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Rezultati sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju deleža 

odpadne hrane za obdobje pomlad-poletje 2021 

S sortirno analizo na ravni izvajalca javne službe se je v sedanjem sistemu celovitega ravnanja 

z biološkimi odpadki pred njihovo oddajo v aerobno ali anerobno predelavo v skladu z Uredbo 

o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, 

št. 99/13, 56/15 in 56/18) določila okvirna sestava bioloških odpadkov (BIOO) s poudarkom 

na določanju deleža odpadne hrane in njeni sestavi (užitni in neužitni del odpadne hrane) za 

obdobje pomlad-poletje 2021. Za izvedbo sortirne analize BIOO je MOP pripravil navodilo, v 

katerem je opisana metodologija določanja sestave BIOO, povzeta po metodologiji orodja 

SWA. Vzorčenje BIOO je bilo izvedeno na podlagi vnaprej določenega poenostavljenega 

stratificiranega načrta vzorčenja na sedmih opazovanih območjih v šestih različnih občin v 

podravski statistični regiji, upoštevaje različno stopnjo urbanizacije. Izvedena sortirna analiza 

BIOO za obdobje pomlad-poletje 2021 je pokazala, da je na celotnem opazovanem območju 

delež odpadne hrane med BIOO znašal 12,4 %. Delež odpadne hrane med BIOO na vseh 

opazovanih redko poseljenih območjih je znašal 11,0 %, na vseh opazovanih gosto poseljenih 

območjih vzorčenja pa 12,1 %. Poleg deleža odpadne hrane med BIOO so bili s sortirno 

analizo pridobljeni tudi podatki o užitnem in neužitnem delu v celotni strukturi med BIOO 

zbrane odpadne hrane. Delež užitnega dela v celotni strukturi odpadne hrane je znašal 

30,9 %, neužitnega dela 68,2 % in zapakirane neuporabljene hrane 0,8 %. Podatki, pridobljeni 

z izvedeno sortirno analizo BIOO za obdobje pomlad-poletje 2021, bodo dopolnjeni s podatki 

za obdobje jesen-zima, v letu 2025 pa je načrtovana ponovitev sortirne analize v obdobjih 

pomlad-poletje in jesen-zima. Tako pridobljeni podatki bodo kakovosten dodaten podatkovni 

vir za izračun količin odpadne hrane na državni ravni.  

 

Results of sorting analysis of biological waste with emphasis on determining the share 

of food waste - spring / summer 2021  

By performing a sorting analysis at the level of the public service provider, the indicative 

composition of bio-waste (BIOW) was determined in the existing system of integrated bio-

waste management prior to its submission to aerobic or anaerobic recovery in accordance 

with the Decree on the recovery of biodegradable waste and the use of compost or digestate 

(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos 99/13, 56/15 and 56/18), with an emphasis 

on determining the share of food waste and its composition (edible and inedible part of food 

waste) for the period of spring/summer 2021. For the purpose of performing the sorting 

analysis of BIOW, the Ministry of the Environment and Spatial Planning prepared an 

instruction describing the methodology for determining the composition of the BIOW, 

summarised according to the SWA-tool methodology. BIOW sampling was performed on the 

basis of a predetermined simplified stratified sampling plan in seven observed areas from six 

different municipalities in the Podravska statistical region, taking into account different levels 

of urbanisation. The performed sorting analysis of BIOW for spring/summer 2021 showed that 

in the entire observed area the share of food waste among BIOW was 12.4%. The share of 

food waste among the BIOW in all observed sparsely populated areas was 11.0%, and in all 

observed densely populated sampling areas 12.1%. In addition to the share of food waste 

among the BIOW, data on the edible and inedible parts in the entire structure of food waste 
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collected during the BIOW were also obtained through a sorting analysis. The edible part in 

the total structure of food waste made up 30.9%, the inedible part 68.2% and packaged, 

unused food 0.8%. The data obtained from the performed sorting analysis BIOW for the period 

of spring/summer 2021 will be upgraded with data for the period of autumn/winter 2021/2022, 

and it is planned to repeat the performance of sorting analysis of BIOW in 2025 in the periods 

of spring/summer and autumn/winter. The data thus obtained will serve as an additional 

qualitative data source for the calculation of food waste amounts at the national level. 
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1 Uvod 

Nastajanje odpadne hrane je sporno z okoljskega, socialnega in gospodarskega vidika. Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) slovenska gospodinjstva povzročijo 

polovico vseh količin odpadne hrane, to je skoraj 70.000 ton na leto. Po oceni SURS je bilo v 

letu 2019 v vsej odpadni hrani, ki je nastala vzdolž verige preskrbe s hrano, 39 % užitnega 

dela, to je takega, ki bi ga lahko preprečili ali vsaj zmanjšali. 61 % odpadne hrane pa je bilo v 

običajnih razmerah neužitnega dela, to je takšnega, ki se ga navadno ne da zmanjšati (kosti, 

olupki, lupine in podobno)1.  

Merjenje količin odpadne hrane v gospodinjstvih je zaradi različnega ravnanja z njo 

kompleksno. Del odpadne hrane iz gospodinjstev se prepušča v javni sistem ravnanja z 

odpadki, del odpadne hrane iz gospodinjstev pa konča zunaj javnega sistema ravnanja z 

odpadki (kompostiranje v hišnih kompostnikih, kanalizacijsko omrežje, krma za živali in 

podobno). Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) v primeru ravnanja z odpadno hrano, ki nastaja v 

gospodinjstvih, nalaga obveznost povzročitelju kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva, da mora 

kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku, v primeru, da 

povzročitelj ne kompostira sam kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, pa mora te 

odpadke prepuščati izvajalcu javne službe. Uredba daje prednost hišnem kompostiranju pred 

prepuščanjem v javni sistem ravnanja z odpadki.  

Podatki za Slovenijo, ki jih je preračunal SURS, temeljijo na oceni in zajemajo zgolj količino 

odpadne hrane, ki jo gospodinjstva oddajo v javni sistem ravnanja z odpadki2. Iz tega razloga 

je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) v okviru projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007)3 (v nadaljnjem besedilu: projekt) pripravilo 

raziskavo z namenom nadgradnje podatkov o nastajanju odpadne hrane v gospodinjstvih in 

ravnanju z njo. Raziskava MOP temelji na metodologiji, skladni s smernicami Evropske 

komisije (EK), določenimi z Delegiranim sklepom 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 tako zagotovi enotno merjenje količin odpadne 

hrane4. Raziskava MOP zajema metodo izvedbe sortirne analize bioloških odpadkov (v 

nadaljnjem besedilu: sortirna analiza BIOO) s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane 

in metodo izpolnjevanja kuhinjskega dnevnika. 

Z izvedbo sortirne analize BIOO želi MOP nadgraditi sedanjo metodologijo in pridobiti 

kakovostnejše podatke o deležu odpadne hrane med BIOO, ki pride v sistem ravnanja z 

odpadki, ter njegovi sestavi (užitni in neužitni del odpadne hrane). Ker je nastajanje odpadne 

hrane sezonsko pogojeno, se je izvedba sortirne analize BIOO načrtovala v dveh obdobjih: 

pomlad-poletje (med 1. marcem in 30. junijem 2021) in jesen-zima (med 1. oktobrom 2021 in 

28. februarjem 2022). Za izboljšanje kakovosti podatkov in spremljanje spreminjanja deleža 

odpadne hrane med BIOO se sortirna analiza BIOO v obdobjih pomlad-poletje in jesen-zima 

načrtuje še v letih 2024-25. 

 
1 SURS, SI-STAT: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2780705S.px 
2 SURS, Metodološko pojasnilo: https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/10183/27-178-MP.pdf 
3 Več o projektu na: https://www.care4climate.si/sl 
4 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1597&qid=1630865632806 
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Z metodo kuhinjskega dnevnika, v okviru katere bo MOP pozval vsa slovenska gospodinjstva 

k sodelovanju v akciji izpolnjevanja sedemdnevnega vodenja kuhinjskega dnevnika, bodo 

pridobljeni kvantitativni (količina odpadne hrane) in kvalitativni (sestava odpadne hrane, način 

ravnanja z odpadno hrano in drugo) podatki o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v 

slovenskih gospodinjstvih.  

Poročilo zajema predstavitev rezultatov sortirne analize BIOO s poudarkom na določanju 

deleža odpadne hrane za obdobje pomlad-poletje 2021. 

2 Metodološki pristop  

MOP je za projekt pripravil navodilo za izvedbo sortirne analize BIOO s poudarkom na 

določanju količin odpadne hrane (metodologija BWA)5. Navodilo podrobno določa izvedbo, 

vsebino in obseg sortirne analize BIOO in vsebinsko podaja enotno metodologijo določanja 

sestave bioloških komunalnih odpadkov s poudarkom na količini odpadne hrane.  

V navodilih opisana metodologija določanja sestave BIOO je povzeta po SWA-tool6 

metodologiji, ki je poskus EK za standardizacijo postopka analize sestave komunalnih 

odpadkov tako na lokalni kakor tudi na državni ravni. Navodila pomenijo pristop k 

reprezentativnemu vzorčenju BIOO, njihovemu razvrščanju (sortiranju) in izvedbi analize 

odpadkov z namenom, da se pridobijo podatki o količini in sestavi odpadne hrane med BIOO.  

Na nastajanje in sestavo BIOO lahko v veliki meri vplivajo različne razmere in parametri. 

Njihov vpliv je bil upoštevan z izvedbo tako imenovanega poenostavljenega stratificiranega 

načrta vzorčenja oziroma izborom meril stratifikacije na podlagi kompleksnejših statističnih 

tehnik in razdelitev na stratume (sloje). Uporabljena metodologija za analizo sestave BIOO 

temelji na stratifikaciji glede na:  

● prostorsko tipologijo oziroma stopnjo urbanizacije in sedanje stanje zbiranja bioloških 
odpadkov, 

● obdobje (sezonski vpliv).  

Cilj sortirne analize BIOO je pridobitev kakovostnih podatkov o deležu odpadne hrane med 

BIOO in podatkov o sestavi odpadne hrane (užitni in neužitni del). Ti podatki so nujni za 

pripravo učinkovitih ukrepov za zmanjšanje količin odpadne hrane v gospodinjstvih in 

spremljanje njihove ustreznosti in učinkovitosti v sedanjem sistemu celovitega ravnanja z 

odpadki. Za pridobitev te informacije je bila potrebna strokovna in v skladu s standardi in 

smernicami dobre prakse izvedena analiza sestave BIOO, ki upošteva določene postavke, 

opredeljene v okviru omenjenih navodil5, kot jih je pripravil MOP.  

Izvajanje sortirne analize BIOO v Sloveniji ni zakonsko obvezujoče, tako kot je obvezno 

izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov. Zato bila izvedba sortirne analize 

BIOO v okviru tega projekta tudi prvi poskus in preizkus uporabe sortirne analize BIOO kot 

ene od metodologij za določanje količin odpadne hrane na državni ravni. 

 
5 Navodilo za izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količin odpadne hrane (BWA methodology). 
Dostopno na: https://www.care4climate.si/sl/dogodki/vsi-dogodki/navodilo-za-izvedbo-sortirne-analize-bioloskih-odpadkov-s-po 
6 Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool), iC consulenten ZT GmbH, Vienna 
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3 Definicija odpadne hrane  

Mednarodno primerljivo definicijo odpadne hrane določa Direktiva (EU) 2018/851 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (v 

nadaljnjem besedilu: Direktiva o odpadkih)7. Ta opredeljuje odpadno hrano kot vso hrano, 

opredeljeno v 2. členu Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 

Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane8, ki je postala 

odpadek.  

Leto dni po sprejetju enotne definicije odpadne hrane v okviru krovne Direktive o odpadkih je 

EK sprejela Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 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 

hrane9. Ta opredeljuje poenoteni metodološki okvir za merjenje količin odpadne hrane v 

državah članicah EU, ki ga povzema slika 4.2.1.1.  

 

 

 
7 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj?locale=sl 
8 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 
9 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1597 
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Opomba: V Sloveniji je v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21) 

dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke. Na primeru odpadne hrane bi to pomenilo tisti del hrane, ki je bila zavržena med 

mešane komunalne odpadke, ki so se pred odlaganjem obdelali v napravi za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov (MBO-naprava).  

