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Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne 

hrane v gospodinjstvih, za obdobje pomlad–poletje 2022 in primerjava z rezultati za 

obdobje jesen–zima 2021 

Nastajanje odpadne hrane je sezonsko pogojeno, zato se je raziskava, katere namen je bil 

pridobiti dodatne podatke o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v gospodinjstvih, 

ponovila tudi v obdobju pomlad–poletje 2022. Anketirana gospodinjstva so sporočala podatke 

o količini odpadne hrane, ki so jo merila (tehtala) sedem zaporednih dni, in sicer v spletno 

aplikacijo, ki je bila vzpostavljena že za raziskavo, izvedeno v obdobju jesen–zima 2021. 

Gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, so povzročila v povprečju za 37 % 

manj odpadne hrane (užitni in neužitni del) na gospodinjstvo na teden v primerjavi z 

gospodinjstvi, anketiranimi v raziskavi jesen–zima 2021. Ena tretjina (33,2 %) odpadne hrane, 

ki so jo povzročila gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, v enem tednu, 

je bil užitni del in dve tretjini (66,8 %) neužitni del odpadne hrane. To je primerljivo z rezultati 

raziskave jesen–zima 2021, ko je bil užitni del odpadne hrane 33,7 % in neužitni del 66,3 % 

nastale odpadne hrane v gospodinjstvih. Gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–

poletje 2022, so v opazovanem obdobju zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki 

(kompostiranje v hišnih kompostnikih, kanalizacijsko omrežje, krma za živali ipd.) obdelala 

49,3 % nastale odpadne hrane, 50,7 % odpadne hrane pa so oddala v javni sistem ravnanja 

z odpadki (oddaja v zabojnik za biološke odpadke, oddaja v zabojnik za mešane frakcije 

odpadkov). Gospodinjstva, anketirana v raziskavi jesen–zima 2021, so manj odpadne hrane 

obdelala zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki (36,1 %) in je več oddala v javni sistem 

ravnanja z odpadki (63,9 %). Tako gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, 

kot gospodinjstva, anketirana v raziskavi jesen–zima 2021, so v opazovanem obdobju največ 

užitnega dela odpadne hrane povzročila kot posledico pokvarjene hrane. Metodo vodenja 

kuhinjskega dnevnika so gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, ocenila 

kot zelo preprosto in zelo hitro za izpolnjevanje. Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo 

vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih za obdobje pomlad–poletje 

2022 in obdobje jesen–zima 2021, omogočajo analizo sezonskega vpliva, uporabljeni pa bodo 

tudi za preračun na letno raven. Podatki in pridobljene izkušnje bodo dodatni podatkovni vir 

za oblikovanje končne metodologije za merjenje količine odpadne hrane na državni ravni. 
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Results of analysing data collected through a kitchen diary of food waste in households 

for the period spring-summer 2022 and comparison to the results for the period 

autumn-winter 2021 

Since the generation of food waste is seasonal, the survey, whose purpose was to obtain 

additional data on food waste and its treatment in households, was repeated in spring-summer 

2022. The surveyed households reported data on the amount of food waste that they 

measured (weighed) for seven consecutive days via an online application, which had already 

been published for data gathering in autumn-winter 2021. The households surveyed in the 

spring-summer 2022 research generated 37% less food waste (edible and inedible part) per 

household per week than households surveyed in the autumn-winter 2021. One-third (33.2%) 

of food waste generated by households surveyed in the spring-summer 2022 study in one 

week was edible part and two-thirds (66.8%) were inedible. This is comparable with the results 

from autumn-winter 2021, where edible food waste comprised 33.7% and the inedible part 

66.3%. The households surveyed in spring-summer 2022 processed 49.3% of their generated 

food waste outside the public waste management system (home composting, sewage, animal 

feed, etc.), and 50.7% of food waste was submitted to the public waste management system 

(deposited in a container for biological waste, deposited in a container for mixed of waste). 

Households surveyed in autumn-winter 2021 processed less food waste outside the public 

waste management system (36.1%) and submitted more food waste to the public waste 

management system (63.9%). Both the households surveyed in spring-summer 2022 and the 

households surveyed in autumn-winter 2021 generated the largest share of their edible part 

of food waste as a result of spoiled food. Households surveyed in spring-summer 2022 

assessed the method of keeping a kitchen diary as very simple and very quick to complete. 

The results analysing the data collected by keeping a kitchen diary of food waste in 

households for spring-summer 2022 and autumn-winter 2021 facilitate analysis of the 

seasonal nature of food waste and will also be used for extrapolation to the annual level. The 

findings and project experience will be an additional qualitative data source for developing the 

final methodology for measuring the amount of food waste at the national level. 
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1 Uvod 

Nastajanje odpadne hrane je vprašljivo z okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) slovenska gospodinjstva 

povzročijo polovico vse odpadne hrane, to je skoraj 75.000 ton na leto. Po oceni SURS je bilo 

v letu 2020 v vsej odpadni hrani, ki je nastala vzdolž verige preskrbe s hrano, 40 % užitnega 

dela, tj. takega, ki bi ga lahko preprečili ali vsaj zmanjšali. Kar 60 % odpadne hrane pa je bil v 

običajnih razmerah neužitni del, tj. tak, ki se navadno ne da zmanjšati (kosti, olupki, lupine 

ipd.).1  

Kvantitativno in kvalitativno ovrednotenje nastajanja odpadne hrane v gospodinjstvih je 

kompleksno. Med vzroke za to lahko uvrščamo različne načine ravnanja z odpadno hrano v 

gospodinjstvih, samo naravo odpadka (biorazgradljivost) in drugo. 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 ipd.). Uredba o ravnanju z biološko 

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

ravnanju z odpadno hrano, ki nastaja v gospodinjstvih, daje prednost hišnemu kompostiranju 

pred prepuščanjem v javni sistem ravnanja z odpadki.  

Direktiva 2008/98/ES2 določa obveznost letnega poročanja o nastajanju odpadne hrane za 

vse države članice EU. Namen poročanja je spremljati in oceniti učinkovitost izvajanja ukrepov 

za preprečevanje nastajanja odpadne hrane v državah članicah EU na podlagi skupne, 

primerljive metodologije za merjenje količine odpadne hrane v različnih fazah verige preskrbe 

s hrano. Skupna metodologija je določena v Delegiranem sklepu Komisije 2019/1597/EU.3 Ta 

določa, da morajo države članice EU v svoje programe preprečevanja nastajanja odpadkov 

vključiti tudi preprečevanje odpadne hrane ter spremljati in ocenjevati izvajanje ukrepov za 

preprečevanje odpadne hrane tako, da merijo količino odpadne hrane na podlagi skupne 

primerljive metodologije. Medtem ko so s sklepom Komisije nekateri tokovi odpadne hrane 

zajeti v okvir prostovoljnega poročanja (npr. države članice EU lahko izmerijo in Komisiji 

pošljejo podatke o količinah odpadne hrane, ki se odvaja z odpadnimi vodami, kar bi 

zagotovilo še popolnejšo sliko glede nastajanja odpadne hrane), morajo države članice EU 

količine nastale odpadne hrane meriti po posameznih fazah verige preskrbe s hrano (primarna 

predelava, predelava in proizvodnja, prodaja na drobno in distribucija hrane, restavracije in 

gostinske dejavnosti, gospodinjstva) z eno od naslednjih metod ali njihovo kombinacijo: 

• metode, ki temeljijo na neposrednem dostopu do odpadne hrane/neposrednem merjenju: 

tehtanje, analiza sestave odpadkov (sortirna analiza), ankete, dnevniki, rokovniki; 

• druge posredne metode, pri katerih se odpadna hrana ocenjuje iz različnih sekundarnih 

podatkovnih virov, kot so modeliranje, masna bilanca, približni podatki in podatki iz različne 

literature. 

Države članice EU smo morale Evropski komisiji/Eurostatu prvič sporočiti podatke o odpadni 

hrani za koledarsko leto 2020, in sicer po usklajeni, primerljivi metodologiji, do konca junija 

 
1 SURS, SI-STAT: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2780705S.px. 
2 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. 
3 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 hrane. 
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2022. Obliko oziroma vsebino obrazca za poročanje odpadne hrane določa Izvedbeni sklep 

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.  

Razpoložljivi podatki o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo za Slovenijo, ki jih je 

preračunal SURS, temeljijo na oceni in se osredotočajo predvsem na kvantitativno opredelitev 

odpadne hrane, ki jo gospodinjstva oddajo v javni sistem ravnanja z odpadki.4 Iz podatkov 

SURS ni mogoče razbrati kvalitativnih podatkov o odpadni hrani. To so predvsem podatki o 

vrstah odpadne hrane, o vzrokih za njeno nastajanje, o vplivu demografskih in socialnih 

značilnosti na nastajanje odpadne hrane idr. Iz tega razloga je Ministrstvo za okolje in prostor 

(MOP) v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007)5 (v nadaljevanju: 

projekt) pripravilo raziskavo z namenom nadgraditi in izboljšati kakovost 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 (EU) 

2019/1597 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s 

skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, z namenom zagotoviti enotno 

merjenje količine odpadne hrane.6 Raziskava MOP zajema dve metodi: metodo izpolnjevanja 

kuhinjskega dnevnika in metodo izvedbe sortirne analize bioloških odpadkov z namenom 

določanja deleža odpadne hrane (v nadaljevanju: sortirna analiza BIOO).  

