakcij odpadkov:
Zaporedna številka vzorčenja (j):
Območje vzorčenja:
I

Opis frakcije v bioloških odpadkih

mij (kg)

1

papir ter karton in lepenka

1

2

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov)

2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva (hrana-užitni del)
organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstva (hrana-neužitni
plus papirnate serviete, brisače in robčki)
organski odpadki (zapakirana, neuporabljena ali delno uporabljena živila)

3
del,

4
5

4

plastika

6

5

steklo

7

6

kovine

8

7

odpadki iz lesa

9

8

oblačila, tekstilije

10

9

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji

11

10

drugi odpadki*

12

11

ostanek po prebiranju**

13

Skupaj sortirano:
Skupaj vzorec:
M j:
* Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9 npr. del bioloških odpadkov, ki ga zaradi razkroja ni možno ločiti na podfrakcije, plenice,
keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih živali ipd.
**»ostanek po prebiranju« predstavlja ostanek ročnega sejanja (presevek skozi sito; perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm ali
mreža-sito z ustrezno veliko odprtino (oknom)
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2. Najbolj verjetna sestava bioloških odpadkov v primeru določanja deleža odpadne
hrane po pod-frakcijah:
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
Di6
Di7
Di8
Di9
Di10
Di11
Di12
Di13
Skupaj sortirano (kg)
Celotna masa vzorca/masa reprezentativnega vzorca/ (kg)
Celotna količina prevzetih odpadkov na območju vzorčenja (vsota M i) (kg)

3. Najbolj verjetna sestava bioloških odpadkov v primeru določanja deleža odpadne
hrane po glavnih frakcijah:
Fi1=Di1
Fi2=Di2
Fi3=Di3+Di4+Di5
Fi4=Di6
Fi5=Di7
Fi6=Di8
Fi7=Di9
Fi8=Di10
Fi9=Di11
Fi10=Di12
Fi11=Di13
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PRILOGA 2
2.1 Klasifikacija teritorialnih enot
Členitev teritorialnih enot v Republiki Sloveniji urejata nacionalni standard - Standardna
klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) in Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot v
Evropski uniji (NUTS).

Slika 4: Klasifikacija teritorialnih enot; (vir: SVRK, 2014).
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2.2 Členitev glede na izbrano prostorsko tipologijo statistične regije Republike Slovenije in občine
V teh navodilih za izvedbo sortirne analize je določeno, da je območje vzorčenja geografsko
zaokroženo območje ene ali več občin znotraj iste statistične regije. Statistične regije
Slovenije so ena izmed teritorialnih ravni, za katere Statistični urad RS zbira in izkazuje
statistične podatke. V Sloveniji je 12 statističnih regij.

Slika 5: Kohezijski regiji, NUTS 2(2), statistične regije, NUTS 3(12) in občine, SKTE 5 (212); (vir: SURS, 2016).

2.3 Členitev glede na izbrano prostorsko tipologijo –
občine, po stopnji urbanizacije Republike Slovenije
(3/212)
Za potrebe izvedbe sortirne analize so statistične regije razdeljene po EUROSTAT-ovi
prostorski tipologiji na t.i. stopnje urbanizacije. Stopnja urbanizacije je prostorska tipologija,
ki se uporablja za razvrstitev občin po tipu gostote poselitve. Določena je za celotno ozemlje
EU. Statistike, prikazane po stopnji urbanizacije, omogočajo analitičen vpogled v gosto in
redko poseljena območja11.
Stopnja urbanizacije (slika 7) je bila izdelana na ravni občin. Dodatni merili za izdelavo te
analize sta bili teritorialna povezanost lokalnih enot (občin), ki ustrezajo merilom gostote
prebivalstva ter številu prebivalstva.
Prebivalci gosto poseljenih območjih so razporejeni tako, da jih je vsaj 50 % v skupkih zelo
gosto poseljenih celic, medtem ko živi na srednje gosto poseljenih območjih v takih skupkih

11

Vir: SURS, Statistike razvoja podeželja; www.stat.si/StatWeb/StaticPages/Index/rural-dev-statistics
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manj kot 50 % prebivalcev; tak odstotek velja tudi za ruralne celice teh območij. Na redko
poseljenih območjih pa živi v ruralnih celicah več kot 50 % prebivalcev.