Slika 4.2.1.1: Metodološki okvir za merjenje količin odpadne hrane10 

Opredelitev hrane iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta vključuje vso 

hrano vzdolž celotne prehranske verige od proizvodnje do porabe. Hrana vključuje tudi 

neužitne dele, če med proizvodnjo niso bili ločeni od užitnih delov, kot so kosti z mesom, 

namenjenim za prehrano ljudi. Hrana tako vključuje elemente, ki so sestavljeni iz delov hrane, 

namenjenih zaužitju, in delov hrane, ki niso namenjeni zaužitju. Izhajajoč iz tega pri odpadni 

hrani ločimo dva dela: užitni in neužitni del. Poenostavljeno rečeno je užitni del odpadne hrane 

tisti tako imenovani izogibni del, ki bi ga lahko s pravilnim ozaveščanjem in pravim odnosom 

do hrane zmanjšali ali celo preprečili. Neužitni del odpadne hrane pa je del hrane, ki v običajnih 

okoliščinah ni primeren za prehrano ljudi in se mu ne moremo izogniti (tako imenovani 

neizogibni del) ali ga preprečiti. To so lupine, luščine, olupki, kosti in podobno. 

 
10 Food waste index, 2021. Dostopno na: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021 
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Avtorji študij s področja merjenje količin odpadne hrane11 se strinjajo, da če želimo zagotoviti 

ustrezno osnovo za oblikovanje novih pobud na področju zmanjševanja količin odpadne 

hrane, je pomembno poznati in razumeti tudi količinsko razmerje med nastajanjem užitnega 

in neužitnega dela odpadne hrane. Glede na to, da je nastajanje neužitnega dela odpadne 

hrane neizogibno, je to treba upoštevati tudi pri določanju ciljev zmanjševanja nastajanja 

odpadne hrane. Izključitev neužitnih delov hrane iz okvira definicije odpadne hrane bi lahko 

povzročila, da države članice tega dela hrane ne bi upoštevale v različnih možnostih ravnanja 

z odpadno hrano. Zajemanje neužitnega dela hrane v okvir odpadne hrane poudarja tudi 

potencial te frakcije za izboljšano uporabo hrane (preusmeritev trenutno neužitnega dela 

hrane v širšo izrabo hrane, kot je na primer Uporaba pomarančnih olupkov v proizvodnji 

marmelade). Užitni in neužitni del odpadne hrane naj bi se obravnavala ločeno po posameznih 

fazah verige preskrbe s hrano z namenom, da se omogoči razvoj natančnih strategij za 

različne tokove odpadne hrane.   

3.1 Definiranje odpadne hrane na državni ravni  

Na državni ravni je še pred definicijo odpadne hrane, ki jo je opredelila 

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta, definicijo odpadne hrane postavil SURS.  

Izhajajoč iz definicije hrane in definicije odpadka je SURS v okviru dveh mednarodno podprtih 

pilotnih projektov12 13 za vzpostavitev notranje metodologije za spremljanje količin odpadne 

hrane postavil definicijo odpadne hrane, ki ločuje med užitnim in neužitnim delom odpadne 

hrane in zajema vsa surova ali obdelana živila in ostanke teh živil, ki se izgubijo pred pripravo 

hrane, med njo ali po njej, in pri uživanju hrane vključno s hrano, ki se odvrže med proizvodnjo, 

distribucijo, prodajo in izvajanjem storitev, povezanih s hrano, in v gospodinjstvih. V ta okvir 

odpadne hrane pa niso zajeti ostanki hrane, ki se namenijo za predelavo v živalsko krmo v 

skladu s predpisi EU, hrana, namenjena za humanitarne namene, papirnati robčki, serviete in 

brisače, ki se kot kuhinjski odpadki zbirajo med biološkimi odpadki, ter embalaža, ki se zavrže 

skupaj z odpadno hrano.  

V skladu z definicijo odpadka, iz katere izhaja na SURS postavljena definicija odpadne hrane, 

je v metodološki okvir SURS za spremljanje količin odpadne hrane na državni ravni zajeta vsa 

odpadna hrana, ki konča v sistemu ravnanja z odpadki. To pomeni, da sta v metodološki okvir 

zajeti tako odpadna hrana, ki nastane v gostinstvu, kakor odpadna hrana, ki nastane v 

gospodinjstvu. Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora oddati te odpadke zbiralcu 

biološko razgradljivih odpadkov. Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva mora 

 
11 Schanes K, Dobernig K, Gözet B (2018). Food waste matters - A systematic review of household food waste practices and their 
policy implications. J Clean Prod, 182: 978–991. Reutter B, Lant P, Reynolds C, Lane J (2017). Food waste consequences: 
Environmentally extended input-output as a framework for analysis. J Clean Prod 153: 506-514. Vittuari M, Azzurro P, Gaiani S, 
Gheoldus M, Burgos S, Aramyan L, Valeeva N, Rogers D, Östergren K, Timmermans T, Bos-Brouwers H (2016). Recommendations 
and guidelines for a common European food waste policy framework. FUSIONS: Bologna, 75. van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-
de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016). Consumption life cycle contributions - Assessment of practical methodologies for 
in-home waste measurement. REFRESH, 131. Halloran A, Clement J, Kornum N, Bucatariu C, Magid J (2014). Addressing food waste 
reduction in Denmark. Food Policy 49: 294–301. 
12 SURS (2017), FOOD WASTE GENERATION AND TREATMENT IN SLOVENIA – Final technical report. Dostopno na: 
https://circabc.europa.eu/sd/a/aa8740f3-772a-4661-9a8e-
3a50e9ad4c94/Methodological%20Report%20Food%20Waste%20Slovenia%202014.pdf 
13 SURS (2018). UPGRADE OF METHODOLOGY ON FOOD WASTE GENERATION AND TREATMENT IN SLOVENIA 2nd pilot 
project - Final technical report. Dostopno na: 
file:///C:/Users/vidict/Downloads/Final%20report%202%20nd%20Pilot%20project%20Food%20Waste_Slovenia_2018.pdf.pdf 
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kompostirati biološko razgradljive odpadke (kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad) v hišnem 

kompostniku, če jih ne kompostira sam, pa mora biološko razgradljive odpadke v posebnem 

zabojniku prepuščati izvajalcu javne službe. V metodološki okvir pa ni zajeta nobena odpadna 

hrana, ki se obdela zunaj sistema ravnanja z odpadki. To sta odpadna hrana, ki se obdela na 

kraju nastanka (na primer v gospodinjstvu v hišnih kompostnikih), in odpadna hrana, ki se 

spušča v kanalizacijski odtok. V Sloveniji je sicer kuhinjske odpadke prepovedano rezati, 

drobiti ali mleti in redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, 

greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode, kar določa Uredba o ravnanju z biološko 

razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10). V 

metodološki okvir SURS prav tako nista zajeta hrana, ki se porabi kot krma za živali, in 

pridelek, ki zaradi slabe kakovosti ali presežka v pridelavi in zato nizke vrednosti ostane na 

kmetijskih pridelovalnih površinah in se ne pobere11.  

3.2 Ravnanje z odpadno hrano v slovenskih 

gospodinjstvih 

Razpoložljivi podatki na ravni Evropske unije (EU)14 in državni podatki, preračunani po 

metodologiji SURS15, kažejo, da polovica vse odpadne hrane nastane v gospodinjstvih. Iz 

tega razloga je treba najprej raziskati in razumeti naravo nastajanja odpadne hrane v 

gospodinjstvih. Samo tako bomo lahko razvili in pripravili učinkovite ukrepe za njeno 

preprečevanje ali zmanjševanje16.  

Odpadna hrana, ki nastaja v gospodinjstvih, je podvržena različnemu ravnanju. Določen del 

odpadne hrane konča v javnem sistemu ravnanja z odpadki oziroma se zbere v okviru zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov (prepuščanje v sistem ločenega zbiranja biološko 

razgradljivih odpadkov po sistemu od vrat do vrat), del odpadne hrane pa se odvrže tudi med 

mešane komunalne odpadke). Določen del odpadne hrane ne pride v javni sistem ravnanja z 

odpadki, ampak jo gospodinjstva ali kompostirajo v svojem hišnem kompostniku, ali porabijo 

kot krmo za domače živali ali hišne ljubljenčke, ali konča v kanalizacijskem omrežju. Del 

odpadne hrane, ki ne pride v javni sistem ravnanja z odpadki, je pogosto izključen iz 

metodoloških okvirov spremljanja količin odpadne hrane na nacionalnih ravneh17. 

Na državni ravni se odpadna hrana iz gospodinjstev, ki konča v javnem sistemu ravnanja z 

odpadki, zbere kot BIOO v okviru rednega odvoza komunalnih odpadkov z izvajalci javne 

službe. BIOO so odpadki s številko 20 01 08 in 20 02 01, ki jih izvajalec javne službe zbira v 

skupnem zabojniku v skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki 

in zelenim vrtnim odpadom (Ur. L. RS, št. 39/10)18. Sem spadajo različni odpadki rastlinskega 

 
14 Stenmarck Å, Jensen C, Quested T, Moates G, Buksti M, Cseh B, Juul S, Parry A, Politano A, Redlingshofer B, Scherhaufer S, 
Silvennoinen K, Soethoudt H, Zübert C, Östergren K (2016). Estimates of European food waste levels. Stocholm: FUSIONS, 79. Vittuari 
M, Azzurro P, Gaiani S, Gheoldus M, Burgos S, Aramyan L, Valeeva N, Rogers D, Östergren K, Timmermans T, Bos-Brouwers H (2016). 
Recommendations and guidelines for a common European food waste policy framework. FUSIONS: Bologna, 75. 
15 SURS, SI-STAT: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2780705S.px 
16 Schanes K, Dobernig K, Gözet B (2018). Food waste matters - A systematic review of household food waste practices and their policy 
implications. J Clean Prod, 182: 978–991. Beretta C, Stucki M, Hellweg S (2017). Environmental Impacts and Hotspots of Food Losses: 
Value Chain Analysis of Swiss Food Consumption. Environ Sci Technol 51(19): 11165–11173. 
17 van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016). Consumption life cycle contributions - 
Assessment of practical methodologies for in-home waste measurement. REFRESH, 131. van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-de 
Vries M, Holthuysen N, Kremer S (2016b). Best practice measurement of household level food waste. REFRESH, 26. 
18 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5366 
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izvora iz vrtov in parkov (zeleni vrtni odpad, na primer odpadne veje, listje, trava od košnje, 

plevel iz vrtov in podobno). BIOO so tudi vsi organski kuhinjski odpadki, ki nastajajo v 

gospodinjstvih pri pripravi hrane (užitni in neužitni del odpadne hrane). Med BIOO so tako 

zeleni odrez, užitni in neužitni del odpadne hrane ter nečistoče, ki sicer ne spadajo med BIOO, 

kot so plastične vrečke, razni kovinski kosi, steklo in drugo.  

Določen del hrane pa se kljub ločenemu zbiranju BIOO zavrže med mešane komunalne 

odpadke. Po zadnjih podatkih MOP, pridobljenih v okviru obveznega poročanja o izvedbi 

sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v skladu z določili Uredbe o obvezni občinski 

gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. L. RS, št. 33/17 in 60/18)19, je bilo 

v Sloveniji v letu 2019 med mešanimi komunalnimi odpadki skoraj 27 % organskih kuhinjskih 

odpadkov iz gospodinjstva (vključno s papirnatimi servieti, brisačkami in robčki)20. Odpadna 

hrana se pojavlja tudi med odpadno embalažo, velikokrat kot ostanek na embalaži ali vsebina 

neodprte embalaže izdelka. Ocene o deležu odpadne hrane med odpadno embalažo za zdaj 

ni. 

4 Izvedba sortirne analize BIOO s poudarkom 

na določanju deleža odpadne hrane 

4.1 Izvajalec sortirne analize  

Za vzorčenje odpadkov in izvajanje sortirne analize je MOP z javnim naročilom izbral podjetje 

Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna ulica 64, Maribor (v nadaljnjem besedilu: Snaga Maribor). 

Snaga Maribor je pooblaščeni izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov ter obdelave in odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov za 

občine Kungota, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, 

Selnica ob Dravi in za občino Starše.  

Podjetje Snaga Maribor je za izvedbo sortirne analize BIOO sklenilo pogodbo z akreditiranim 

laboratorijem podjetja Ikema d.o.o., Inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko, Miklavž 

na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, medtem ko je vzorčenje BIOO izvedlo 

samo v prej omenjenih občinah.  

Vzorčenje BIOO je potekalo z upoštevanjem navodil MOP ter v skladu s standardom 

SIST EN ISO/IEC 17025 in 21. členom Uredbe o obvezni gospodarski javni službi zbiranja 

komunalnih odpadkov (Ur. L. RS, št. 33/17 in 60/18; priloga 4).  