Z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika, v okviru katere je MOP pozval slovenska 

gospodinjstva k sodelovanju v sedemdnevnem vodenju kuhinjskega dnevnika, bodo 

pridobljeni kvantitativni (količina odpadne hrana) in predvsem kvalitativni (vrsta in sestava 

odpadne hrane, način ravnanja z odpadno hrano, vzroki za nastajanje odpadne hrane idr.) 

podatki o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih. Ker je 

nastajanje odpadne hrane sezonsko pogojeno, se je raziskava vodenja kuhinjskih dnevnikov 

načrtovala v dveh obdobjih: od 1. 10. do 30. 11. 2021 (sezona jesen–zima) ter od 20. 4. do 

20. 6. 2022 (sezona pomlad–poletje). 

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

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

ter njegovi sestavi (užitni in neužitni del odpadne hrane). Tudi izvedba sortirne analize BIOO 

se je načrtovala v dveh obdobjih: pomlad–poletje in jesen–zima.  

To poročilo zajema predstavitev rezultatov analize podatkov, zbranih z metodo vodenja 

kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih, za obdobje pomlad–poletje 

2022. V zaključnem delu poročila je predstavljena tudi primerjava z rezultati za obdobje jesen–

zima 2021.   

 

 
4 SURS, Metodološko pojasnilo: https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/10183/27-178-MP.pdf. 
5 Več o projektu na: https://www.care4climate.si/sl. 
6 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1597&qid=1630865632806. 
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2 Definicija odpadne hrane  

Mednarodno primerljivo opredelitev izraza odpadna hrana določa Direktiva (EU) 2018/851 

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

odpadkih (v nadaljevanju: direktiva o odpadkih).7 Ta opredeljuje odpadno hrano kot vso hrano, 

v skladu z 2. členom 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 hrane,8 ki je postala 

odpadek.  

Leto dni po sprejetju enotne opredelitve izraza odpadna hrana v krovni direktivi o odpadkih je 

EK sprejela Delegirani sklep Komisije 2019/1597/EU.9 Ta opredeljuje poenoteni metodološki 

okvir za merjenje količine odpadne hrane v državah članicah EU, ki ga povzema slika 2.1.  

 

Slika 2.1.1: Metodološki okvir za merjenje količine odpadne hrane10 

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 

 
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. 
10 Food waste index, 2021. Dostopno na: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021. 
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je bila zavržena med mešane komunalne odpadke, ki so se pred odlaganjem obdelali v napravi za mehansko-

biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (MBO-naprava).  

Opredelitev izraza hrana v Uredbi (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 

vključuje vso hrano vzdolž celotne verige preskrbe s hrano 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. Glede na to 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 s pravilnim ozaveščanjem in pravim 

odnosom do hrane lahko 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 ipd.  

Avtorji različnih študij11 s področja merjenja količine odpadne hrane se strinjajo, da če želimo 

zagotoviti ustrezno podlago za oblikovanje novih pobud na področju preprečevanja in 

zmanjševanja 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 treba to upoštevati tudi pri določanju ciljev 

zmanjševanja nastajanja odpadne hrane. Izključitev neužitnih delov hrane iz okvira 

opredelitve izraza odpadna hrana bi lahko povzročila, da države članice EU tega dela hrane 

ne bi upoštevale v različnih možnostih ravnanja z odpadno hrano. Zajemanje neužitnega dela 

v okvir odpadne hrane poudarja tudi možnosti v zvezi s tem delom za izboljšano uporabo 

hrane (preusmeritev trenutno neužitnega dela hrane v širšo izrabo hrane, kot je uporaba 

pomarančnih olupkov v proizvodnji marmelade). Užitni in neužitni del odpadne hrane naj bi se 

obravnavala ločeno, po posameznih fazah verige preskrbe s hrano, da se omogoči razvoj 

natančnih strategij za različne tokove odpadne hrane. 

V skladu s sklepom Komisije morajo države članice EU poročati o skupni količini odpadne 

hrane, to je vsota užitnih in neužitnih delov odpadne hrane. Delitev med užitnim in neužitnim 

delom odpadne hrane je prostovoljna, pri čemer je priporočljivo jasno opredeliti, kaj je bilo 

obravnavano kot užitni in kaj kot neužitni del odpadne hrane. Ta delitev namreč ni vedno 

preprosta in je močno odvisna od kulturnih in vedenjskih dejavnikov na določnem območju. 

Za nekatere ljudi, narode, kulture veljajo npr. krompirjevi olupki ali živalska drobovina za 

užitne, za druge pa ne. 

 

 
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. 
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2.1 Definiranje odpadne hrane na državni ravni  

Na državni ravni je še pred opredelitvijo izraza odpadna hrana iz Uredbe (ES) št. 178/2002 

Evropskega parlamenta opredelitev tega izraza oblikoval SURS.  

Izhajajoč iz opredelitve izrazov hrana in odpadek je SURS v okviru dveh mednarodno podprtih 

pilotnih projektov12 za vzpostavitev nacionalne metodologije za merjenje količine odpadne 

hrane oblikoval opredelitev izraza odpadna hrana, ki ločuje med užitnim in neužitnim delom 

odpadne hrane ter 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 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 opredelitvijo izraza odpadek, iz katere izhaja na SURS oblikovana opredelitev 

izraza odpadna hrana, je v metodološki okvir SURS za spremljanje količine odpadne hrane 

zajeta vsa odpadna hrana, ki konča v sistemu ravnanja z odpadki. To pomeni, da sta v 

metodološki okvir zajeti tako odpadna hrana, ki nastane kot kuhinjski odpadek v dejavnosti 

gostinstva, 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 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 zbiranja bioloških odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). V metodološki 

okvir pa ni zajeta odpadna hrana, ki se obdela zunaj sistema ravnanja z odpadki. To je 

odpadna hrana, ki se obdela na kraju nastanka (npr. v gospodinjstvu v hišnih kompostnikih), 

in odpadna hrana, ki se spušča v kanalizacijski odtok. V Sloveniji je 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 skladu s sklepom EK količinska opredelitev odpadne hrane, ki se odstrani 

po kanalizacijskem omrežju, ni obvezna. Vendar pa lahko države članice EU te podatke 

zagotovijo na prostovoljni ravni, kar daje še popolnejšo sliko o stanju na področju odpadne 

hrane. 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 ter se ne pobere.12  

 
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. 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. 
 

https://circabc.europa.eu/sd/a/aa8740f3-772a-4661-9a8e-3a50e9ad4c94/Methodological%20Report%20Food%20Waste%20Slovenia%202014.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/aa8740f3-772a-4661-9a8e-3a50e9ad4c94/Methodological%20Report%20Food%20Waste%20Slovenia%202014.pdf
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2.2 Ravnanje z odpadno hrano v gospodinjstvih 

Razpoložljivi podatki na ravni Evropske unije (EU)13 in nacionalni podatki, preračunani po 

metodologiji SURS,14 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 oziroma zmanjševanje.15  

Odpadna hrana, ki nastaja v gospodinjstvih, je podvržena različnemu ravnanju. 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 se odvrže tudi med 

mešane komunalne odpadke in med mešano embalažo). Del odpadne hrane ne pride v javni 

sistem ravnanja z odpadki, ampak jo gospodinjstva kompostirajo v svojem hišnem 

kompostniku, porabijo kot krmo za domače živali ali hišne ljubljenčke oziroma konča v 

kanalizacijskem omrežju. Del odpadne hrane, ki ne pride v javni sistem ravnanja z odpadki, je 

pogosto izključen iz metodoloških okvirov spremljanja količine odpadne hrane tudi v drugih 

državah.16 

V Sloveniji izvajalci javne službe odpadno hrano iz gospodinjstev, ki konča v javnem sistemu 

ravnanja z odpadki, zberejo kot BIOO v okviru rednega odvoza komunalnih odpadkov. 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 (Uradni list RS, št. 39/10).17 Sem spadajo različni odpadki 

rastlinskega izvora z vrtov in parkov (zeleni vrtni odpad, npr. odpadne veje, listje, trava od 

košnje, plevel z vrtov ipd.). 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 (razen namenske biorazgradljive vrečke za biološke odpadke), razni 

kovinski kosi, steklo in drugo. 

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 (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18),18 je bilo v 

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

odpadkov iz gospodinjstva (vključno s papirnatimi prtički, brisačkami in robčki).19 Odpadna 

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

 
13 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. 
14 SURS, SI-STAT: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2780705S.px. 
15 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. 
16 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. 
17 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5366. 
18 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7485. 
19 Delovna različica operativnega programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov v Republiki Sloveniji, MOP, 2021. 
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vsebina neodprte embalaže izdelka. Ocene o deležu odpadne hrane med odpadno embalažo 

za zdaj ni.  

Z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika je MOP v tej raziskavi pridobil tudi podatke o deležu 

odpadne hrane, ki konča zunaj javnega sistema ravnanja z odpadno hrano, to je v hišnem 

kompostniku, kot krma za živali, v kanalizacijskem omrežju, za obdobje pomlad–poletje.  

3 Izvedba anketiranja z metodo vodenja 

kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v 

gospodinjstvih 

3.1 Metodološki pristop  

Izbira metodološkega načina pri opredelitvi oziroma merjenju nekega pojava, tudi nastajanja 

odpadne hrane v gospodinjstvih, je v veliki meri odvisna od tega, kaj želimo izmeriti, prikazati. 