Slika 6: Občine (SKTE 5 /212) in stopnja urbanizacije po občinah (vir: SURS in MOP 2017).

Območja vzorčenja se glede na stopnjo urbanizacije delijo na:
•
•
•

gosto poseljena območja (mesta, večja urbana središča),
srednje gosto poseljena območja
(manjša mesta, predmestja, manjša urbana središča),
redko poseljena območja (ruralna območja).

Po stopnji urbanizacije sodi večina slovenskih občin med redko poseljena območja (171
občin ali 81 %); med gosto poseljena območja sodita le občini Ljubljana in Maribor (1 %).
Preostalih 39 občin (18 %) se uvršča med srednje gosto poseljena območja.

Tabela 2: Število prebivalcev glede na stopnjo urbanizacije po podatkih EUROSTATA.

EUROSTAT/
stopnja urbanizacije
Redko poseljena območja
Srednje
gosto
poseljena
območja
Gosto poseljena območja
Skupaj:

Št.
občin
(/)
171

Št.
občin
(%)
81 %

Št.
prebivalcev
(/)
1.006.863

Št.
prebivalcev
(%)
49 %

39

18 %

657.186

32 %

2
212

1%
100 %

389.204
2.053.253

19 %
100 %
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2.4 Členitev glede na izbrano prostorsko tipologijo – IJS
zbiranja določenih vrst odpadkov
Na področju RS je bilo na dan 16. 5. 2019 registriranih 66 izvajalcev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov12.

Slika 7: Občine (SKTE 5 /212) in stopnja urbanizacije po občinah in 19 izvajalcev obvezne gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki imajo podpisano pogodbo z vsaj štirimi občinami (vir:
SURS in MOP 2017).

12

Vir ARSO, http://www.arso.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20veljavnih%20potrdil%20IJS.pdf
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PRILOGA 3
vzorec
• Priprava načrta vzorčenja v skladu s podanimi navodili
(reprezentativost - območje vzorčenja, število vzorcev,
količina, čas vzorčenja, število izvajalcev sortirne analize
ter njihova zaščita, itd).
• Zbiranje odpadkov z vozili za prevzem odpadkov.

tehtanje
• Tehtanje vozila za zbiranje odpadkov skupaj s posameznim
vzorcem zbranih bioloških odpadkov.
• Izpraznitev na za tekočino nepropustno utrjeno (asfaltno,
betonsko ali podobno utrjeno) površino.
• Ponovno tehtanje po izpraznitvi vozila.

priprava
• Priprava ustreznih posod (vreč, folij ...) za vsako od, v naprej
določenih frakcij odpadkov, ki se izloči iz zbirnega vzorca
odpadkov.
• Tehtanje in označevanje posod (vreč, folij ...).

izvedba
• Priprava končnega vzorca s tehniko četverjenja v količinah
najmanj 300 kg.
• Reprezentativni vzorec odpadkov razgrniti v debelino plasti,
ki omogoča ročno sortiranje.
• Ročno izločevanje in sortiranje posameznih frakcij
odpadkov v vnaprej pripravljene posode (vreče, folijo ...).

analiza
• Tehtanje posod (vreč, folij ...) s posameznimi, s sortiranjem
izločenimi, frakcijami odpadkov.
• Izračun mase posameznih frakcij odpadkov in deleža le teh
med odpadki.