Vzorčenje in sortirna analiza BIOO za obdobje pomlad-poletje sta se izvajala med 

1. marcem 2021 in 30. junijem 2021.  

 
19 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7485 
20 Delovna različica operativnega programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov v Republiki Sloveniji, MOP, 2021. 
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4.2 Vzorčenje BIOO 

Vzorčenje BIOO je bilo izvedeno po vnaprej določenem vzorčnem načrtu, ko so se na podlagi 

razvrstitve občin po stopnji urbanizacije (glede na število prebivalcev) določili število vzorčenj 

in območja vzorčenja. Območja vzorčenja skupaj z nekaterimi demografskimi podatki so 

predstavljena v preglednici 4.2.1.  

Preglednica 4.2.1: Demografski podatki občin, kjer je bilo izvedeno vzorčenje BIOO 

Št. 
vzorca 

Opazovano 
območje oziroma 
območje 
vzorčenja – 
občine 

Število 
prebivalcev
21 

Stopnja 
urbanizacije 

Število 
gospodinjstev22 

Število 
gospodinjstev
, ki hišno 
kompostirajo
23 

Delež 
gospodinjstev
, ki hišno 
kompostirajo 

1 Starše 4.081 RPO 1.537 942 62 % 

2 Selnica ob Dravi 4.562 RPO 1.825 1.293 71 % 

3 Kungota 4.844 RPO 1.891 1.804 95 % 

4 Pesnica 7.508 RPO 2.870 2.187 76 % 

5 
Miklavž na 
Dravskem polju 

6.996 SGPO 2.661 
731 28 % 

6 
Maribor – Tabor 
(Nova vas, Borova 
vas) 

113.778* GPO 51.250 9.315 18 % 

7 
Maribor – 
Radvanje, Pekre, 
Limbuš 

RPO – redko poseljeno območje 
SGPO – srednje gosto poseljeno območje 
GPO – gosto poseljeno območje  
* Podatek se nanaša na celotno občino Maribor. 

 

Vzorčenje BIOO se je izvedlo na stopnji zbiranja odpadkov, kar pomeni, da je vozilo za 

zbiranje odpadkov na podlagi vzorčnega načrta zbiralo BIOO po vnaprej določeni trasi. Vozilo 

z zbranimi BIOO je dejansko pomenilo vzorec za določeno prostorsko območje vzorčenja iz 

preglednice 4.2.1. V preglednici 4.2.2. so za posamezni vzorec oziroma območje vzorčenja 

predstavljeni parametri, ki lahko pomembno vplivajo na izračun sestave vzorčenih odpadkov 

po izvedeni sortirni analizi. Gre za podatke o datumu izvedbe vzorčenja ter datumu izvedbe 

 
21 Podatek SURS za leto 2021. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C5003S.px/table/tableViewLayout2/ 
22 Podatek SURS za leto 2018. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05F3015S.px 
23 Podatek iz letnega poročila o zbiranju odpadkov za referenčno leto 2020 podjetja Snaga, d.o.o. Maribor. Gre za število gospodinjstev, 
ki so obvestila izvajalca javne službe zbiranja odpadkov o izvajanju hišnega kompostiranja in s tem zavrnila poseben zabojnik za biološko 
razgradljive odpadke. Podatek izvajalci javnih služb zbiranja odpadkov pridobijo v evidenci, ki jo vodijo v skladu s 14. členom Uredbe o 
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10). 
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sortirne analize, masi zbirnega vzorca in masi reprezentativnega vzorca ter celotni masi 

prevzetih BIOO na območju vzorčenja v opazovanem obdobju.  

Preglednica 4.2.2: Podatki o vzorčenju BIOO po posameznih območjih vzorčenja 

Št. 
vzorca  

Opazovano 
območje 
oziroma 
območje 
vzorčenja – 
občina 

Datum 
izvedbe 
vzorčenja  

Datum 
izvedbe 
sortirne 
analize  

Masa 
zbirnega 
vzorca 
odpadkov 
(kg) 

Masa 
reprezentativnega 
vzorca odpadkov 
(kg) 

Celotna masa 
prevzetih BIOO 
na območju 
vzorčenja od 1. 
marca 2021 do 
30. junija 2021 
(kg) 

1 Starše 8. 4. 2021 9. 4. 2021 3.380 361,2 102.129 

2 Selnica ob Dravi 9. 4. 2021 10. 4. 2021 2.980 341,5 40.369 

3 Kungota 19. 4. 2021 20. 4. 2021 3.600 346,3 94.107 

4 Pesnica 20. 4. 2021 21. 4. 2021 3.616 369,1 79.464 

5 
Miklavž na 
Dravskem polju 

21. 4. 2021 22. 4. 2021 6.140 344,4 388.954 

6 

Maribor – 
Tabor (Nova 
vas, Borova 
vas) 

5. 5. 2021 6. 5. 2021 8.900 349,3 258.160 

7 
Maribor – 
Radvanje, 
Pekre, Limbuš 

20. 5. 2021 21. 5. 2021 10.020 345,9 151.340 

4.2.1 Časovni interval sortirne analize po odvzemu vzorca  

Iz preglednice 4.2.2. je razvidno, da je bila sortirna analiza pri vseh sedmih vzorcih BIOO 

izvedena en dan po odvzemu vzorca, kar je pri izvajanju sortirne analize BIOO zaradi narave 

odpadka (biorazgradljivosti) izredno pomembno. Daljši ko je čas od vzorčenja do izvedbe 

sortirne analize, težje je sortiranje odpadkov, še posebno biološkega dela po posameznih 

frakcijah. Vzorci BIOO so bili po odvzemu do izvedbe sortirne analize hranjeni v pokritem 

zabojniku.  

4.2.2 Ravnanje v primeru skupaj z embalažo zavržene hrane 

Pri izvajanju sortirne analize BIOO se je zaradi natančnosti in primerljivosti rezultatov hrana, 

zavržena skupaj z embalažo, v največjem možnem obsegu odstranila iz odpadne embalaže. 

Embalaža, zavržena skupaj s hrano, po definiciji ne spada v okvir odpadne hrane. 

Odstranjevanje odpadne embalaže je potekalo ročno, na kraju izvajanja sortirne analize.  
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4.3 Sortiranje (razvrščanje) BIOO 

Analiza sestave BIOO (sortiranje in tehtanje frakcij iz vzorca) je bila izvedena na mestu 

predaje komunalnih odpadkov v obdelavo, natančneje v Centru za pripravo sekundarnih 

surovin Maribor. 

4.3.1 Tehtanje in priprava vzorca  

Na mestu izvajanja sortirne analize je bilo na stacionarnih tehtnicah vozilo za prevzem BIOO 

skupaj z zbirnim vzorcem najprej stehtano, pri čemer je bila upoštevana točnost tehtanja 

(najmanj ±50 kg). Masa zbirnega vzorca je enaka razliki mase z zbirnim vzorcem naloženega 

vozila in mase vozila. Masa posameznega zbirnega vzorca je razvidna iz preglednice 4.2.2. 

Zbirni vzorec BIOO s posameznih območij vzorčenja je bil nato preložen in razgrnjen na utrjeni 

in za tekočine neprepustni betonski površini, prekriti s folijo, kar je razvidno tudi iz slike 4.3.2.1. 

4.3.2 Odvzem reprezentativnega vzorca 

Odpadki, ki so bili v zbirnem vzorcu zavrženi skupaj z embalažo – vrečkami, so bili ročno 

odstranjeni iz embalaže, njihova vsebina pa se je stresla na površino za sortiranje. Izvajalec 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Snaga Maribor izvaja zbiranje BIOO z vozilom z 

rotirajočim bobnom, ki ves čas prevoza odpadke meša, zato so bili odpadki ob prevzemu v 

zbirnem centru, kjer se je izvajala sortirna analiza, homogenizirani. Iz tega razloga se izvajalec 

sortirne analize ni odločil za homogenizacijo celotne količine vzorca, temveč se je izvedlo zgolj 

četrtinjenje do mase reprezentativnega vzorca. Zbiranje BIOO z vozilom z rotirajočim bobnom 

je sicer za izvajanje sortirne analize neprimerno, kar je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju 

poročila.  

Skupna količina zbirnega vzorca s posameznih območij se je tako zmanjševala do mase 

reprezentativnega vzorca po metodi četrtinjenja.  

 

Slika 4.3.2.1: Primer reprezentativnega vzorca BIOO z opazovanega območja občine Maribor – Radvanje, Pekre, 
Limbuš 
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4.3.3 Priprava na sortirno analizo 

Za vsako od trinajstih frakcij BIOO se je pripravila ustrezna plastična posoda. Vse posode so 

bile stehtane in opremljene z napisi, iz katerih je bilo nedvoumno razvidno, kateri frakciji so 

namenjene.  

Izsortirane frakcije BIOO so bile stehtane s tehtnico z merilno natančnostjo ± 0,02 kg, tehtana 

masa pa se je beležila na 2 decimalni mesti natančno. Med sortirno analizo je bila po tehtanju 

posamezne izsortirane frakcije ocenjena tudi njena prostornina. Za orientacijo in pomoč pri 

določanju prostornine so služile plastične posode, namenjene sortiranju z znano prostornino. 

Prazna prostornina med materiali pri oceni prostornine frakcije ni bila upoštevana.  

Sortirna analiza reprezentativnega vzorca odpadkov za posamezno območje vzorčenja se je 

začela izvajati takoj oziroma najpozneje v treh urah po tehtanju, da so se preprečili sušenje 

ali vlaženje vzorca in njegova morebitna nadaljnja biološka razgradnja. 

4.3.4 Izvedba sortirne analize 

Sortirno analizo je izvajala delovna skupina treh do štirih oseb, sicer zaposlenih pri podjetju 

Snaga Maribor, ob nadzoru predstavnika podjetja Ikema d.o.o. (izvajalec sortirne analize).  

Reprezentativni vzorec BIOO je bil najprej razgrnjen v debelino plasti, ki je omogočala 

nadaljnje ročno sortiranje. Iz reprezentativnega vzorca odpadkov so bili nato z ročnim 

sortiranjem izločeni večji kosi posameznih frakcij/podfrakcij odpadkov. S perforiranim sitom z 

okroglimi odprtinami premera 20 mm so bili odpadki presejani na dva velikostna razreda:  

• delci s premerom > 20 mm in  

• presevek skozi sito (ostanek – delci s premerom ≤ 20 mm).  

 

Slika 4.3.4.1: Perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm za sejanje odpadkov 
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Mešanica odpadkov, omejena s spodnjo nazivno velikostjo, je bila razgrnjena v debelino 

plasti, ki je omogočala nadaljnje ročno sortiranje. Iz reprezentativnega vzorca odpadkov so 

bile nato nadalje ročno izločene posamezne glavne frakcije in podfrakcije odpadkov. 

Odpadki, ki so po sejanju ostali na situ, so bili mešanica BIOO, omejena z zgornjo nazivno 

velikostjo. Ponovno so bili razgrnjeni v debelino plasti, ki je omogočala ročno sortiranje in 

izločitev posameznih frakcij in podfrakcij odpadkov. Proces sortirne analize BIOO s 

poudarkom na določanju deleža odpadne hrane je shematično prikazan na sliki 4.3.4.2. 

Izsortirane glavne frakcije in podfrakcije BIOO pa so prikazane v preglednici 4.3.4.1.  

Izločene frakcije BIOO so bile zbrane v vnaprej pripravljenih posodah, skupaj s katerimi so 

bile tudi stehtane. Masa posamezne frakcije je izračunana kot razlika med maso z odpadki 

polne in prazne posode. Tehtanje se je izvajalo s tehtnico z merilno natančnostjo ± 0,02 kg. 

Za vsako izločeno frakcijo/podfrakcijo BIOO se je določila tudi njena prostornina. 

Izvajalec sortirne analize BIOO je v svojih poročilih o sortirni analizi za posamezno območje 

vzorčenja navajal, da je bil vzorčeni odpadek precej moker, s približno 30 % razkrojenih 

bioloških snovi in druge biomase (listja, trave). Vzorec je izvajalec sortirne analize lahko sejal 

samo do določene stopnje. Največji del izsortiranih frakcij je tako obsegala zelena biomasa, 

sledila je frakcija mokrega razkrojenega biološkega dela, ki se ga zaradi narave materiala in 

stopnje razkroja ni dalo več ločiti na podfrakcije.  
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Slika 4.3.4.2: Shema izvedbe sortirne analize BIOO24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Povzeto po Navodilo za izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količin odpadne hrane (metodologija 
BWA ), MOP (2021) 
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Preglednica 4.3.1: Opis izločenih frakcij iz reprezentativnega vzorca bioloških odpadkov ob določanju količine 
odpadne hrane 

Zap. 
Št. 