Za razumevanje narave odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvih, so potrebne podrobne 

informacije, npr. o vrsti nastale odpadne hrane, o vzrokih za nastajanje odpadne hrane idr., 

pri čemer visoka raven natančnosti ni nujna. Na drugi strani pa sledenje napredku pri 

doseganju ciljev za zmanjševanje nastajanja odpadne hrane zahteva natančne podatke, pri 

čemer podrobne informacije, kot so vrsta odpadne hrane in vzroki za njeno nastajanje, niso 

potrebne.20 

Metodološki način anketiranja z vodenjem kuhinjskega dnevnika temelji na samoocenjevanju 

neposrednega povzročitelja odpadne hrane v gospodinjstvih. Ta metodološki način kljub 

pomislekom o človeški objektivnosti omogoča natančnejše sledenje količinam, vrstam in 

načinu ravnanja z odpadno hrano v gospodinjstvih. To potrjujejo številni tuji avtorji,21 ki so v 

svojih raziskavah, študijah uporabili ta metodološki način. 

Vodenje kuhinjskega dnevnika in druga raziskovanja, ki potekajo na podlagi vprašalnika, 

zahtevajo dober spomin in poštenost anketiranca, kar pa je težko preveriti in dokumentirati. 

Kot glavno prednost metode vodenja kuhinjskega dnevnika, ki ga zapisuje povzročitelj 

odpadka sam, v primerjavi z metodo sortirne analize odpadkov, ki jo izvede tretja oseba 

(zbiralec odpadkov, izvajalec obdelave odpadkov, druge pristojne službe), nekateri tuji 

avtorji22 navajajo dejstvo, da se z njo ne zajema in analizira le odpadna hrana, ki je bila oddana 

v javni sistem ravnanja z odpadki, ampak vsa odpadna hrana, tudi tista, ki je bila oddana 

 
20 Comparing diaries and waste compositional analysis for measuring food waste in the home. J. Clean. Product. 262 (2020). 
21 Silvennoinen K, Katajajuuri JM, Hartikainen H, Heikkila L, Reinikainen A (2014). Food waste volume and composition in Finnish 
households. Br Food J 116(6): 1058–1068. Williams H, Wikström F, Otterbring T, Löfgren M, Gustafsson A (2012). Reasons for household 
food waste with special attention to packaging. J Clean Prod 24: 141–148. Quested T E, Parry A D, Easteal S, Swannell R (2011). Food 
and drink waste from households in the UK. Nutr Bull 36(4): 460–467. Langley J, Yoxall A, Heppell G, Rodriguez M E, Bradbury S, Lewis 
R, Luxmoore J, Hodzic A, Rowson J (2010). Food for thought? – A UK pilot study testing a methodology for compositional domestic food 
waste analysis. WM&R 2010(28): 220–27. 
22 Edjabou M E, Petersen C, Scheutz C, Fruergaard Astrup T (2016). Food waste from Danish households: Generation and composition. 
Waste Manag 52: 256–268. 
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oziroma obdelana zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki (npr. kompostiranje v hišnih 

kompostnikih, kanalizacijski odtok, krma za živali). 

Nekateri tuji avtorji23 poudarjajo tudi, da raziskave, ki temeljijo na samoporočanju in se 

osredotočajo na vprašanja o tem, koliko in kako pogosto gospodinjstva zavržejo hrano, 

podcenjujejo količino nastale odpadne hrane. Čeprav je slabost metode samoporočanja v 

poročanju premajhne, podcenjene količine odpadne hrane (glede na preostale metode), pa je 

iz rezultatov kljub temu mogoče ugotavljati in pridobiti podatke o razlikah med gospodinjstvi 

(relativne količine odpadne hrane). Metode, kot so vodenje kuhinjskega dnevnika, metoda 

kuhinjskega zabojnika in metoda fotografiranja odpadne hrane, dajo presenetljivo primerljive 

rezultate. Te metode so tudi – glede na to, da je zanje potrebna visoka stopnja zavzetosti pri 

spremljanju in meritvah tako pri raziskovalcu kot pri preiskovancu – uporabnejše za izvedbo 

na majhnih vzorcih.  

EK je v Delegiranem sklepu Komisije 2019/1597/EU kot eno od metod za merjenje količine 

odpadne hrane v gospodinjstvih navedla evidentiranje količine odpadne hrane z vodenjem 

dnevnikov. Metodo vodenja kuhinjskih dnevnikov v svojem prvem poročilu o izračunu indeksa 

odpadne hrane v svetovnem merilu kot uporabno metodo za merjenje količine odpadne hrane 

v gospodinjstvih poudarja tudi Program Združenih narodov za okolje (UNEP).24  

Namen te raziskave ni bila pridobitev podatkov o kvantitativni vrednosti odpadne hrane iz 

gospodinjstev na državni ravni, ampak pridobiti dodatne kvalitativne in kvantitativne podatke 

o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v gospodinjstvih. Z raziskavo je bila testirana 

tudi uporaba izbrane metode anketiranja (vodenje kuhinjskega dnevnika). Izsledki in 

pridobljene izkušnje bodo prispevali k nadgradnji in dopolnitvi obstoječe metodologije za 

merjenje količine odpadne hrane v gospodinjstvih na državni ravni.  

3.2 Opis vzorca 

Prvi korak pri načrtovanju raziskave, ki temelji na anketi, je opredelitev skupine prebivalstva, 

ki jo nameravamo raziskovati. V tej raziskavi so bila to gospodinjstva. Namen raziskave ni bilo 

ugotavljanje količine odpadne hrane v gospodinjstvih na ravni celotnega prebivalstva, tj. v 

vseh gospodinjstvih, ampak je šlo za raziskavo, katere namen je bil pridobiti dodatne podatke 

o nastajanju in ravnanju z odpadno hrano v gospodinjstvih ter testirati izbrano metodo 

anketiranja – vodenje kuhinjskega dnevnika.  

Iz teh razlogov je bilo število v raziskavo in pozneje v analizo podatkov vključenih 

gospodinjstev v primerjavi z njihovim številom v celotnem prebivalstvu razmeroma majhno, 

vendar za ta namen študije zadostno, čemur pritrjujejo tudi nekateri tuji avtorji.25 

 
23 van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016a). Consumption life cycle contributions 
– Assessment of practical methodologies for in-home waste measurement. REFRESH, 131. Quested E T, Palmer G, Moreno C L, 
McDermott C, Schumacher K (2020). Comparing diaries and waste compositional analysis for measuring food waste in the home. J. 
Clean. Product.. 262 (2020).  
24 UNEP (2021). Food waste index report 2021. Dostopno na: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021.  
25 Langley J, Yoxall A, Heppell G, Rodriguez M E, Bradbury S, Lewis R, Luxmoore J, Hodzic A, Rowson J (2010). Food for thought? – A 
UK pilot study testing a methodology for compositional domestic food waste analysis. WM&R 2010(28): 220–27. van Herpen E, van der 
Lans I, Nijenhuis-de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016a). Consumption life cycle contributions – Assessment of practical 
methodologies for in-home waste measurement. REFRESH, 131. 

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
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Ciljna skupina izvedene raziskave je bila znana – gospodinjstva v Sloveniji. Glede na izbrano 

metodo samoanketiranja (vodenje kuhinjskega dnevnika) in glede na namen raziskave se je 

izvedlo naključno vzorčenje po socialnih mrežah.  

3.3 Metoda zbiranja podatkov 

Po vzoru raziskav, izvedenih v nekaterih drugih evropskih državah – v Združenem kraljestvu,26 

na Finskem,27 v Nemčiji,28 na Nizozemskem29 in v Grčiji,30 ter po vzoru pilotne raziskave, ki jo 

je v svojem magistrskem delu izvedla T. Vidic,31 je bila pripravljena vsebina vprašalnika v obliki 

kuhinjskega dnevnika. Namen vprašalnika je bilo sedemdnevno zapisovanje količine in vrst 

nastale odpadne hrane, način ravnanja z njo v gospodinjstvih ter razlogi za njen nastanek s 

strani neposrednega povzročitelja odpadka (gospodinjstva).  

Količina in vrsta odpadne hrane iz gospodinjstev ter način ravnanja z njo se spreminjajo od 

dneva do dneva in od gospodinjstva do gospodinjstva. Glede določitve sedemdnevnega 

obdobja spremljanja odpadne hrane v gospodinjstvih je avtorica van Herpen s sodelavci32 v 

svoji raziskavi ugotovila, da je enotedensko spremljanje zadostno za pridobitev ključnih 

podatkov. Primerjava meritev, ki spremljajo obdobje enega tedna, z meritvami, ki spremljajo 

daljše obdobje (npr. dva tedna ali več), je pokazala, da so razlike majhne. Da je opazovano 

obdobje v dolžini enega tedna ustrezno, se strinjajo tudi drugi tuji avtorji.33  

3.3.1 Vprašalnik in vzpostavitev spletne aplikacije  

Osnova za pripravo vsebine vprašalnika (kuhinjski dnevnik) je bil vprašalnik, ki ga je za namen 

izvedbe pilotne raziskave o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih 

gospodinjstvih z uporabo metode vodenja kuhinjskega dnevnika po vzoru drugih mednarodnih 

študij34 pripravila T. Vidic35 v okviru svojega magistrskega dela. Vsebina vprašalnika je 

predstavljena v prilogi 1 tega poročila.  