Slika 8: Osnutek sheme postopka izvedbe sortirne analize bioloških odpadkov, s ciljem določiti delež odpadne
hrane in ostalih frakcij odpadkov.
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PRILOGA 4
4.1 Definicija odpadne hrane13
Statistični urad RS je v okviru pilotnega projekta, ki ga je v letu 2015 razpisal EUROSTAT,
razvil metodologijo za spremljanje količin odpadne hrane in izračun deležev le te na
nacionalnem nivoju.
Hrana je definirana v Uredbi (ES) št. 178/2002. Po tej definiciji je hrana vsaka snov ali
izdelek, lahko v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, namenjen za uživanje ali
se smiselno pričakuje, da ga bodo uživali ljudje.
Skladno z ZVO-1 je odpadek snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali
mora zavreči.
Med odpadno hrano štejemo vsa surova ali obdelana živila in ostanke teh živil, ki se
izgubijo pred, med ali po pripravi hrane in pri uživanju hrane, vključno s hrano, ki se odvrže
med proizvodnjo, distribucijo, prodajo in izvajanjem storitev, povezanih s hrano, in v
gospodinjstvih.

Med odpadno hrano ne sodijo:
•
•
•
•

ostanki hrane, ki se namenijo za predelavo v živalsko krmo v skladu s predpisi EU,
hrana, namenjena v humanitarne namene,
papirnati robčki, serviete in brisače, ki se kot kuhinjski odpadki zbirajo med
biološkimi odpadki,
embalaža, ki se zavrže skupaj z odpadno hrano.

Skladno z definicijo odpadne hrane predlagano v okviru projekta WRAP (2009) in definicijo
predlagano s strani Evropske Komisije (2010a) je potrebno pri določitvi definicije odpadne
hrane upoštevati, da je določen del odpadne hrane neizogiben in ga je težko zmanjšati; gre
za t.i. neužitni del odpadne hrane. Drugi del odpadne hrane pa predstavlja užitni del
odpadne hrane; gre za t.i. izogibni del odpadne hrane, ki bi ga s pravilnim ozaveščanjem in
pravim odnosom do hrane lahko zmanjšali oziroma preprečili.
Užitni del posameznega živila predstavlja tisti del živila, za katerega se v običajnih
okoliščinah domneva, da je bil v določenem trenutku primeren za prehrano ljudi, vendar je
bil zaradi določenih razlogov (npr. pretečen datum uporabe/minimalna trajnost, preveliki
obroki, neustrezno shranjevanje, ipd.) zavržen med proizvodnjo, distribucijo ali prodajo živil
ali pri pripravi ali uživanju hrane.
Neužitni del posameznega živila predstavlja tisti del živila, ki v nobenem trenutku ni
primeren za prehrano ljudi ali pa se zanj v običajnih okoliščinah domneva, da ni primeren
za prehrano ljudi, vendar nastaja kot odpadek med distribucijo ali prodajo hrane ali pri
pripravi ali uživanju hrane. To so npr. olupki, kosti, koščice, lupine, ipd.

13

T. Vidic, 2016, Določanje deleža in sestave odpadne hrane med biološkimi odpadki …
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4.2 Seznam odpadkov, ki so vključeni med odpadno
hrano
Glede na veljaven seznam odpadkov določen s Sklepom Komisije z dne
18. Decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v
skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/995/EU), so bili med
odpadno hrano vključeni odpadki z naslednjimi številkami (in nazivi le teh):
• 02 02 Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora:
- 02 02 02 Odpadna živalska tkiva
- 02 02 03 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
• 02 03 Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava,
kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega
ekstrakta, iz priprave in fermentacije melase:
- 02 03 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
• 02 05 Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov:
- 02 05 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
• 02 06 Odpadki iz pekarn in slaščičarn:
- 02 06 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
• 02 07 Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja
in kakava):
- 02 07 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo
• 16 03 Serije, ki ne ustrezajo specifikaciji, in neuporabljeni proizvodi:
- 16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05 (95 % od celotne količine)
• 19 08 Odpadki iz čistilnih naprav, ki niso navedeni drugje:
- 19 08 09 Mešanice masti in olj iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in
masti
• 20 01 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01):
- 20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij
- 20 01 25 Jedilno olje in masti
• 20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč):
- 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki (39 % od celotne količine)
• 20 03 Drugi komunalni odpadki:
- 20 03 01 Mešani komunalni odpadki (11 % od celotne količine)
- 20 03 02 Odpadki s tržnic
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