Frakcija  Podfrakcija  
Številka 
odpadka  

1 Odpadni papir ter karton in lepenka   
20 01 01, 
15 01 01 
15 01 05 

2 
Odpadna zelena biomasa in naravni 
les (odpadki iz vrtov in parkov) 

 20 02 01 

3 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in 
odpadki iz restavracij 

Organski kuhinjski 
odpadki iz 
gospodinjstva  

Užitni del odpadne 
hrane  

20 01 08  Neužitni del odpadne 
hrane 

• papirnate serviete, 
brisače in robčki  

Organski odpadki (zapakirana neuporabljena ali 
delno uporabljena živila) 

16 03 06 

4 Odpadna plastika  
20 01 39  
15 01 02  
15 01 05 

5 Odpadno steklo  
20 01 02  
15 01 07 

6 Odpadne kovine  
20 01 40  
15 01 04  
15 01 05 

7 Odpadki iz lesa  
20 01 37*  
20 01 38  
15 01 03 

8 Odpadna oblačila, tekstil  
20 01 10  
20 01 11  
15 01 09 

9 
Zavržena električna in elektronska 
oprema ter baterije in akumulatorji  

 

20 01 21*  
20 01 23*  
20 01 33* 
20 01 34 
20 01 35* 
20 01 36 

10 Drugi odpadki 

Odpadki, ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9, 
na primer plenice, odpadna keramika, odpadni 
gradbeni material, iztrebki malih živali in 
podobno  

20 03 01 

11 Ostanek po prebiranju* Presevek skozi sito (zrna ≤ 20 mm) 20 03 01 

* Ostanek po prebiranju je ostanek sejanja – presevek skozi perforirano sito z okroglimi odprtinami premera 20 mm.  
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V nadaljnjem besedilu sledi podroben prikaz rezultatov sortirne analize BIOO za posamezno 

opazovano območje za opazovano obdobje od 1. marca 2021 do 30. junija 2021 ali za 

obdobje pomlad-poletje 2021.  

5 Rezultati  

5.1 Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane  

V nadaljevanju je v posameznih preglednicah predstavljena sestava BIOO ob določanju 

količin odpadne hrane na ravni posameznega vzorca oziroma območja (občine) vzorčenja. 

Sestava posameznega vzorca BIOO se navaja z maso posamezne izsortirane frakcije ali 

podfrakcije, prikazane v preglednici 4.3.4.1., vključno z maso »ostanek po sejanju« (presevek 

skozi sito), maso reprezentativnega vzorca, maso zbirnega vzorca in celotno maso prevzetih 

BIOO na posameznem območju vzorčenja v opazovanem obdobju. Poleg mase pa je v 

preglednicah predstavljen tudi volumen oziroma volumski delež posameznih izsortiranih 

frakcij oziroma podfrakcij BIOO, ki pa v nadaljnjih izračunih ni bil izpostavljen. 

Izvajalec sortirne analize je na podlagi dejanskega stanja vnaprej določenemu naboru 

izsortiranih frakcij in podfrakcij BIOO, opredeljenih v preglednici 4.3.4.1, dodal podfrakcijo 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije. Ta sicer v fazi načrtovanja 

sortirne analize BIOO za določanje deleža odpadne hrane ni bila predvidena. V praksi pa se 

je izkazalo, da pomemben del BIOO zajema prav razkrojen moker biološki del, ki se zaradi 

narave materiala in stopnje razkroja ne da ločiti na predvidene podfrakcije.  

V preglednicah od 5.1.1 do 5.1.7 je prikazana sestava BIOO za posamezna območja 

vzorčenja oziroma za posamezna opazovana območja. V preglednici 5.1.8 je predstavljena 

sestava BIOO skupaj za vsa opazovana območja vzorčenja. Preglednica 5.1.9 predstavlja 

sestavo BIOO skupaj za vsa opazovana redko poseljena območja (RPO) vzorčenja, 

preglednica 5.10 pa skupaj za vsa opazovana gosto poseljena območja (GPO) vzorčenja. 

Skupne vrednosti sestave BIOO za opazovana srednje gosto poseljena območja (SGPO) so 

enake vrednostim v preglednici 5.1.5, ki predstavlja rezultate za območje vzorčenja v občini 

Miklavž na Dravskem polju. Gre za edino med opazovanimi območji, opredeljeno kot SGPO.  
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Preglednica 5.1.1: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Starše 

Št. vzorca: 1 
Območje vzorčenja: občina Starše  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni delež 

(%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 1,16 0,32 5,00 0,66 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov 
in parkov) 

2 23,24 6,43 160,00 21,04 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 11,24 3,11 19,00 2,50 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 30,74 8,51 45,00 5,92 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 260,40 72,09 450,00 59,17 

4 plastika 6 11,30 3,13 41,00 5,39 

5 steklo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 kovine  8 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 odpadki iz lesa 9 3,48 0,96 5,00 0,66 

8 oblačila, tekstilije  10 0,30 0,08 0,50 0,07 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj**  12 4,78 1,32 5,00 0,66 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 14,56 4,03 30,00 3,94 

Skupaj reprezentativni vzorec: 361,20 100,00 760,50 100,00 

Skupaj zbirni vzorec: 3.380       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

102.129       

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.2: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Selnica ob 
Dravi 

Št. vzorca: 2 
Območje vzorčenja: občina Selnica ob Dravi  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 1,18 0,35 1,00 0,19 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov 
in parkov) 

2 32,66 9,56 90,00 17,41 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 8,80 2,58 16,00 3,09 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 19,36 5,67 46,00 8,90 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,58 0,17 1,00 0,19 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 242,26 70,94 310,00 59,96 

4 plastika 6 16,70 4,89 37,50 7,25 

5 steklo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 kovine  8 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 odpadki iz lesa 9 0,20 0,06 0,50 0,10 

8 oblačila, tekstilije  10 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj** 12 4,44 1,30 5,00 0,97 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 15,34 4,49 10,00 1,93 

Skupaj reprezentativni vzorec: 341,52 100 517,00 100 

Skupaj zbirni vzorec: 2.980       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

40.369       

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.3: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Kungota 

Št. vzorca: 3 
Območje vzorčenja: občina Kungota  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 1,00 0,29 21,00 1,54 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov 
in parkov) 

2 207,06 59,79 1.029,00 75,30 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 9,56 2,76 16,00 1,17 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 17,24 4,98 40,00 2,93 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,58 0,17 1,00 0,07 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 plastika 6 5,48 1,58 23,50 1,72 

5 steklo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 kovine  8 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 odpadki iz lesa 9 1,32 0,38 5,00 0,37 

8 oblačila, tekstilije  10 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj**  12 1,30 0,38 1,00 0,07 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 102,76 29,67 230,00 16,83 

Skupaj reprezentativni vzorec: 346,30 100 1.366,50 100 

Skupaj zbirni vzorec: 3.600       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

94.107       

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.4: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Pesnica 

Št. vzorca: 4 
Območje vzorčenja: občina Pesnica  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 0,78 0,21 4,00 0,49 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov 
in parkov) 

2 22,62 6,13 190,00 23,07 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

     

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev       

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 18,18 4,93 38,00 4,61 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 39,44 10,69 93,00 11,29 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,62 0,17 0,50 0,06 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 254,77 69,03 410,00 49,79 

4 plastika 6 14,18 3,84 40,00 4,86 

5 steklo 7 1,02 0,28 5,00 0,61 

6 kovine  8 0,90 0,24 1,00 0,12 

7 odpadki iz lesa 9 2,40 0,65 5,00 0,61 

8 oblačila, tekstilije  10 1,80 0,49 5,00 0,61 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj**  12 1,16 0,31 2,00 0,24 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 11,22 3,04 30,00 3,64 

Skupaj reprezentativni vzorec: 369,09 100 823,50 100 

Skupaj zbirni vzorec: 3.616       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

79.464       

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.5: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Miklavž 

na Dravskem polju 

Št. vzorca: 5 
Območje vzorčenja: občina Miklavž na Dravskem polju 
Gostota poselitve: SGPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 1,26 
0,37 5,50 0,70 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov 
in parkov) 

2 108,56 31,52 285,00 36,39 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 15,02 4,36 38,00 4,85 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 49,80 14,46 97,00 12,39 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,62 0,18 0,50 0,06 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 93,44 27,13 200,00 25,54 

4 plastika 6 6,32 1,84 32,50 4,15 

5 steklo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 kovine  8 0,18 0,05 0,18 0,02 

7 odpadki iz lesa 9 0,92 0,27 2,00 0,26 

8 oblačila, tekstilije  10 0,10 0,03 0,50 0,06 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj** 12 3,34 0,97 2,00 0,26 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 64,84 18,83 120,00 15,32 

Skupaj reprezentativni vzorec: 344,40 100 783,18 100 

Skupaj zbirni vzorec: 6.140       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

388.954       

* SGPO – srednje gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.6: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Maribor – 

Tabor (Nova vas, Borova vas) 

Št. vzorca: 6 
Območje vzorčenja: občina Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas)  
Gostota poselitve: GPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 2,17 0,62 2,00 0,25 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz 
vrtov in parkov) 

2 84,30 24,13 210,00 25,98 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki 
iz restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 19,52 5,59 40,00 4,95 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 35,38 10,13 80,00 9,90 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 116,12 33,24 240,00 29,70 

4 plastika 6 46,15 13,21 160,50 19,86 

5 steklo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 kovine  8 1,90 0,54 0,68 0,08 

7 odpadki iz lesa 9 3,94 1,13 10,00 1,24 

8 oblačila, tekstilije  10 0,72 0,21 0,50 0,06 

9 
zavržena električna in elektronska oprema 
ter baterije in akumulatorji 

11 0,10 0,03 0,50 0,06 

10 drugi odpadki – skupaj** 12 3,20 0,92 4,00 0,49 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 35,80 10,25 60,00 7,42 

Skupaj reprezentativni vzorec: 349,30 100 808,18 100 

Skupaj zbirni vzorec: 8.900       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

258.160       

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.7: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane za opazovano območje v občini Maribor – 

Radvanje, Pekre, Limbuš 

Št. vzorca: 7 
Območje vzorčenja: občina Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš  
Gostota poselitve: GPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 0,73 0,21 4,00 0,66 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz 
vrtov in parkov) 

2 148,44 42,91 185,00 30,71 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki 
iz restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 12,21 3,53 40,00 6,64 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 16,58 4,79 40,00 6,64 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,18 0,05 0,50 0,08 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 96,50 27,90 180,00 29,88 

4 plastika 6 17,50 5,06 61,00 10,12 

5 steklo 7 0,24 0,07 0,50 0,08 

6 kovine  8 0,56 0,16 1,00 0,17 

7 odpadki iz lesa 9 3,68 1,06 10,00 1,66 

8 oblačila, tekstilije  10 0,96 0,28 1,00 0,17 

9 
zavržena električna in elektronska oprema 
ter baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,50 0,08 

10 drugi odpadki – skupaj**  12 2,45 0,71 4,00 0,66 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 45,88 13,26 75,00 12,45 

Skupaj reprezentativni vzorec: 345,91 100 602,50 100 

Skupaj zbirni vzorec: 10.020       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

151.340       

* GPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.8: Sestava BIOO ob določanju količine odpadne hrane skupaj – vsa opazovana območja 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana območja 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 8,28 0,34 42,50 0,75 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz 
vrtov in parkov) 

2 626,88 25,51 2.149,00 37,96 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki 
iz restavracij 

         

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev           

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 94,53 3,85 207,00 3,66 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 208,54 8,49 441,00 7,79 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 2,58 0,10 3,50 0,06 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 1.063,49 43,27 1.790,00 31,62 

4 plastika 6 117,63 4,79 396,00 6,99 

5 steklo 7 1,26 0,05 5,50 0,10 

6 kovine  8 3,54 0,14 2,86 0,05 

7 odpadki iz lesa 9 15,94 0,65 37,50 0,66 

8 oblačila, tekstilije  10 3,88 0,16 7,50 0,13 

9 
zavržena električna in elektronska oprema 
ter baterije in akumulatorji 

11 0,10 0,00 1,00 0,02 

10 drugi odpadki – skupaj*  12 20,67 0,84 23,00 0,41 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)** 13 290,40 11,82 555,00 9,80 