Z vsebinskega vidika vprašalnik sestavljajo spremni dopis in pet vsebinskih sklopov (sklop A, 

sklop B, sklop C, sklop D). V spremnem dopisu so navedene informacije o namenu raziskave 

 
26 Langley J, Yoxall A, Heppell G, Rodriguez M E, Bradbury S, Lewis R, Luxmoore J, Hodzic A, Rowson J (2010). Food for thought? – A 
UK pilot study testing a methodology for compositional domestic food waste analysis. WM&R 2010(28): 220–27. 
27 Silvennoinen K, Katajajuuri JM, Hartikainen H, Heikkila L, Reinikainen A (2014). Food waste volume and composition in Finnish 
households. Br Food J 116(6): 1058–1068. 
28 Richter B, Bokelmann W (2017). Explorative study about the analysis of storing, purchasing and wasting food by using household 
diaries. Resour Conserv Recycl 125: 181-187. 
29 van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016a). Consumption life cycle contributions 
– Assessment of practical methodologies for in-home waste measurement. REFRESH, 131. 
30 Ponis T S, Papanikolaou P, Katimertzoglou P, Ntalla A, Xenos K (2017). Household food waste in Greece: A questionnaire survey. J 
Clean Prod 149: 1268–1277. 
31 Vidic, T. (2018). Pilotna raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih z uporabo metode vodenja 
kuhinjskega dnevnika. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Ljubljana.  
32 van Herpen E, van der Lans I, Nijenhuis-de Vries M, Holthuysen N, Kremer S, Stijnen D (2016a). Consumption life cycle contributions 
– Assessment of practical methodologies for in-home waste measurement. REFRESH, 131. 
33 Richter B, Bokelmann W (2017). Explorative study about the analysis of storing, purchasing and wasting food by using household 
diaries. Resour Conserv Recycl 125: 181-187. 
34 Študije nastajanja odpadne hrane z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika, izvedene v Združenem kraljestvu (Langley et al., 2010), na 
Finskem (Silvennoinen et al., 2014), v Nemčiji (Richter, Bokelmann, 2017), na Nizozemskem (van Herpen et al., 2016a) in v Grčiji (Ponis 
et al., 2017). 
35 Vidic, T. (2018). Pilotna raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih z uporabo metode vodenja 
kuhinjskega dnevnika. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 
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ter nekateri osnovni napotki glede sodelovanja v raziskavi in načina vodenja kuhinjskega 

dnevnika, kot so: 

• kdo v gospodinjstvu naj izpolnjuje vprašalnik in koliko časa;  

• kako naj izmerijo količino odpadne hrane;  

• katero hrano naj vpisujejo v dnevnik in kako naj jo delijo; 

• kaj ne spada med odpadno hrano. 

Prvi sklop vprašalnika (sklop A: Socialno-demografske značilnosti gospodinjstva) vsebuje 

osnovna vprašanja, ki se nanašajo na:  

• uvrstitev kraja bivanja glede na statistično regijo, tip naselja in vrsto stavbe, v kateri živijo 

člani gospodinjstva posameznega anketiranca;  

• število članov gospodinjstva glede na njihov status (zaposlene osebe, upokojenci, 

študentje, mladoletne osebe oziroma otroci, osebe, ki v gospodinjstvu živijo samo 

občasno).  

V drugem sklopu vprašalnika (sklop B: Ocena količine odpadne hrane) so se anketirana 

gospodinjstva spraševala o tem, kakšno količino odpadne hrane v povprečju povzročijo v 

enem tednu. Gre za subjektivno oceno gospodinjstev, namen je bil ugotoviti, kolikšno je 

zavedanje anketirancev glede količine odpadne hrane, ki nastane v njihovem gospodinjstvu.  

Tretji sklop (sklop C: Dnevnik nastajanja odpadne hrane) je osrednji del vprašalnika. Kot 

pomoč anketirancem pri vodenju dnevnika je bil na začetku tretjega sklopa podan primer 

izpolnjenega dnevnika nastajanja odpadne hrane in ravnanja z njo za en dan. V nadaljevanju 

so bile anketirancem na voljo preglednice, v katere so za vsak dan posebej (skupno sedem 

preglednic za sedem opazovanih zaporednih dni) sprotno vnašali (vpisovali, označevali) 

količino odpadne hrane glede na:  

• vrsto odpadne hrane, pri čemer so izbirali iz vnaprej opredeljenega nabora posameznih 

skupin živil; 

• to, ali gre za užitni ali neužitni del odpadne hrane;  

• način ravnanja z odpadno hrano, pri čemer so izbirali s seznama vnaprej opredeljenih 

možnosti ravnanja;  

• razlog za nastanek odpadne hrane, pri čemer so izbirali s seznama vnaprej opredeljenega 

nabora razlogov. Opredelitev razloga za nastanek odpadne hrane se je nanašala samo 

na nastajanje užitnega dela odpadne hrane; 

• razlog za nastanek večje ali manjše količine odpadne hrane, kot je običajno, vključno z 

razlogom, da v opazovanem dnevu niso poročali o nastajanju odpadne hrane.  

Po navodilih, navedenih v spremnem dopisu vprašalnika, naj bi anketiranci podatke o količini 

(masi) odpadne hrane pridobili s tehtanjem; če ne bi imeli tehtnice, pa naj bi podali čim bolj 

natančno oceno. Da bi anketirancem nekoliko olajšali delo in čim bolj odpravili morebitne 

napake zaradi izbora in zapisa masne enote, se te niso predpisale vnaprej, ampak so jo morali 

anketiranci izbrati sami. V preglednici je za posamezno frakcijo stehtane ali ocenjene količine 

(mase) odpadne hrane anketiranec označil tudi enoto, v kateri je izrazil zapisano količino 

oziroma maso (gram, dekagram, kilogram).  

V četrtem sklopu (sklop D: Podatki o izpolnjevanju kuhinjskega dnevnika) je anketiranec na 

podlagi odgovorov na tri vprašanja izrazil svoje mnenje o uporabnosti izbrane metode vodenja 
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kuhinjskega dnevnika za spremljanje nastajanja odpadne hrane in ravnanja z njo v 

gospodinjstvih. V vprašalnik je bilo vključeno vprašanje o tem, kje je anketiranec slišal za 

raziskavo. V zadnjem sklopu pa je anketiranec na podlagi vnaprej opredeljenih aktivnosti za 

zmanjševanje količine odpadne hrane označil, katere od njih že izvajajo v njegovem 

gospodinjstvu ter katere od njih nameravajo izvajati po koncu sodelovanja v raziskavi.  

Vprašalnik se je pretvoril v elektronsko obliko. Posebej za ta namen je bila pripravljena spletna 

aplikacija (spletno anketiranje), katere vstopna stran je prikazana na sliki 3.1. Ta je poleg 

zgoraj opisane vsebine vsebovala tudi druge informacije glede obstoječih podatkov o 

nastajanju odpadne hrane v Sloveniji. Uporabniku aplikacije so bili na voljo tudi nasveti za 

zmanjšanje količine odpadne hrane. 

 

Slika 3.3.1: Naslovna stran aplikacije za spletno vodenje kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih 

 

Anketiranec, ki se je odločil za spletno vodenje kuhinjskega dnevnika (na računalniku, tablici 

ali pametnem telefonu), se je najprej prijavil v aplikacijo in nato za vsak opazovani dan, sedem 

zaporednih dni, vnašal podatke o vrstah, količini odpadne hrane, razlogih za njeno nastajanje 
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v njegovem gospodinjstvu ter o načinu ravnanja z njo. Videz in vsebina celotne spletne 

aplikacije sta prikazana v prilogi 2 tega poročila.  

Uporaba elektronskega načina vodenja kuhinjskega dnevnika je sicer privlačna oblika za 

nekatere anketirance, vendar lahko na drugi strani izgubimo skupino anketirancev, ki nima 

dostopa do interneta ali mobilnih aplikacij oziroma tega ni vešča uporabljati. Iz tega razloga je 

bila pripravljena tudi oblika vprašalnika, primerna za tiskanje. Ta je bila objavljena na spletni 

strani aplikacije v .pdf obliki. Tisti, ki nimajo dostopa do interneta ali mobilnih aplikacij, pa so 

papirnato različico vprašalnika lahko naročili pri MOP. Vprašalnik jim je bil poslan po navadni 

pošti.  

3.3.2 Izvedba anketiranja 

Spletna aplikacija za vodenje kuhinjskega dnevnika odpadne hrane je bila pred prvo javno 

objavo za namen izvedbe raziskave v obdobju jesen–zima 2021 testirana v avgustu in 

septembru 2021. Pri testiranju aplikacije s spletnim vprašalnikom je sodelovalo šest 

gospodinjstev. Na podlagi ugotovitev testiranja so se nadgradile predvsem funkcionalnosti, 

povezane z boljšo in lažjo uporabniško izkušnjo, kot so razporeditev besedila, možnosti 

izbiranja in dodajanja besedila itd. Vsebinsko se je aplikacija dopolnila z dodatnimi odgovori 

na vprašanja, povezana z vodenjem kuhinjskega dnevnika, in sicer v rubriki pogosta 

vprašanja.   

Spletna aplikacija je bila prvič javno dostopna od 1. oktobra do 15. decembra 2021 (obdobje 

jesen–zima 2021) in drugič od 20. aprila do 20. junija 2022 (obdobje pomlad–poletje 2022). 