Skupaj reprezentativni vzorec: 2.457,72 100 5.661,36 100 

Skupaj zbirni vzorec: 38.636       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

1.114.523       

* drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.1: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane skupaj – vsa opazovana RPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana RPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 4,12 0,29 31,00 0,89 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz 
vrtov in parkov) 

2 285,58 20,14 1.469,00 42,36 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

     

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev       

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 47,78 3,37 89,00 2,57 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 106,78 7,53 224,00 6,46 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 1,78 0,13 2,50 0,07 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 757,43 53,41 1.170,00 33,74 

4 plastika 6 47,66 3,36 142,00 4,10 

5 steklo 7 1,02 0,07 5,00 0,14 

6 kovine  8 0,90 0,06 1,00 0,03 

7 odpadki iz lesa 9 7,40 0,52 15,50 0,45 

8 oblačila, tekstilije  10 2,10 0,15 5,50 0,16 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 drugi odpadki – skupaj**  12 11,68 0,82 13,00 0,37 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 143,88 10,15 300,00 8,65 

Skupaj sortirano: 1.418,11 100 3.467,50 100 

Skupaj vzorec: 13.576       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

316.069       

* RPO – redko poseljeno območje 

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.1.2: Sestava BIOO ob določanju deleža odpadne hrane skupaj – vsi opazovani GPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsi opazovani GPO* 

Opis frakcije/podfrakcije v BIOO Št. Masa (kg) 
Masni 

delež (%) 
Volumen (l) 

Volumski 
delež 
(%) 

1 papir, karton, lepenka  1 2,90 0,42 6,00 0,43 

2 
zelena biomasa in naravni les (odpadki iz 
vrtov in parkov) 

2 232,74 33,48 395,00 28,00 

3 
biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

     

3.1 organski kuhinjski odpadki iz gospodinjstev       

3.1.1 odpadna hrana – užitni del 3 31,73 4,56 80,00 5,67 

3.1.2 
odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate 
serviete, brisačke, robčki) 

4 51,96 7,47 120,00 8,51 

3.2. 
organski odpadki (zapakirana neuporabljena 
hrana) 

5 0,18 0,03 0,50 0,04 

3.3. 
biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 
ločiti na podfrakcije 

5a 212,62 30,58 420,00 29,77 

4 plastika 6 63,65 9,16 221,50 15,70 

5 steklo 7 0,24 0,03 0,50 0,04 

6 kovine  8 2,46 0,35 1,68 0,12 

7 odpadki iz lesa 9 7,62 1,10 20,00 1,42 

8 oblačila, tekstilije  10 1,68 0,24 1,50 0,11 

9 
zavržena električna in elektronska oprema ter 
baterije in akumulatorji 

11 0,10 0,01 1,00 0,07 

10 drugi odpadki – skupaj** 12 5,65 0,81 8,00 0,57 

11 ostanek po sejanju (<20 mm)*** 13 81,68 11,75 135,00 9,57 

Skupaj reprezentativni vzorec: 695,21 100 1.410,68 100 

Skupaj zbirni vzorec: 18.920       

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

409.500       

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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5.2 Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju 

deleža odpadne hrane po izsortiranih podfrakcijah 

V tem poglavju je predstavljena ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža 

odpadne hrane na ravni izsortiranih podfrakcij za posamezna območja vzorčenja. Izračun 

najverjetnejše sestave BIOO se izvede ob upoštevanju izmerjenih mas posamezne izsortirane 

podfrakcije BIOO in skupne mase drugih odpadkov v BIOO, tako da se: 

• masa posamezne izsortirane podfrakcije za posamezno območje vzorčenja deli s celotno 

maso reprezentativnega vzorca, 

• dobljena vrednost se pomnoži s celotno maso prevzetih BIOO na območju vzorčenja v 

opazovanem obdobju, to pa se  

• deli s celotno maso prevzetih BIOO na območju vzorčenja v opazovanem obdobju.  

V preglednicah od 5.2.1 do 5.2.7 je prikazan izračun ocene najverjetnejše sestave BIOO po 

posameznih podfrakcijah za posamezna območja vzorčenja. V preglednici 5.2.8 je 

predstavljen izračun ocene najverjetnejše sestave BIOO po posameznih podfrakcijah skupaj 

za vsa opazovana območja vzorčenja. Preglednica 5.2.9 predstavlja izračun ocene 

najverjetnejše sestave BIOO po posameznih podfrakcijah skupaj za vsa opazovana redko 

poseljena območja (RPO) vzorčenja, preglednica 5.2.10 pa skupaj za vsa opazovana gosto 

poseljena območja (GPO) vzorčenja. Ocena najverjetnejše sestave BIOO na ravni podfrakcij 

za opazovana srednje gosto poseljena območja (SGPO) je enaka vrednostim v preglednici 

5.2.5, ki predstavlja rezultate za območje vzorčenja v občini Miklavž na Dravskem polju, ki je 

edino opredeljeno kot SGPO. 

 

  



 

 

 
 

37 
 

Preglednica 5.2.1: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Starše 

Št. vzorca: 1 
Območje vzorčenja: občina Starše  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,32 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,06 6,43 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,03 3,11 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,09 8,51 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,00 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,72 72,09 

plastika Di6 0,03 3,13 

steklo Di7 0,00 0,00 

kovine  Di8 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Di9 0,01 0,96 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,08 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 1,32 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,04 4,03 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 361,20 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.380   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od 1. marca 2021 do 
30. junija 2021 (kg): 

102.129   

*RPO – redko poseljeno območje  

**drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

***ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.2: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Selnica ob Dravi 

Št. vzorca: 2 
Območje vzorčenja: občina Selnica ob Dravi 
Gostota poselitve: RPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,35 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,10 9,56 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,03 2,58 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,06 5,67 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,17 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,71 70,94 

plastika Di6 0,05 4,89 

steklo Di7 0,00 0,00 

kovine  Di8 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Di9 0,00 0,06 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,00 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 1,30 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,04 4,49 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 341,52 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 2.980   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

40.369   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.3: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Kungota 

Št. vzorca: 3 
Območje vzorčenja: občina Kungota 
Gostota poselitve: RPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,29 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,60 59,79 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,03 2,76 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,05 4,98 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,17 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,00 0,00 

plastika Di6 0,02 1,58 

steklo Di7 0,00 0,00 

kovine  Di8 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Di9 0,00 0,38 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,00 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,00 0,38 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,30 29,67 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 346,30 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.600   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

94.107   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.4: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij za 

opazovano območje v občini Pesnica 

Št. vzorca: 4 
Območje vzorčenja: občina Pesnica  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,21 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,06 6,13 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,05 4,93 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,11 10,69 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,17 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,69 69,03 

plastika Di6 0,04 3,84 

steklo Di7 0,00 0,28 

kovine  Di8 0,00 0,24 

odpadki iz lesa Di9 0,01 0,65 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,49 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,00 0,31 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,03 3,04 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 369,09 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.616   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

79.464   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.5: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Miklavž na Dravskem polju 

Št. vzorca: 5 
Območje vzorčenja: občina Miklavž na Dravskem polju  
Gostota poselitve: SGPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,37 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,32 31,52 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,04 4,36 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,14 14,46 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,18 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,27 27,13 

plastika Di6 0,02 1,84 

steklo Di7 0,00 0,00 

kovine  Di8 0,00 0,05 

odpadki iz lesa Di9 0,00 0,27 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,03 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 0,97 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,19 18,83 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 344,40 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 6.140   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

388.954   

* SGPO – srednje gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.6: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas) 

Št. vzorca: 6 
Območje vzorčenja: občina Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas) 
Gostota poselitve: GPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,01 0,62 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,24 24,13 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,06 5,59 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,10 10,13 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,00 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,33 33,24 

plastika Di6 0,13 13,21 

steklo Di7 0,00 0,00 

kovine  Di8 0,01 0,54 

odpadki iz lesa Di9 0,01 1,13 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,21 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,03 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 0,92 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,10 10,25 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 349,30 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 8.900   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

258.160   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.7: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

za opazovano območje v občini Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš 

Št. vzorca: 7 
Območje vzorčenja: občina Maribor –Radvanje, Pekre, Limbuš  
Gostota poselitve: GPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,21 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,43 42,91 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,04 3,53 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,05 4,79 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,05 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,28 27,90 

plastika Di6 0,05 5,06 

steklo Di7 0,00 0,07 

kovine  Di8 0,00 0,16 

odpadki iz lesa Di9 0,01 1,06 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,28 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 0,71 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,13 13,26 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 345,91 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 10.020   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

151.340   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.8: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

skupaj za celotno opazovano območje 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana območja 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,34 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,26 25,51 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,04 3,85 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,08 8,49 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,10 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,43 43,27 

plastika Di6 0,05 4,79 

steklo Di7 0,00 0,05 

kovine  Di8 0,00 0,14 

odpadki iz lesa Di9 0,01 0,65 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,16 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj* Di12 0,01 0,84 

ostanek po sejanju (<20 mm)** Di13 0,12 11,82 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 2.457,72 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 38.636   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

1.114.523   

* drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.9: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

skupaj – vsa opazovana RPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana RPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,29 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,20 20,14 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,03 3,37 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,08 7,53 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,13 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,53 53,41 

plastika Di6 0,03 3,36 

steklo Di7 0,00 0,07 

kovine  Di8 0,00 0,06 

odpadki iz lesa Di9 0,01 0,52 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,15 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 0,82 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** 
Di13 

0,10 10,15 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 1.418,11 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 13.576   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

316.069   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.2.10: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni podfrakcij 

skupaj – vsi opazovani GPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsi opazovani GPO* 

Opis podfrakcije v BIOO Di Di (%) 

papir, karton, lepenka  Di1 0,00 0,42 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Di2 0,33 33,48 

odpadna hrana – užitni del Di3 0,05 4,56 

odpadna hrana – neužitni del (plus papirnate serviete, brisačke, robčki) Di4 0,07 7,47 

organski odpadki (zapakirana neuporabljena hrana) Di5 0,00 0,03 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Di5a 0,31 30,58 

plastika Di6 0,09 9,16 

steklo Di7 0,00 0,03 

kovine  Di8 0,00 0,35 

odpadki iz lesa Di9 0,01 1,10 

oblačila, tekstilije  Di10 0,00 0,24 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Di11 0,00 0,01 

drugi odpadki – skupaj**  Di12 0,01 0,81 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Di13 0,12 11,75 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 695,21 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 18.920   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

409.500   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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5.3 Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju 

deleža odpadne hrane po izsortiranih glavnih frakcijah 

V tem poglavju preglednice za posamezna območja vzorčenja prikazujejo izračun ocene 

najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane na ravni izsortiranih glavnih 

frakcij.  

V preglednicah od 5.3.1 do 5.3.7 je predstavljen izračun ocene najverjetnejše sestave BIOO 

po posameznih glavnih frakcijah za posamezna območja vzorčenja. V preglednici 5.3.8 je 

predstavljen izračun ocene najverjetnejše sestave BIOO po posameznih glavnih frakcijah 

skupaj za celotno opazovano območje vzorčenja. Preglednica 5.3.9 predstavlja izračun ocene 

najverjetnejše sestave BIOO na ravni glavnih frakcij skupaj za vsa opazovana redko poseljena 

območja (RPO), preglednica 5.3.10 pa skupaj za vsa opazovana gosto poseljena območja 

(GPO). Ocena najverjetnejše sestave BIOO na ravni glavnih frakcij za srednje gosto poseljena 

območja (SGPO) je enaka vrednostim v preglednici 5.3.5, ki predstavlja rezultate za območje 

vzorčenja v občini Miklavž na Dravskem polju, edino med vsemi območji vzorčenja 

opredeljeno kot SGPO. 
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Preglednica 5.3.1: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Starše 

Št. vzorca: 1 
Območje vzorčenja: občina Starše 
Gostota poselitve: RPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,32 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,06 6,43 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,12 11,62 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,72 72,09 

plastika Fi4 0,03 3,13 

steklo Fi5 0,00 0,00 

kovine  Fi6 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 0,96 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,08 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 1,32 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,04 4,03 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 361,20 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.380   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

102.129   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.2: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Selnica ob Dravi 

Št. vzorca: 2 
Območje vzorčenja: občina Selnica ob Dravi 
Gostota poselitve: RPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,35 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,10 9,56 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,08 8,42 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,71 70,94 

plastika Fi4 0,05 4,89 

steklo Fi5 0,00 0,00 

kovine  Fi6 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Fi7 0,00 0,06 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,00 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 1,30 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,04 4,49 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 341,52 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 2.980   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

40.369   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.3: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Kungota 

Št. vzorca: 3 
Območje vzorčenja: občina Kungota 
Gostota poselitve: RPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,29 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,60 59,79 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,08 7,91 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,00 0,00 

plastika Fi4 0,02 1,58 

steklo Fi5 0,00 0,00 

kovine  Fi6 0,00 0,00 

odpadki iz lesa Fi7 0,00 0,38 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,00 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,00 0,38 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,30 29,67 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 346,30 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.600   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

94.107   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.4: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Pesnica 

Št. vzorca: 4 
Območje vzorčenja: občina Pesnica  
Gostota poselitve: RPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,21 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,06 6,13 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,16 15,78 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,69 69,03 

plastika Fi4 0,04 3,84 

steklo Fi5 0,00 0,28 

kovine  Fi6 0,00 0,24 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 0,65 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,49 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,00 0,31 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,03 3,04 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg): 369,09 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg): 3.616   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

79.464   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.5: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Miklavž na Dravskem polju 

Št. vzorca: 5 
Območje vzorčenja: občina Miklavž na Dravskem polju 
Gostota poselitve: SGPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,37 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,32 31,52 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,19 19,00 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,27 27,13 

plastika Fi4 0,02 1,84 

steklo Fi5 0,00 0,00 

kovine  Fi6 0,00 0,05 

odpadki iz lesa Fi7 0,00 0,27 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,03 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 0,97 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,19 18,83 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 344,40 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 6.140   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

388.954   

* SGPO – srednje gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.6: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas) 

Št. vzorca: 6 
Območje vzorčenja: občina Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas) 
Gostota poselitve: GPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,01 0,62 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,24 24,13 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,16 15,72 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,33 33,24 

plastika Fi4 0,13 13,21 

steklo Fi5 0,00 0,00 

kovine  Fi6 0,01 0,54 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 1,13 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,21 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,03 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 0,92 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,10 10,25 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 349,30 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 8.900   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

258.160   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.7: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

za opazovano območje v občini Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš 

Št. vzorca: 7 
Območje vzorčenja: občina Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš  
Gostota poselitve: GPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,21 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,43 42,91 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,08 8,38 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,28 27,90 

plastika Fi4 0,05 5,06 

steklo Fi5 0,00 0,07 

kovine  Fi6 0,00 0,16 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 1,06 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,28 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 0,71 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,13 13,26 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 345,91 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 10.020   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

151.340   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.8: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

skupaj – vsa opazovana območja 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana območja 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,34 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,26 25,51 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,12 12,44 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,43 43,27 

plastika Fi4 0,05 4,79 

steklo Fi5 0,00 0,05 

kovine  Fi6 0,00 0,14 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 0,65 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,16 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj* Fi10 0,01 0,84 

ostanek po sejanju (<20 mm)** Fi11 0,12 11,82 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 2.457,72 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 38.636   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

1.114.523   

* drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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Preglednica 5.3.9: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

skupaj – vsa opazovana RPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsa opazovana RPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,29 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,20 20,14 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,11 11,02 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,53 53,41 

plastika Fi4 0,03 3,36 

steklo Fi5 0,00 0,07 

kovine  Fi6 0,00 0,06 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 0,52 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,15 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,00 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 0,82 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,10 10,15 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 1.418,11 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 13.576   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od  
1. marca 2021 do 30. junija 2021 (kg): 

316.069   

* RPO – redko poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 

  



 

 

 
 

57 
 

Preglednica 5.3.10: Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane po glavnih frakcijah 

skupaj – vsi opazovani GPO 

Območje vzorčenja: skupaj – vsi opazovani GPO* 

Opis glavnih frakcij v BIOO Fi Fi (%) 

papir, karton, lepenka  Fi1 0,00 0,42 

zelena biomasa in naravni les (odpadki iz vrtov in parkov) Fi2 0,33 33,48 

odpadna hrana (užitni in neužitni del, zapakirana neuporabljena hrana) Fi3 0,12 12,06 

biološki del, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije Fi3a 0,31 30,58 

plastika Fi4 0,09 9,16 

steklo Fi6 0,00 0,03 

kovine  Fi6 0,00 0,35 

odpadki iz lesa Fi7 0,01 1,10 

oblačila, tekstilije  Fi8 0,00 0,24 

zavržena električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji Fi9 0,00 0,01 

drugi odpadki – skupaj**  Fi10 0,01 0,81 

ostanek po sejanju (<20 mm)*** Fi11 0,12 11,75 

Skupaj reprezentativni vzorec (kg) 695,21 1,00 100,00 

Skupaj zbirni vzorec (kg) 18.920   

Celotna masa prevzetih BIOO na območju vzorčenja od 1. marca 2021 do 
30. junija 2021 (kg): 

409.500   

* GPO – gosto poseljeno območje  

** drugi odpadki – skupaj: odpadki, povezani s COVID-19, plenice, keramika, odpadni gradbeni material, iztrebki malih živali 

skupaj s peskom in podobno  

*** ostanek po sejanju (<20 mm): je ostanek ročnega sejanja (presevek skozi perforirano sito z odprtinami premera 20 mm) 
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5.4 Opredelitev glavnih rezultatov sortirne analize BIOO za 

določanje deleža odpadne hrane za opazovano 

obdobje pomlad-poletje 

5.4.1 Sestava BIOO 

Ocena najverjetnejše sestave BIOO ob določanju deleža odpadne hrane je pokazala, da so 

največji del BIOO obsegale frakcije razkrojen moker biološki del, ki se zaradi narave materiala 

in stopnje razkroja ni dal ločiti na posamezne podfrakcije, zelena biomasa in naravni les ter 

odpadki iz lesa, kar je značilno za vsa opazovana območja vzorčenja. Za celotno opazovano 

območje so te frakcije obsegale 68,8 % celotne sestave BIOO. Na vseh opazovanih RPO je 

bil delež omejenih frakciji nekoliko večji in je znašal 73,5 %, pri vseh opazovanih GPO pa 

manjši, znašal je 64,1 %. 

 

Slika 5.4.1.1: Primer razkrojenega mokrega biološkega dela, ki se zaradi narave materiala in stopnje razkroja ni 

dal ločiti na posamezne podfrakcije, izsortiran iz referenčnega vzorca z opazovanega območja občine Pesnica. 

 

Delež odpadne hrane (užitni in neužitni del ter zapakirana neuporabljena hrana) med BIOO je 

za celotno opazovano območje v opazovanem obdobju znašal 12,4 %. Največji delež (19,0 %) 

odpadne hrane med BIOO je bil zaznan v vzorcu, vzetem na območju občine Miklavž na 

Dravskem polju, edinem območju vzorčenja, ki glede na gostoto poselitve spada med SGPO. 

Najmanjši delež (7,9 %) odpadne hrane med BIOO je bil zaznan v vzorcu, vzetem na območju 

občine Kungota, ki se glede na gostoto poselitve uvršča med RPO. Delež odpadne hrane med 

BIOO za vsa opazovana RPO je znašal 11,0 %, za vsa GPO pa 12,1 %.  
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Slika 5.4.1.2: Primer užitnega in neužitnega dela odpadne hrane, izsortirane iz vzorca z opazovanega območja v 
občini Miklavž na Dravskem polju 

 

Poleg organskih frakcij rastlinskega izvora je med BIOO največji delež neorganskih frakcij 

obsegala odpadna plastika. Ta je za celotno opazovano območje obsegala 4,8 % celotne 

sestave BIOO. Največji delež, 13,2 %, odpadne plastike med BIOO je bil zaznan v vzorcu z 

opazovanega območja v občini Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas), ki spada med GPO, 

najmanjši delež, 1,6 %, pa v vzorcu z opazovanega območja v občini Kungota, ki spada med 

RPO. Sicer je delež odpadne plastike med BIOO v RPO znašal 3,4 %, v SGPO 1,8 % in na 

GPO 9,2 %.  
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Slika 5.4.1.3: Primer odpadne plastike, izsortirane iz vzorca z opazovanega območja v občini Maribor – Tabor 
(Nova vas, Borova vas) 

Pomemben delež BIOO je obsegal tudi ostanek po sejanju oziroma presevek skozi sito (delce 

s premerom ≤ 20 mm), ki je za celotno opazovano območje znašal 11,8 % sestave BIOO; 

največji je bil v vzorcu, vzetem na opazovanem območju v občini Kungota (29,7 %). Delež 

ostanka po sejanju je odvisen od narave BIOO, in sicer predvsem od vsebnosti vode. Vzorec 

BIOO iz občine Kungota je bil v primerjavi z drugimi vzorci veliko bolj suh in je vseboval 

pretežno zeleno biomaso, pomešano s suho zemljino.  

 

Slika 5.4.1.4: Primer presevka skozi sito iz vzorca z opazovanega območja v občini Kungota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

61 
 

Grafikon 5.4.1.1: Najverjetnejša sestava BIOO po glavnih frakcijah po posameznih območjih vzorčenja in glede 
na gostoto poselitve 

 

*Drugo – vključuje vse druge izsortirane frakcije (papir in karton, steklo, kovine, oblačila in tekstilije, odpadna električna 
elektronska oprema in drugi odpadki). 
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Grafikon 5.4.1.1: Delež odpadne hrane med BIOO po posameznih območjih vzorčenja in glede na gostoto 
poselitve 

 

6.1.1 Sestava odpadne hrane  

Odpadna hrana je bila kot glavna frakcija v okviru izvedbe sortirne analize BIOO razdeljena 

na tri podfrakcije: užitni del odpadne hrane, neužitni del odpadne hrane (vključno s papirnatimi 

robčki, brisačkami in servieti, prepojenimi s hrano, ki imajo sicer v suhem stanju majhno maso) 

ter zapakirano neuporabljeno hrano. Zapakirana neuporabljena hrana se je kot podfrakcija 

odpadne hrane spremljala ločeno, saj lahko zajema tako užitni kot neužitni del odpadne hrane. 

V fazi priprave reprezentativnih vzorcev za sortiranje se je sicer hrana, zavržena skupaj z 

embalažo, v največji možni meri odstranila iz embalaže.  

V celotni strukturi BIOO je delež užitnega ali tako imenovanega izogibnega dela odpadne 

hrane za celotno opazovano območje znašal 3,8 %, neužitnega oziroma tako imenovanega 

neizogibnega dela 8,5 % ter zapakirane neuporabljene hrane 0,1 %. Največji delež (5,6 %) 

užitnega dela odpadne hrane v celotni strukturi BIOO je bil zaznan na območju vzorčenja v 

občini Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas), ki spada med GPO, najmanjši delež (2,6 %) 

pa na območju vzorčenja v občini Selnica ob Dravi, ki spada med RPO. Delež užitnega dela 

odpadne hrane v celotni strukturi BIOO je za vsa opazovana RPO znašal 3,4 %, za SGPO 

4,4 % in za vse opazovane GPO 4,6 %.  
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Grafikon 6.1.1.1: Delež odpadne hrane po posameznih podfrakcijah v celotni strukturi BIOO po posameznih 
območjih vzorčenja in glede na gostoto poselitve 

 

RPO – redko poseljeno območje 
SGPO – srednje gosto poseljeno območje 
GPO – gosto poseljeno območje 

 

Delež podfrakcij užitnega in neužitnega dela odpadne hrane se običajno prikazuje kot delež v 

celotni strukturi glavne frakcije odpadne hrane. Za celotno opazovano območje je užitni del 

odpadne hrane obsegal 30,9 %, neužitni del 68,2 % ter zapakirana neuporabljena hrana 

0,8 % celotne strukture odpadne hrane. Največji delež užitnega dela odpadne hrane v celotni 

strukturi odpadne hrane, to je 42,1 %, je bil zaznan v vzorcu z opazovanega območja v občini 

Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš, ki spada med GPO, najmanjši delež (23,0 %) pa v vzorcu 

z opazovanega območja v občini Miklavž na Dravskem polju, edinem SGPO med območji 

vzorčenja. Delež užitnega dela odpadne hrane v celotni strukturi odpadne hrane je za vsa 

opazovana RPO znašal 30,6 %, za opazovano SGPO 23,0 % in za vse opazovane 

GPO 37,8 %. Največji delež zapakirane neuporabljene oziroma neporabljene hrane v celotni 

strukturi odpadne hrane, to je 1,1 %, je bil zaznan v vzorcu z opazovanega območja v občini 

Pesnica, ki sicer spada med RPO.  
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Slika 6.1.1.1: Užitni del odpadne hrane iz vzorca na opazovanem območju občine Maribor – Tabor  
(Nova vas, Borova vas) 

 

 

Slika 6.1.1.2: Neužitni del odpadne hrane iz vzorca na območju občine Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš 
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Grafikon 6.1.1.2: Delež odpadne hrane po posameznih podfrakcijah v celotni strukturi odpadne hrane po 
posameznih območjih vzorčenja in glede na gostoto poselitve 

 

RPO – redko poseljeno območje 
SGPO – srednje gosto poseljeno območje 
GPO – gosto poseljeno območje 

6.1.2 Biološki del, ki ga zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na 

podfrakcije  

Pri opredelitvi izsortiranih frakcij/podfrakcij BIOO (opredeljenih v preglednici 4.3.1) biološki 

del, ki ga zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije, sprva ni bil predviden. Dejanske 

razmere v fazi izvajanja sortirne analize BIOO pa so pokazale, da je določen delež BIOO 

zaradi razkroja nemogoče izsortirati na predvidene frakcije/podfrakcije oziroma da za določen 

del v celotni sestavi BIOO ni mogoče ugotoviti, ali dejansko vsebuje tudi odpadno hrano. Delež 

biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije v celotni sestavi 

BIOO, je odvisen od narave odpadka. K temu spadajo struktura kot takšna, vsebnost vlage, 

predvsem pa stopnja razkroja BIOO.  