Aplikacija je bila za namen izvedbe raziskave v obdobju pomlad–poletje 2022 nadgrajena 

tako, da je anketiranec lahko opredelil, zakaj v določenem opazovanem dnevu ni poročal o 

odpadni hrani. Pri prvem odprtju aplikacije za namen izvedbe raziskave v obdobju jesen–

zima 2021 ta namreč ni omogočala opredelitve, zakaj v določenih dneh gospodinjstva niso 

vnašala količine – ali zato, ker dejansko niso ničesar zavrgla, ali pa je bil vzrok v tem, da 

podatka niso vnesla v dnevnik. Je pa bilo v navodilih za izpolnjevanje navedeno, da če v 

posameznem opazovanem dnevu odpadna hrana ni nastala, se to opredeli z vrednostjo nič. 

Medtem ko je bila spletna aplikacija v obdobju jesen–zima 2021 v tem delu pomanjkljiva, je 

.pdf oblika vprašalnika, namenjena za tiskanje, pod posamezno preglednico vsebovala tudi 

prostor za opombe, kamor je anketirano gospodinjstvo navedlo razlog za nastanek večje ali 

manjše količine odpadne hrane kot običajno oziroma razlog, zakaj v posameznem 

opazovanem dnevu ni poročalo o odpadni hrani. 

MOP je raziskavo in s tem spletno aplikacijo promoviral ter vabil gospodinjstva k sodelovanju 

z objavami na družbenih omrežjih in svoji spletni strani, s sodelovanjem v različnih televizijskih 

oddajah, z vabili, poslanimi na spletne naslove uslužbencev različnih javnih ustanov in 

institucij. V času odprtja spletne aplikacije je bil anketirancem za vsa dodatna vprašanja v 

zvezi z vodenjem kuhinjskega dnevnika, njegovo vsebino ter uporabo spletne aplikacije na 

voljo tudi elektronski naslov odpadnahrana.mop@gov.si.  

Spletna aplikacija je bila za namen spremljanja nastajanja odpadne hrane v gospodinjstvih v 

obdobju pomlad–poletje 2022 dostopna od 20. aprila 2022 do 20. junija 2022, z omejitvijo 
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zadnjega dneva registracije na 20. junij 2022. Gospodinjstva so se v spletno aplikacijo najprej 

prijavila in nato v obdobju od 20. aprila do 20. junija 2022 začela izpolnjevati oziroma voditi 

dnevnik. Gospodinjstva so morala izbrati obdobje sedmih zaporednih dni, ki so najbolj 

običajna za njihov način življenja. Tako so bila gospodinjstva naprošena, da ne izbirajo tedna, 

v katerem bi bil velik del članov odsoten ali bolan, da ne vključujejo tednov, ko imajo 

praznovanje ali slavje, ipd. V dveh mesecih so imela gospodinjstva dovolj časa, da so prebrala 

navodila, se seznanila z vsebino vprašalnika in delovanjem aplikacije ter izbrala sedem 

zaporednih in za njihov način življenja reprezentativnih dni, ko so natančno merila (tehtala) in 

zapisovala vso nastalo odpadno hrano in ravnanje z njo.  

3.4 Analiza podatkov 

Po zaprtju spletne aplikacije in prejemu vseh papirnatih vprašalnikov je sledil pregled 

popolnosti njihove izpolnitve. V spletno aplikacijo se je za namen izvedbe raziskave za 

obdobje pomlad–poletje 2022 registriralo 213 gospodinjstev, 151 gospodinjstev je začelo 

voditi dnevnik, kar pomeni, da so v aplikacijo vnesli količine odpadne hrane vsaj za en 

opazovani dan oziroma so označili, da v opazovanem dnevu niso zavrgli hrane. V končno 

analizo izvedene raziskave za obdobje pomlad–poletje 2022 so bili vključeni podatki, 

pridobljeni od 87 gospodinjstev, od tega jih je 7 izpolnilo papirnati vprašalnik, 80 pa jih je vodilo 

kuhinjski dnevnik v spletni aplikaciji. Za primerjavo, v končno analizo izvedene raziskave za 

obdobje jesen–zima 2021 so bili vključeni podatki 83 gospodinjstev.  

Podatki iz papirnatih vprašalnikov so bili pretvorjeni v elektronsko obliko, narejen je bil izpis iz 

spletne aplikacije. Podatki iz obeh virov so bili združeni v obliko Excel. V orodju Microsoft 

Excel je bila izvedena tudi analiza podatkov in grafični prikaz rezultatov.  

Poleg osnovnih statističnih parametrov (povprečje, standardni odklon) so bili v okviru analize 

podatkov izračunani tudi nekateri kazalniki: količina odpadne hrane na gospodinjstvo, količina 

odpadne hrane na člana gospodinjstva, delež užitnega in neužitnega dela odpadne hrane, 

deleži odpadne hrane glede na posamezne skupine živil in glede na način ravnanja z odpadno 

hrano, deleži užitnega dela odpadne hrane glede na vzroke za njen nastanek idr.  

Glede na velikost vzorca (87 gospodinjstev) v končno analizo vključenih gospodinjstev in 

njihovo nereprezentativnost se tudi za obdobje pomlad–poletje 2022 izračun poglobljenih 

statistik, ki omogočajo ugotavljanje vpliva določenih socialno-demografskih značilnosti 

gospodinjstva na nastajanje odpadne hrane, ni izvedel.  
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4 Rezultati  

4.1 Socialno-demografske značilnosti anketiranih 

gospodinjstev 

V končno analizo so bili vključeni podatki iz kuhinjskih dnevnikov 87 gospodinjstev s 

povprečnim številom članov 2,9. Največ v analizo zajetih gospodinjstev, 42,5 %, je bilo 

dvočlanskih. Več kot pet članov so štela tri anketirana gospodinjstva, ki so bila v fazi analize 

podatkov in predstavitve rezultatov obravnavana skupaj s 5-članskimi gospodinjstvi. 

Na to, koliko odpadne hrane bodo povzročila gospodinjstva, ne vpliva samo število članov, 

ampak tudi socialni status njihovih članov ter tudi drugi dejavniki, kar je bil predmet raziskav 

nekaterih tujih avtorjev.36 Člani gospodinjstev z različnimi socialnimi statusi imajo različne 

prehranjevalne navade. Majhni otroci, na primer, jedo pogosteje kot odrasli in so pri izbiri 

hrane zahtevnejši. Upokojenci pripravijo in pojedo več obrokov doma. Zaposlene osebe 

pojedo del obrokov zunaj svojega doma ali zaradi pomanjkanja časa jedo že delno 

pripravljeno hrano ipd. V vseh anketiranih in v končno analizo za obdobje pomlad–poletje 

2022 vključenih gospodinjstvih skupno biva 249 članov, med katerimi je 56,6 % zaposlenih 

oseb, 24,9 % so otroci do vključno 17. leta starosti, 9,2 % so upokojenci, 7,2 % študentje in 

2,0 % osebe, ki doma živijo samo občasno (npr. konec tedna). Podobna sestava socialnih 

statusov članov anketiranih gospodinjstev je bila značilna tudi v raziskavi, izvedeni v obdobju 

jesen–zima 2021.  

Poleg nastajanja odpadne hrane je bil namen raziskave spremljati tudi ravnanje z odpadno 

hrano v gospodinjstvih, ki ima velik vpliv na merjenje nastale odpadne hrane v gospodinjstvih. 

Kako gospodinjstva ravnajo z odpadno hrano, je povezano tudi s tem, v kakšnem tipu naselja 

in v kakšni vrsti stavbe živijo njeni člani. Malo manj kot polovica (42,5 %) anketiranih 

gospodinjstev živi v mestnem tipu naselja, skoraj tretjina (31,0 %) pa v podeželskem tipu 

naselja. Več kot polovica (62,1 %) v obdobju pomlad–poletje 2022 anketiranih gospodinjstev 

živi v samostoječi družinski hiši, medtem ko malo manj kot polovica (49,4 %) anketiranih 

gospodinjstev, ki so sodelovala v raziskavi v obdobju jesen–zima 2021, živi v večstanovanjski 

stavbi (blok, stolpnica ipd.). Glede na regionalno porazdelitev več kot polovica (60,9 %) 

anketiranih gospodinjstev živi v zahodni Sloveniji, preostalih 39,1 % pa v vzhodni Sloveniji. 

Podrobneje so socialno-demografske značilnosti v obdobju pomlad–poletje 2022 anketiranih 

in v končno analizo vključenih gospodinjstev predstavljene v preglednici 4.1.1, v kateri so, za 

primerjavo, prikazani tudi statistični podatki, ki se nanašajo na vsa zasebna gospodinjstva v 

Sloveniji. V skladu z opredelitvijo, ki jo uporablja SURS, je zasebno gospodinjstvo skupnost 

prebivalcev (ali prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno 

isto številko gospodinjstva.37  

 
36 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. Roodhuyzen D M A, Luning P A, Fogliano V, Steenbekkers L P A (2017). Putting together the 
puzzle of consumer food waste: Towards and integral perspective. Trends in Food Service and Technology 68: 37–50. 
37 Registrski popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Metodološko pojasnilo. SURS, 2022. Dostopno na: 
https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8211/05-322-MP.pdf. 
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Preglednica 4.1.1: Socialno-demografske značilnosti anketiranih gospodinjstev, vključenih v končno analizo  

  

Anketirana in v analizo 
zajeta gospodinjstva – 

vzorec 
Gospodinjstva v Sloveniji(1)  

  število (N) delež (%) število (N) delež (%) 

gospodinjstva 87 - 859.782 - 

člani gospodinjstev 249 - 2.072.901(2) - 

povprečno število članov na 
gospodinjstvo 

2,9 - 2,4  

velikost gospodinjstev:     

1-člansko 8 9,2 292.301 34,0 

2-člansko 37 42,5 229.914 26,7 

3-člansko 14 16,1 146.614 17,1 

4-člansko  18 20,7 118.296 13,8 

5- in veččlansko(3) 10 11,5 72.657 8,5 

socialni status članov gospodinjstev:      

zaposleni 141 56,6 - - 

upokojeni 23 9,2 - - 

študentje 18 7,2 - - 

otroci do vključno 17. leta starosti  62 24,9 - - 

drugo(4) 5 2,0 - - 

regionalna razdelitev gospodinjstev(5):     

vzhodna Slovenija 34 39,1 457.203 53,2 

zahodna Slovenija 53 60,9 402.579 46,8 

gospodinjstva glede na tip naselja:      

mestno 37 42,5 184.180 21,4 

podeželsko 27 31,0 366.958 42,7 

primestno 23 26,4 308.644 35,9 

gospodinjstva glede na vrsto stavbe:      

samostoječa družinska hiša 54 62,1 - - 

večstanovanjska stavba (blok, stolpnica 
ipd.) 

28 32,2 - - 

vrstna hiša ali dvojček 5 5,7 - - 
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Opombe:      
(1) Podatki SURS za leto 2021 (https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/100/prebivalstvo).   
(2) Prebivalstvo zasebnih gospodinjstev.     
(3) Zajeta so 5- in več članska gospodinjstva.      
(4) Člani gospodinjstva, ki živijo doma samo občasno (npr. dijaki, študentje ipd.).   
(5) NUTS_SKTE – Šifrant kohezijskih regij, statističnih regij, občin in naselij, 2020. 

4.2 Količina nastale odpadne hrane v anketiranih 

gospodinjstvih v opazovanem obdobju pomlad–poletje 

2022 

Rezultati analize so prikazani na tri decimalna mesta natančno. Anketirana gospodinjstva so 

v vprašalniku (dnevniku odpadne hrane) sama opredelila masno enoto (g, dag, kg), v kateri 

so zapisovala količino odpadne hrane. Možnost izbire med več masnimi enotami je zmanjšala 

breme vodenja kuhinjskega dnevnika in dala anketiranim gospodinjstvom priročno 

fleksibilnost. Iz tega razloga je prikaz rezultatov analize na tri decimalna mesta bolj praktičen 

in z vidika natančnosti tudi ustreznejši. 

4.2.1 Analiza vpliva velikosti gospodinjstev na količino nastale 

odpadne hrane 

Anketirana gospodinjstva so v opazovanem obdobju enega tedna povzročila povprečno 

1,425 kg odpadne hrane na gospodinjstvo oziroma povprečno 0,547 kg na posameznega 

člana gospodinjstva. Preglednica 4.2.1 prikazuje povprečne vrednosti količine odpadne hrane, 

ki so jo anketirana gospodinjstva, preračunano na gospodinjstvo in na člana gospodinjstva, 

povzročila v opazovanem obdobju enega tedna glede na velikost gospodinjstva (1-člansko, 

2-člansko, 3-člansko, 4-člansko, 5- in veččlansko). Pričakovati je, da se bo povprečna količina 

nastale odpadne hrane na gospodinjstvo povečevala s povečevanjem velikosti gospodinjstva 

oziroma povečevanjem števila njegovih članov, vendar to ne drži popolnoma, kar je razvidno 

iz preglednice 4.2.1. Količina nastale odpadne hrane na gospodinjstvo je bila namreč večja v 

2-članskih gospodinjstvih v primerjavi s 3- in 4-članskimi gospodinjstvi.   

Dejanski vpliv velikosti gospodinjstva na količino nastale odpadne hrane odraža preračun 

količine na posameznega člana gospodinjstva. Količina odpadne hrane na člana 

gospodinjstva je bila največja v 2-članskih gospodinjstvih, v katerih je posamezni član v 

opazovanem obdobju povzročil povprečno 0,759 kg odpadne hrane, in najmanjša v 4-članskih 

gospodinjstvih, v katerih je posamezni član v opazovanem obdobju povzročil povprečno 

0,343 kg odpadne hrane.   

Gospodinjstva ne glede na to, koliko članov štejejo, hrane ne pripravljajo in/ali jedo samo v 

okviru svojega doma, ampak tudi zunaj svojega doma, v šoli, službi, restavraciji, pri sorodnikih, 

prijateljih. Poleg tega se lahko količina odpadne hrane, ki jo povzročijo gospodinjstva, iz 

različnih razlogov (npr. obiski, praznovanja, bolezen idr.) v nekem obdobju poveča ali 

zmanjša.  
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Preglednica 4.2.1: Povprečna količina nastale odpadne hrane (v kg/teden) na gospodinjstvo in na člana 
gospodinjstva glede na velikost gospodinjstva 

Velikost 
gospodinjstev 

Nastala odpadna hrana 

na gospodinjstvo (kg/teden) na člana gospodinjstva (kg/teden) 

povprečna vrednost standardni odklon povprečna vrednost standardni odklon 

skupaj 1,425 1,518 0,547 0,623 

1-člansko 0,370 0,508 0,370 0,508 

2-člansko 1,518 1,523 0,759 0,761 

3-člansko 1,342 1,889 0,447 0,630 

4-člansko 1,372 1,206 0,343 0,302 

5- in veččlansko(1) 2,136 1,741 0,407 0,339 

Opomba:  
(1) Zajeta so 5- in veččlanska gospodinjstva.  

4.2.2 Analiza vpliva tipa naselja in vrste stavbe na količino nastale 

odpadne hrane  

Preglednica 4.2.2 prikazuje povprečno količino nastale odpadne hrane na gospodinjstvo in na 

posameznega člana gospodinjstva glede na tip naselja (mestno, primestno in podeželsko). 

Največjo količino odpadne hrane na gospodinjstvo so v opazovanem obdobju povzročila 

gospodinjstva iz primestnega tipa naselja (povprečno 1,578 kg na teden), najmanjšo 

gospodinjstva iz podeželskega tipa naselja (povprečno 1,296 kg na teden). Če pogledamo 

količino odpadne hrane na posameznega člana gospodinjstva in s tem izločimo vpliv velikosti 

gospodinjstva, je največ odpadne hrane povzročil član gospodinjstva iz primestnega tipa 

naselja (povprečno 0,565 kg na teden), najmanj pa član gospodinjstva iz podeželskega tipa 

naselja (povprečno 0,525 kg na teden).  

Preglednica 4.2.2: Povprečna količina nastale odpadne hrane (v kg/teden) na gospodinjstvo in na posameznega 
člana gospodinjstva glede na tip naselja 

Tip naselja 
Na gospodinjstvo 

(kg/teden) 
Na člana gospodinjstva 

(kg/teden) 

skupaj 1,425 0,547 

mestno 1,424 0,551 

primestno 1,578 0,565 

podeželsko 1,296 0,525 
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4.3 Vrsta nastale odpadne hrane v anketiranih 

gospodinjstvih v opazovanem obdobju 

V poglavju 4.2 Količina nastale odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem 

obdobju je bilo predstavljeno, koliko odpadne hrane so povzročila anketirana gospodinjstva v 

opazovanem obdobju, medtem ko je to poglavje osredotočeno predvsem na to, katero vrsto 

hrane (delitev na užitni in neužitni del odpadne hrane ter delitev glede na skupine zavrženih 

živil) so zavrgla.  

V analizi vrste odpadne hrane se je vse odpadno olje, ki so ga anketirana gospodinjstva 

uvrstila pod oznako užitni del, pretvorilo v neužitni del. Razlog za to so bile usmeritve platforme 

EU,38 da odpadno olje, ki se uporabi v fazi priprave hrane (za pečenje, cvrtje itd.) in ni prvotno 

namenjeno za neposredno uživanje, torej pomeni večino odpadnega olja in spada med 

neužitni del odpadne hrane. Prav tako je bila med odpadno hrano zajeta vsa pijača, tudi voda, 

ki je bila kupljena za namen uživanja, vendar je bila pozneje zaradi različnih vzrokov zavržena. 

Voda iz pipe in voda, uporabljena v procesu priprave hrane (za pranje živil, kuhanje), je bila 

izvzeta iz odpadne hrane. 

  

 
38 EU Platform on Food Losses and Food Waste: https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-
measurement_en. 
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4.3.1 Delež užitnega in neužitnega dela odpadne hrane 

Anketirana gospodinjstva so v opazovanem obdobju v povprečju povzročila 33,2 % užitnega 

dela in 66,8 % neužitnega dela odpadne hrane. To je povsem primerljivo z rezultati raziskave 

za obdobje jesen–zima 2021, ko so anketirana gospodinjstva v povprečju povzročila 33,7 % 

užitnega dela in 66,3 % neužitnega dela odpadne hrane.  