Na celotnem območju vzorčenja je delež biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni mogoče 

ločiti na podfrakcije, znašal 43,3 % od celotne sestave BIOO. Delež te frakcije v celotni sestavi 
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BIOO je bil največji (72,1 %) v vzorcu z opazovanega območja v občini Starše, najmanjši 

(0,1 %) pa v vzorcu z opazovanega območja v občini Kungota.  

 

 

Slika 6.1.2.1: Primer biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije, v vzorcu z 
opazovanega območja v občini Starše 

 

Na opazovanem območju v občini Kungota je šlo za precej bolj suh in svež vzorec v primerjavi 

z vzorci z drugih opazovanih območij, kar dokazujejo tudi fotografije, predvsem pa je vseboval 

pretežno zeleno biomaso (s suho zemljino). Skupaj z ostankom po sejanju je zelena biomasa 

v vzorcu iz občine Kungota znašala okrog 90 %. Odvoz BIOO oziroma vzorčenje za sortirno 

analizo v občini Kungota je potekalo kmalu po košnji trave in urejanju okolice.  

V celotni sestavi BIOO je delež biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na 

podfrakcije, za vsa opazovana RPO znašal 53,4 %, za SGPO 27,1 % in za vse opazovane 

GPO 30,6 %.  
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Grafikon 6.1.2.1: Delež biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije med BIOO, po 
posameznih območjih vzorčenja in glede na gostoto poselitve  

 

RPO – redko poseljeno območje 

SGPO – srednje gosto poseljeno območje 

GPO – gosto poseljeno območje 

7.1.1 Preračun kazalnikov odpadne hrane  

Na podlagi deleža odpadne hrane, pridobljenega v okviru ocene najverjetnejše sestave BIOO 

za posamezno opazovano območje vzorčenja, smo iz podatka o celotni masi prevzetih BIOO 

na posameznem območju vzorčenja v opazovanem obdobju (od 1. marca 2021 do 

30. junija 2021) preračunali količino odpadne hrane med BIOO na prebivalca in količino 

odpadne hrane med BIOO na gospodinjstvo. Za preračun količin odpadne hrane na 

gospodinjstvo smo uporabili podatek o številu gospodinjstev, ki so na posameznem 

opazovanem območju vključena v odvoz BIOO. Za preračun količin odpadne hrane na 

prebivalca pa smo uporabili podatek o številu prebivalcev občine posameznega opazovanega 

območja. Izračunani kazalniki so ocena.  

Izračun kazalnikov nastajanja odpadne hrane je pokazal, da je bila največja količina odpadne 

hrane (užitni, neužitni del in neuporabljena, zapakirana hrana) med BIOO za opazovano 

obdobje pomlad-poletje zaznana v vzorcu z opazovanega območja v občini Miklavž na 

Dravskem polju, in sicer 10,6 kg na prebivalca oziroma 35,8 kg na gospodinjstvo, najmanjša 

količina pa v vzorcu z opazovanega območja v občini Selnica ob Dravi, 0,7 kg na prebivalca 

oziroma 2,6 kg na gospodinjstvo. Količina odpadne hrane med BIOO na celotnem 

opazovanem območju je v opazovanem obdobju znašala povprečno 7,0 kg na prebivalca 

oziroma 34,8 kg na gospodinjstvo. Količina odpadne hrane med BIOO na vseh opazovanih 
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RPO je znašala povprečno 1,7 kg na prebivalca oziroma 5,6 kg na gospodinjstvo, na vseh 

opazovanih GPO pa povprečno 7,7 kg na prebivalca oziroma 43,4 kg na gospodinjstvo.  

Preglednica 5.4.1: Ocena količin odpadne hrane med BIOO v kg na prebivalca in v kg na gospodinjstvo 

Št. vzorca 
Območje vzorčenja 

Odpadna hrana med BIOO 
v kg/prebivalca 

Odpadna hrana med 
BIOO v 
kg/gospodinjstvo 

1 Starše 2,9 9,9 

2 Selnica ob Dravi 0,7 2,6 

3 Kungota 1,5 4,7 

4 Pesnica  1,7 5,9 

5 Miklavž na Dravskem polju 10,6 35,8 

6 Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas)* 5,0 28,3 

7 Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš* 2,7 15,1 

 skupaj 7,0 34,8 

 skupaj RPO 1,7 5,6 

 skupaj GPO 7,7 43,4 

* Opomba: Preračun količin odpadne hrane v kg na prebivalca in v kg na gospodinjstvo za območji vzorčenja v občinah 

Maribor – Tabor (Nova vas, Borova vas) ter Maribor – Radvanje, Pekre, Limbuš je bil izveden na podlagi podatkov o količini 

celotne mase prevzetih BIOO na celotnem območju Maribora od 1. marca 2021 do 30. junija 2021 (3.621.513 kg) ter številu 

prebivalcev in številu gospodinjstev na celotnem območju občine Maribor, saj ni podatka o številu prebivalcev ter številu 

gospodinjstev za posamezni opazovani območji znotraj občine Maribora.  

7.2 Primerjava z rezultati nacionalnih in mednarodnih 

raziskovanj  

Na nacionalni ravni je podatke o deležu odpadne hrane med BIOO ocenil SURS v dveh 

mednarodno podprtih pilotnih projektih (prvi s koncem v letu 2017 in drugi s koncem v letu 

2018). SURS je delež odpadne hrane med BIOO ocenil s pomočjo priložnostnega (ad-hoc) 

vprašalnika za izvajalce javne službe (Vprašalnik za poročanje dodatnih informacij v zvezi z 

evidentiranjem in poročanjem odpadne hrane s strani izvajalcev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov). Na podlagi tega vprašalnika je 

SURS od izvajalcev javne službe pridobil tudi podatke o oceni užitnega in neužitnega dela 

odpadne hrane. Tako pridobljeni podatki SURS niso rezultat dejanskih meritev (sortirnih 

analiz), ampak so ocena izvajalcev javne službe, ki so deleže določili na podlagi lastnih 

izkušenj in opažanj s terena. Vprašalnik je SURS izvajalcem javne službe poslal dvakrat, v 

okviru obeh pilotnih projektov, drugič predvsem z namenom izboljšati kakovost tako 

pridobljenih podatkov, saj so pri vnovičnem, drugem izpolnjevanju ad-hoc vprašalnika izvajalci 

javne službe na podlagi izkušenj iz prvega izpolnjevanja več pozornosti namenili spremljanju 

deleža odpadne hrane med BIOO. Preglednica 5.5.1 povzema bistvene rezultate obeh na 

SURS izvedenih pilotnih projektov.  
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Preglednica 7.2.1: Rezultati pilotnih projektov SURS glede deleža odpadne hrane med BIOO ter užitnega in 
neužitnega dela odpadne hrane 

 

Na mednarodni ravni se sortirne analize za določanje količin odpadne hrane različno izvajajo 

in so v veliki meri pogojene z načinom zbiranja odpadne hrane ter zatem tudi ravnanja z 

odpadno hrano na posameznih območjih oziroma v državah (ločeno zbiranje od preostalih 

BIOO, zbiranje skupaj s preostalimi BIOO in podobno). Preglednica 5.5.2 povzema rezultate 

nekaterih pomembnejših mednarodnih študij, ki temeljijo na izvedbi sortirne analize za 

določanje količin odpadne hrane.  

  

 1. pilotni projekt (konec 
januarja 2017) 

2. pilotni projekt – nadgradnja  
(konec julija 2018) 

Delež odpadne hrane med 
BIOO (%) 

39 % 

 
35 % 

Užitni del odpadne hrane 
(%)  

36 % 
32 % (odpadna hrana iz gospodinjstev) 

38 % (odpadna hrana iz vseh dejavnosti) 

Neužitni del odpadne 
hrane (%)  

64 % 68 % (odpadna hrana iz gospodinjstev) 
62 % (odpadna hrana iz vseh dejavnosti) 
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Preglednica 7.2.2: Rezultati nekaterih mednarodnih študij, ki temeljijo na izvedbi sortirne analize za določanje 
količin odpadne hrane. 

  

 
25 Hanssen O J, Syversenb F, Støc E (2016). Edible food waste from Norwegian households - Detailed food waste composition analysis 
among households in two different regions in Norway. Resour Conserv Recycl 109: 146–154. 
26 Elimelech E, Ayalon O, Ert E (2018). What gets measured gets managed: A new method of measuring household food waste. Waste 
Manag. 78:68-81. 
27 Edjabou M E, Petersen C, Scheutz C, Fruergaard Astrup T (2016). Food waste from Danish households: Generation and composition. 
Waste Manag 52: 256–268. 
28 Quested T, Ingle R, Parry A (2013). Household Food and Drink Waste in the United Kingdom 2012. Banbury: WRAP, 135. 
29 Lebersorger S, Schneider F (2011). Discussion on the methodology for determining food waste in household waste composition studies. 
Waste Manag 31: 1924–1933. 

Avtorji študije Velikost vzorca 
Namen študije, uporabljena 

metodologija 
Rezultati 

Hanssen et al 

(2016)25 

220 gospodinjstev, dve 

regiji, Norveška  

Odpadki so se sortirali in tehtali ločeno za 

posamezno gospodinjstvo z namenom 

določiti celotno količino odpadkov, količino 

odpadne hrane, količino hrane, zavržene 

v originalni embalaži, ter vrsto zavržene 

hrane.  

8,86 kg vseh odpadkov na 

gospodinjstvo na teden, od 

tega 3,76 kg (42,4 %) 

odpadne hrane. 57,7 % je bilo 

užitnega dela odpadne hrane.  

Elimelech et al. 

(2018)26 

192 gospodinjstev, 

Izrael  

Empirična študija po metodi merjenja 

dejanskih količin (in sestave) odpadne 

hrane iz gospodinjstev je temeljila na štirih 

glavnih načelih: 1. zajemanje odpadkov 

na kraju nastanka, 2. zbiranje vzorcev 

odpadkov na pragu – v gospodinjstvih, 3. 

uporaba posameznega gospodinjstva kot 

enote za vzorčenje in 4. dnevno zbiranje 

in sortiranje odpadkov. 

Odpadna hrana je obsegala 

45 % vseh v gospodinjstvih 

nastalih odpadkov (573 g/dan 

na prebivalca). Užitni del 

odpadne hrane je obsegal 

54 % vse nastale odpadne 

hrane. 

Edjabou et al. 

(2016)27 

1474 gospodinjstev, 

Danska 

Skupaj je bilo zbranih in ročno izsortiranih 

12 ton odpadkov iz gospodinjstev. 

Odpadki so bili vzorčeni v več obdobjih 

leta na enakem območju.  

 

434 kg (± 18 kg) na 

gospodinjstvo na leto vseh 

odpadkov, od tega 183 kg 

(± 10 kg) odpadne hrane 

(42 %). 34 % neizogibnega 

dela oziroma neužitnega dela 

in 56 % izogibnega dela 

oziroma užitnega dela.  

WRAP Quested 

et al. (2013)28 

1800 gospodinjstev, 

Združeno kraljestvo 

Študija je zajemala kombinacijo več 

metodologij od sortirne analize do 

uporabe vprašalnika. V okviru sortirne 

analize so se odpadki sortirali ločeno za 

posamezno gospodinjstvo.  