Grafikon 4.3.1 prikazuje povprečne vrednosti deležev užitnega in neužitnega dela odpadne 

hrane znotraj posameznih velikostnih razredov anketiranih gospodinjstev. V povprečju so 

največji delež užitnega dela odpadne hrane povzročila 4-članska gospodinjstva (51,5 %), 

najmanjšega pa 1-članska gospodinjstva (21,5 %). Nasprotno pa so največji delež neužitnega 

dela odpade hrane povzročila 1-članska gospodinjstva (78,5 %), najmanjšega pa 4-članska 

gospodinjstva (48,5 %). 

  

Grafikon 4.3.1: Užitni in neužitni del odpadne hrane (v %) znotraj posameznih velikostnih razredov anketiranih 
gospodinjstev 
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Grafikon 4.3.2 prikazuje deleže užitnega in neužitnega dela odpadne hrane glede na tip 

naselja (mestno, primestno, podeželsko), od koder izhajajo anketirana gospodinjstva. V 

povprečju so največji delež užitnega dela odpadne hrane (41,0 %) povzročila anketirana 

gospodinjstva, ki izhajajo iz primestnega tipa naselja, najmanjšega (25,3 %) pa anketirana 

gospodinjstva iz mestnega tipa naselja. Nasprotno so največji delež neužitnega dela odpadne 

hrane povzročila anketirana gospodinjstva iz mestnega tipa naselja (74,7 %), najmanjšega pa 

anketirana gospodinjstva iz primestnega tipa naselja (59,0 %).  

 

Grafikon 4.3.2: Užitni in neužitni del odpadne hrane (v %) glede na tip naselja 

 

4.3.2 Sestava odpadne hrane glede na posamezne skupine živil  

Poleg delitve na užitni in neužitni del so anketirana gospodinjstva pri vodenju kuhinjskega 

dnevnika odpadno hrano delila tudi glede na to, iz katere skupine živil izhaja hrana, ki so jo 

zavrgla. Grafikon 4.3.3 prikazuje povprečne vrednosti deležev posameznih skupin živil v 

odpadni hrani, ki so jo v opazovanem obdobju povzročila anketirana gospodinjstva. Odpadna 

hrana, ki so jo anketirana gospodinjstva povzročila v opazovanem obdobju, je bila v povprečju 

sestavljena iz 44,5 % zelenjave (ZEL), 20,9 % sadja (SADJE), 7,2 % je sestavljala skupina 

živil kruh in pekovski izdelki (KRUH). S 5,0 % je sledila skupina živil meso in mesni izdelki 

(MESO), ki velja za skupino živil z največjim vplivom na okolje.39 Skupina živil maščobe in 

maščobna tkiva (OLJA) so sestavljala v povprečju 4,2 % vse nastale odpadne hrane, 3,7 % 

sestavljena živila (SESTAV) in 2,8 % skupina živil pijače (PIJAČA), kamor sodijo različni 

napitki, čaji, sadni sokovi in voda, namenjena za uživanje, ter kavna usedlina in čajne vrečke. 

Prav tako v povprečju 2,8 % vse nastale odpadne hrane je bila skupina hitro pokvarljivih živil, 

 
39 Katajajuuri J M, Silvennoinen K, Hartikainen H, Heikkilä L (2014). Food waste in the finnish food chain. J. Clean. Prod., 73: 322–329. 
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mleko in mlečni izdelki (MLEKO), z 2,5 % je sledila skupina živil juhe (JUHA). Testenine, riž 

in žita (TEST), sladkor, sladila in slaščice (SLAD) ter začimbe, omake in prehranski dodatki 

(ZAČ) so skupaj sestavljali v povprečju 2,0 %, druge skupine živil (DRUGO) pa 4,4 % vse 

nastale odpadne hrane.  

Grafikon 4.3.3: Deleži posameznih skupin živil v odpadni hrani (užitni in neužitni del) na ravni gospodinjstev 
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V nadaljevanju je ločeno prikazano, katere skupine živil so prevladovale v užitnem delu in 

katere v neužitnem delu odpadne hrane. Grafikon 4.3.4 prikazuje povprečne vrednosti deležev 

posameznih skupin živil v užitnem delu odpadne hrane, nastale v anketiranih gospodinjstvih 

v opazovanem obdobju. V okviru užitnega dela odpadne hrane so anketirana gospodinjstva v 

opazovanem obdobju v povprečju zavrgla največ, 30,9 % zelenjave (ZEL), z 19,1 % je sledil 

kruh in pekovski izdelki (KRUH), 12,9 % je bilo sadja (SADJE), 7,1 % različnih juh (JUHA), 

6,8 % je sestavljala skupina sestavljenih živil (SESTAV) in 5,5 % skupina živil meso, mesni 

izdelki in ribe (MESO). S 5,4 % je sledila skupina živil mleko, mlečni izdelki, sir in jajca 

(MLEKO), 5,1 % so skupaj sestavljale skupina živil testenine, riž in žita (TEST), skupina živil 

sladkor, sladila in slaščice (SLAD) ter začimbe, omake in prehranski dodatki (ZAČ) in 2,6 % 

skupina živil pijače (PIJAČA). 4,7 % užitnega dela odpadne hrane so bile druge skupine živil 

(DRUGO). Skupina živil maščobe in maščobna tkiva (OLJA) je bila v celoti vključena pod 

neužitni del odpadne hrane. 

Grafikon 4.3.4: Deleži posameznih skupin živil v užitnem delu odpadne hrane na ravni gospodinjstev 
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Kot prikazuje grafikon 4.3.5, je bil v neužitnem delu odpadne hrane največji delež, 51,5 %, 

olupki in lupine zelenjave (ZEL), 25,0 % so bili olupki in koščice sadja (SADJE), 6,4 % so bile 

maščobe in maščobna tkiva (OLJA), 4,8 % skupina kosti in koža mesa, mesnih izdelkov in rib 

(MESO), 2,9 % kavne usedline in vsebina čajnih vrečk (PIJAČA) ter 2,1 % skupina 

sestavljenih živil (SESTAV). Preostale skupine živil (MLEKO, KRUH, SLAD, JUHA, ZAČ, 

TEST) so v povprečju skupaj sestavljale 3,0 %, skupina drugih živil (DRUGO) pa 4,2 % 

neužitnega dela odpadne hrane. 

Grafikon 4.3.5: Deleži posameznih skupin živil v neužitnem delu odpadne hrane na ravni gospodinjstev 
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4.4 Ravnanje z odpadno hrano v anketiranih 

gospodinjstvih v opazovanem obdobju 

Način ravnanja z odpadno hrano v gospodinjstvih med drugim vpliva na njeno nastajanje in 

na merjenje njenega nastajanja. Nekatere tuje raziskave40 kažejo, da kompostiranje v hišnem 

kompostniku in uporaba odpadne hrane za krmo živali pogosto zmanjšujeta motiviranost ljudi 

za preprečevanje njenega nastajanja. Ljudje namreč mislijo, da odpadna hrana, ki jo npr. 

kompostirajo na domačem kompostniku ali uporabijo kot krmo za živali, ni problematična, saj 

naj bi bila koristno uporabljena. 

Količino odpadne hrane, ki se kompostira v hišnem kompostniku, uporabi za krmo živali, zliva 

v kanalizacijsko omrežje (tj. v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali 

neposredno v vode) ali se obdela v gospodinjstvu kako drugače (npr. sežig, divje odlaganje 

ipd.), je težko izmeriti. Po drugi strani je količina odpadne hrane, ki jo gospodinjstva prepuščajo 

v zabojnike za biološke odpadke (BIO) ali zabojnike za mešane komunalne odpadke oziroma 

druge mešane frakcije odpadkov (MESANO) oziroma se prepušča v javni sistem ravnanja z 

odpadki na druge načine (npr. z zbiralnicami odpadkov), veliko lažje merljiva, saj je stehtana, 

evidentirana in o njej prevzemniki teh odpadkov poročajo ministrstvu.  

Grafikon 4.4.1 prikazuje povprečne vrednosti deležev posameznih načinov ravnanja z 

odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju. Anketirana 

gospodinjstva so v opazovanem obdobju v povprečju 44,0 % nastale odpadne hrane oddala 

v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 35,9 % odpadne hrane so odvrgla v hišni kompostnik 

(KOMPOST), 9,1 % odpadne hrane so porabila kot krmo za živali (KRMA), 4,3 % so je zlila 

oziroma odvrgla v kanalizacijsko omrežje (ODTOK) in 3,4 % v zabojnik za mešane frakcije 

odpadkov (MEŠANO). Drugo ravnanje v okviru javnega sistema ravnanja z odpadki 

(DRUGO – v sistem), to so npr. zbiralnice odpadnega olja, je sestavljalo 3,2 % od vsega 

ravnanja z odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju. 

  

 
40 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. 
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Grafikon 4.4.1: Način ravnanja z odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih 
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omrežje (ODTOK) in 2,1 % v zabojnik za mešane frakcije odpadkov (MEŠANO). Drugo 

ravnanje (DRUGO) je sestavljalo 1,1 % od vsega ravnanja z odpadno hrano v anketiranih 

gospodinjstvih v opazovanem obdobju.  
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Način ravnanja z odpadno hrano v gospodinjstvih je do neke mere pogojen tudi z okoljem, v 

katerem gospodinjstva živijo, oziroma od tipa naselja (mestno, primestno, podeželsko) in vrste 

stavbe (samostoječa družinska hiša, vrstna hiša ali dvojček, večstanovanjska stavba – blok, 

stolpnica).  