55,2 % užitnega dela 

odpadne hrane.  

Lebersorger, 

Schneider 

(2011)29 

130 vzorcev, Avstrija  Izvedba sortirne analize.  

33,3 kg odpadne hrane na 

prebivalca, od tega 56 % 

izogibnega dela odpadne 

hrane.  
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7.3 Omejitve raziskovanja 

Sortirna analiza BIOO s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane za obdobje pomlad-

poletje 2021 je bila izvedena na sedmih območjih vzorčenja ob upoštevanju poenostavljenega 

stratifikacijskega načrta vzorčenja. Kljub okrnjenemu številu vzorcev, ki je predvsem posledica 

zahtevnosti izvedbe sortirne analize BIOO ter zato visokih finančnih sredstev za izvedbo, se 

je skušalo v vzorčni okvir zajeti čim bolj reprezentativno območje. Izvedba sortirne analize 

BIOO je namreč zahtevna zaradi narave odpadka, kar je potrdil tudi izvajalec sortirne analize, 

ter ne nazadnje tudi zaradi rezultatov izvedene sortirne analize (visok delež biološkega dela, 

ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na podfrakcije).  

Pomemben razlog za velik delež biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni mogoče ločiti na 

podfrakcije, je tudi to, da je izvajalec sortirne analize pri vzorčenju BIOO uporabljal vozilo z 

rotirajočim bobnom, ki ves čas prevoza odpadke meša in jih homogenizira, kar pa pri 

vzorčenju BIOO zaradi narave odpadka ni zaželeno. Mešanje in kompaktiranje BIOO še 

pospeši njihovo razgradnjo in tako oteži razvrščanje odpadkov30. 

Upoštevati je treba, da je nastajanje odpadne hrane tudi sezonsko pogojeno. Izvedena 

sortirna analiza se nanaša na obdobje pomlad-poletje. S ponovitvijo sortirne analize BIOO 

tudi v obdobju jesen-zima (od 1. oktobra 2021 do 28. februarja 2022) bo mogoča 

ekstrapolacija rezultatov na letno raven. V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je predvidena 

ponovitev izvedbe sortirne analize v dveh obdobjih leta 2024/25 (pomlad-poletje, jesen-zima), 

kar bo omogočilo tudi druge dimenzije ekstrapolacije rezultatov (časovno, prostorsko in 

drugo).  

Avtorji drugih študij navajajo, da je metoda sortirne analize za določanje količin odpadne hrane 

v primerjavi z drugimi metodami zahtevna, draga in zamudna. Pri metodi sortirne analize gre 

za neposredno merjenje količin določenega odpadka. Glavna pomanjkljivost take analize je, 

da ne omogoča odkrivanja izvora odpadkov, kar se kaže tudi v obsegu pridobljenih podatkov. 

Če se osredotočimo zgolj na odpadno hrano, so pridobljeni podatki predvsem kvantitativni 

(deleži), kvalitativni podatki pa so omejeni (užitni/neužitni del odpadne hrane), ni na primer 

podatkov o vrsti zavrženih živil, vzrokih za nastajanje odpadne hrane, ravnanja z odpadno 

hrano in drugo. Poleg tega se sortirna analiza osredotoča zgolj na odpadke, ki jih zberejo 

pooblaščeni zbiralci odpadkov, oziroma na odpadke, ki pridejo v sistem ravnanja z odpadki. 

To pomeni, da raziskovalec ne more pridobiti podatkov o pomembnem deležu odpadne hrane, 

ki ne pride v javni sistem ravnanja z odpadki in je bila drugače obdelana (s hišnim 

kompostiranjem) ali odstranjena (zavržena v odtok i podobno). Prednost metode sortirne 

analize je v tem, da je objektivna metoda, s katero se ne posega oziroma se ne vpliva na 

obnašanje opazovanih enot (povzročiteljev odpadkov, v tem primeru gospodinjstev). Res pa 

je, da je tako pridobljene podatke težko povezati in primerjati z demografskimi podatki 

povzročiteljev, ki lahko pomembno vplivajo na nastale količine odpadne hrane31.  

 
30 Lebersorger S, Schneider F (2011). Discussion on the methodology for determining food waste in household waste composition studies. 
Waste Manag. 31: 1924–1933. 
31 Quested E, Palmer G, Moreno C L, Mcdermott C, Schumacher K (2020). Comparing diaries and waste compositional analysis for 
measuring food waste in home. Journal of Clean. Produc. 262: 121263. van Herpen E, van der Lans I A, Holthuysen N, Nijenhuis-de 
Vries M, Quested T E (2019). Comparing waste apples and oranges: An assessment of methods to measure household food waste. 
Waste Manag 88:71-84. Edjabou M E, Petersen C, Scheutz C, Fruergaard Astrup T (2016). Food waste from Danish households: 



 

 

 
 

72 
 

8 Zaključek 

Izvedena sortirna analiza BIOO za obdobje pomlad-poletje je prvi poskus uporabe te metode 

za pridobivanje dodatnih podatkov o nastajanju odpadne hrane v gospodinjstvih na državni 

ravni. S sortirno analizo pridobljeni podatki so nadgradnja na SURS postavljene metodologije 

na ravni države za spremljanje količin odpadne hrane, ki ne temelji na dejanskih meritvah, 

ampak na oceni oziroma opažanju izvajalcev javne službe na terenu.  

Rezultati izvedene sortirne analize so dodaten kakovosten podatkovni vir za izračun količin 

odpadne hrane na državni ravni. Leto 2022 je namreč prvo poročevalsko leto, ko bo morala 

Slovenija v skladu z določili Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, Delegiranega sklepa 

Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 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, ter določili Izvedbenega sklepa 

Komisije (EU) 2019/2000 z dne 28. novembra 2019 o določitvi oblike za sporočanje podatkov 

o odpadni hrani in za predložitev poročila o preverjanju kakovosti v skladu z 

Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta poročati Komisiji o količinah odpadne 

hrane. 

Rezultati izvedene sortirne analize BIOO za obdobje pomlad-poletje 2021 kažejo, da je na 

celotnem opazovanem območju delež odpadne hrane med BIOO znašal 12,4 %. Največji 

delež odpadne hrane med BIOO (19,0 %) je bil zaznan v vzorcu z opazovanega območja v 

občini Miklavž na Dravskem polju, edinem območju vzorčenja, ki glede na gostoto poselitve 

spada med SGPO. Delež odpadne hrane med BIOO je bil sicer v vseh opazovanih GPO 

nekoliko višji (za eno odstotno točko) od deleža odpadne hrane med BIOO na vseh 

opazovanih RPO (GPO: 12,1 %, RPO: 11,0 %).  

Za GPO je značilno, da je v sestavi BIOO zaznati tudi večji delež nečistoč oziroma 

»neorganskih« frakcij odpadkov, kot so plastika, steklo, kovine in podobno.  

Poleg deleža frakcije odpadne hrane med BIOO so bili preračunani tudi deleži podfrakcij 

užitnega in neužitnega dela ter neuporabljene zapakirane hrane. Delež užitnega dela odpadne 

hrane v celotni strukturi BIOO je za celotno opazovano območje znašal 3,8 %, neužitni del 

8,5 % ter zapakirana neuporabljena hrana 0,1 %. Delež užitnega dela odpadne hrane v celotni 

strukturi BIOO se povečuje z gostoto poselitve opazovanega območja. Ta je za vsa 

opazovana RPO znašal 3,4 %, za SGPO 4,4 % ter za vse opazovane GPO 4,6 %.  

Preračun deležev podfrakcij užitnega in neužitnega dela ter neuporabljene, zapakirane hrane 

v celotni strukturi odpadne hrane (ki je za prikaz deležev užitnega in neužitnega dela odpadne 

hrane bolj običajen) je pokazal, da je za celotno opazovano območje užitni del obsegal 30,9 %, 

neužitni del 68,2 % ter zapakirana neuporabljena hrana 0,8 % v celotni strukturi odpadne 

hrane. Po ocenah SURS je delež užitnega dela odpadne hrane iz gospodinjstev znašal 32 %, 

neužitnega dela pa 68 %.  

Pomemben delež v celotni sestavi BIOO je obsegal tudi tako imenovani biološki del, ki ga 

zaradi razkroja ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije, ta je za celotno opazovano območje znašal 
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kar 43,3 %. V tej frakciji bi se lahko skrivala tudi odpadna hrana, kar pomeni, da bi bil delež 

odpadne hrane med BIOO večji od dejansko izsortiranega. Prav tako je določen del odpadne 

hrane lahko zajet tudi v frakciji ostanka po sejanju. Po ocenah SURS, ki sicer niso rezultat 

dejanskih meritev, je namreč delež odpadne hrane med BIOO znašal 35 %.  

V skladu s predvidevanjem, da je za velik delež biološkega dela, ki ga zaradi razkroja ni bilo 

mogoče ločiti na podfrakcije, najverjetneje vzrok v mešanju in homogenizaciji vzorca v vozilu 

podizvajalca, bo MOP pripravil popravek prvotnega Navodila za izvedbo sortirne analize 

bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količine odpadne hrane. V navodilu bo dodano 

opozorilo, da za biološke odpadke, ki so bili zbrani za sortirno analizo, v fazi vzorčenja ne sme 

biti izveden postopek predobdelave, mešanja ali drug postopek, s katerim bi lahko spremenili 

lastnost ali sestavo teh odpadkov. Prav tako bo v navodilu biološki del, ki ga zaradi razkroja 

ni bilo mogoče ločiti na podfrakcije, vključen v okvir glavne frakcije 10 Drugi odpadki (Odpadki, 

ki niso navedeni v skupinah od 1 do 9, na primer del bioloških odpadkov, ki ga zaradi razkroja 

ni mogoče ločiti na podfrakcije, plenice, keramika, odpadni gradbeni materiali, iztrebki malih 

živali in podobno) in ne kot podfrakcija glavne frakcije 3 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in 

odpadki iz restavracij.  

Glede na spremembo v metodologiji vzorčenja bo primerjava rezultatov med sezonama 

pomlad-poletje in jesen-zima najverjetneje težja in ne bo odražala dejanskega stanja. Iz tega 

razloga bo MOP poskusil ponoviti sortirno analizo bioloških odpadkov za določanje deleža 

odpadne hrane za obdobje pomlad-poletje v letu 2022. 

Pridobljeni podatki sortirne analize BIOO bodo kakovosten dodaten podatkovni vir za izračun 

količin odpadne hrane na državni ravni. Kakovostni podatki o nastajanju odpadne hrane so 

namreč osnova za pripravo učinkovitih ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje količin 

odpadne hrane iz gospodinjstev na državni ravni ter za spremljanje učinkovitosti pri 

zmanjševanju količin odpadne hrane. Podatek o deležu odpadne hrane med BIOO bo služil 

kot osnova za preračun količin odpadne hrane, ki jo izvajalci javne službe zbiranja odpadkov 

v okviru javnega odvoza zberejo iz gospodinjstev med BIOO. Zbrano količino BIOO izvajalci 

javne službe zbiranja odpadkov letno poročajo v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih 

(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20). S pomočjo podatka o deležu užitnega in 

neužitnega dela odpadne hrane pa se bo posredno določilo, v kolikšni meri se količina 

odpadne hrane lahko zmanjša na letni ravni. Količino neužitnega oziroma neizogibnega dela 

odpadne hrane je namreč težko zmanjšati. Pomembno pa je, da se tudi neužitni del hrane 

ustrezno obdela v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadno hrano.  

Načrtovana izvedba sortirne analize BIOO v obdobju jesen-zima ter ponovitev izvedbe sortirne 

analize v letu 2025 bosta poleg izboljšanja kakovosti podatkov zagotovili tudi širši nabor 

podatkov, ki bodo omogočali izračun različnih kazalnikov ter spremljanje vpliva različnih 

dejavnikov na nastajanje odpadne hrane. Prav tako bo po izvedbi kuhinjskega dnevnika kot 

druge načrtovane metode v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007) 

za merjenje količin odpadne hrane mogoča primerjava obsega in kakovosti pridobljenih 

podatkov v odvisnosti od uporabljenih metod.  

Količinsko ovrednotenje odpadne hrane je nujno za oblikovanje učinkovite politike 

preprečevanja nastajanja odpadne hrane in ravnanja z njo ter ovrednotenje uspešnosti pri 

doseganju ciljev preprečevanja ali zmanjševanja nastale količine odpadne hrane. 