Grafikon 4.4.2 prikazuje povprečne vrednosti deležev posameznih načinov ravnanja z 

odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju glede na tip naselja, v 

katerem živijo. Anketirana gospodinjstva iz mestnega tipa naselja so v opazovanem obdobju 

v povprečju 61,8 % nastale odpadne hrane oddala v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 

20,8 % odpadne hrane so kompostirala v hišnem kompostniku in kar 7,2 % odpadne hrane 

zlila v kanalizacijsko omrežje – v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali 

neposredno v vode (ODTOK), kar je v Sloveniji sicer z zakonodajo prepovedano. Anketirana 

gospodinjstva iz primestnega tipa naselja so povprečno 45,9 % nastale odpadne hrane oddala 

v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 39,7 % odpadne hrane so kompostirala v hišnem 

kompostniku, 10,2 % odpadne hrane pa so porabila kot krmo za živali (KRMA). Anketirana 

gospodinjstva iz podeželskega tipa naselja so največ nastale odpadne hrane, v povprečju 

54,5 %, obdelala v hišnem kompostniku (KOMPOST), 17,1 % odpadne hrane so porabila kot 

krmo za živali (KRMA), 16,4 % nastale odpadne hrane pa so oddala v zabojnik za biološke 

odpadke (BIO).  

Grafikon 4.4.2: Način ravnanja z odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih glede na tip naselja 
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so v opazovanem obdobju v povprečju 78,2 % nastale odpadne hrane oddala v zabojnik za 

biološke odpadke (BIO), 7,4 % odpadne hrane so zlila v kanalizacijsko omrežje, 6,4 % 

odpadne hrane pa so kompostirala v hišnem kompostniku (KOMPOST). Anketirana 

gospodinjstva, ki živijo v vrstnih hišah ali dvojčkih, so v povprečju 55,8 % nastale odpadne 

hrane oddala v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 28,8 % odpadne hrane so kompostirala 

v hišnem kompostniku (KOMPOST), kar 13,6 % nastale odpadne hrane pa so porabila kot 

krmo za živali (KRMA). Anketirana gospodinjstva, ki živijo v samostoječih družinskih hišah, so 

v povprečju 51,7 % nastale odpadne hrane kompostirala v hišnem kompostniku (KOMPOST), 

25,5 % so je oddala v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 12,5 % nastale odpadne hrane pa 

uporabila kot krmo za živali (KRMA). 

Grafikon 4.4.3: Način ravnanja z odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih glede na vrsto stavbe 
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Med ravnanjem z užitnim delom in ravnanjem z neužitnim delom odpadne hrane v anketiranih 

gospodinjstvih v opazovanem obdobju ni večjih razlik. Iz grafikona 4.4.4 je razvidno, da so 

anketirana gospodinjstva užitni in neužitni del odpadne hrane v največji meri oddala v zabojnik 

za biološke odpadke (BIO). Užitni del odpadne hrane se je v nekoliko višjem deležu uporabil 

kot krma za živali (KRMA) ali se je zlil v kanalizacijsko omrežje (ODTOK) v primerjavi z 

neužitnim delom odpadne hrane, ki se je v nekoliko večjem deležu kompostiral v hišnem 

kompostniku (KOMPOST).  

Grafikon 4.4.4: Način ravnanja z neužitnim in užitnim delom odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih 
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4.5 Razlogi za nastanek užitnega dela odpadne hrane v 

anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju 

Anketirana gospodinjstva so poleg količine glede na vrsto in način ravnanja z odpadno hrano 

v dnevnik odpadne hrane zapisovala tudi razloge za nastanek užitnega dela odpadne hrane. 

Glavni razlog za nastanek neužitnega dela odpadne hrane je znan. Razvidno iz grafikona 

4.5.1 so v raziskavi pomlad–poletje 2022 anketirana gospodinjstva v opazovanem obdobju 

največ užitnega dela odpadne hrane povzročila kot posledica pokvarjene hrane, sledila sta 

prevelika količina pripravljene hrane in pretečen rok uporabe. Možni razlogi za nastanek 

užitnega dela odpadne hrane so bili v vprašalniku kuhinjskega dnevnika odpadne hrane 

opredeljeni vnaprej.  

Grafikon 4.5.1: Deleži nastale količine užitnega dela odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih glede na razloge 
za njegov nastanek 
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Grafikon 4.5.2 prikazuje deleže nastale količine užitnega dela odpadne hrane glede na razloge 

za njegov nastanek v posameznih velikostnih razredih anketiranih gospodinjstev. V vseh treh 

skupinah velikostnih razredov gospodinjstev (1- in 2-članska, 3- in 4-članska ter 5- in 

veččlanska) so anketirana gospodinjstva največ užitnega dela odpadne hrane povzročila kot 

posledico pokvarjene hrane.  

Grafikon 4.5.2: Deleži nastale količine užitnega dela odpadne hrane glede na razloge za njegov nastanek v 
posameznih velikostnih razredih anketiranih gospodinjstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1- in 2-člansko 3- in 4-člansko 5- in veččlansko

d
el

ež
 (

%
)

Pokvarjena hrana Prevelika količina pripravljene hrane

Pretečen rok uporabe Hrana neustreznega vonja, okusa, videza

Napačno shranjevanje hrane Prevelika količina kupljene hrane

Drugo Napaka med pripravo hrane



 

 

 
 

40 
 

Nastajanje užitnega dela odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju 

glede na razloge za njegov nastanek in glede na tip naselja, v katerem živijo gospodinjstva, 

prikazuje grafikon 4.5.3. Anketirana gospodinjstva iz vseh treh tipov naselja (mestnega, 

primestnega in podeželskega) so največ užitnega dela odpadne hrane povzročila kot 

posledico pokvarjene hrane.  

Grafikon 4.5.3: Deleži nastale količine užitnega dela odpadne hrane glede na razloge za njegov nastanek in glede 
na tip naselja, v katerem anketirana gospodinjstva živijo 
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4.6 Primerjava nastale količine odpadne hrane, ki so jo 

anketirana gospodinjstva ocenila, in tiste, ki so jo 

izmerila 

V raziskavi se je merila tudi razlika med količino nastale odpadne hrane v enem tednu, ki so 

jo anketirana gospodinjstva ocenila pred začetkom vodenja kuhinjskega dnevnika, in količino 

odpadne hrane, ki so jo dejansko izmerila (stehtala). V vprašalniku za vodenje kuhinjskega 

dnevnika so anketirana gospodinjstva pred začetkom tehtanja in zapisovanja dejanske 

količine nastale odpadne hrane ocenila, koliko odpadne hrane po njihovem mnenju nastane v 

njihovem gospodinjstvu v enem tednu (sklop B: Ocena količine odpadne hrane). Ob zaključku 

7-dnevnega vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane so bila anketirana gospodinjstva, 

ki so dnevnik vodila v spletni aplikaciji, obveščena tudi o tem, ali so v opazovanem obdobju 

povzročila več odpadne hrane, kot so ocenila ob začetku merjenja.   

V preglednici 4.6.1 so prikazane povprečne vrednosti ocenjene količine odpadne hrane (na 

gospodinjstvo), ki naj bi jo anketirana gospodinjstva po svoji oceni povzročila v tednu dni glede 

na svojo velikost, v primerjavi z dejansko izmerjeno količino odpadne hrane v teh anketiranih 

gospodinjstvih. Anketirana gospodinjstva so ocenila, da v tednu dni pri njih nastane povprečno 

1,277 kg odpadne hrane na gospodinjstvo. Če to vrednost primerjamo z dejansko izmerjeno 

količino odpadne hrane (ta je znašala v povprečju 1,425 kg na gospodinjstvo), so anketirana 

gospodinjstva, v povprečju za desetino, podcenila vrednost dejansko nastale količine odpadne 

hrane. To velja za gospodinjstva v vseh velikostnih razredih. V največji meri, za tretjino, so 

količino nastale odpadne hrane podcenila 5- in veččlanska gospodinjstva. Najmanj pa so 

količino nastale odpadne hrane podcenila 1- in 2-članska gospodinjstva. V navodilih za 

vodenje kuhinjskega dnevnika je bilo v uvodnem delu jasno opredeljeno, da nastala odpadna 

hrana zajema tako užitni kot neužitni del. Ali so anketirana gospodinjstva to navedbo 

upoštevala pri ocenjevanju količine nastale odpadne hrane, ni znano. Tudi v raziskavi jesen–

zima 2021 so anketirana gospodinjstva podcenila, v povprečju za petino, vrednost dejansko 

nastale količine odpadne hrane, ki so jo povzročila v enem opazovanem tednu. 

Preglednica 4.6.1: Ocenjena in izmerjena količina odpadne hrane (užitni in neužitni del) na gospodinjstvo, v 

posameznih velikostnih razredih gospodinjstev 

Velikost gospodinjstev 

Nastala odpadna hrana (užitni in neužitni del) 

ocenjena količina 
(kg/gospodinjstvo/teden) 

izmerjena količina 
(kg/gospodinjstvo/teden) 

skupaj 1,277 1,425 

1- in 2-člansko 1,280 1,314 

3- in 4-člansko 1,202 1,359 

5- in veččlansko 1,501 2,136 
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4.7 Aktivnosti za zmanjševanje količine odpadne hrane v 

anketiranih gospodinjstvih  

V zadnjem delu vprašalnika kuhinjskega dnevnika (sklop D: Podatki o izpolnjevanju 

kuhinjskega dnevnika) so anketirana gospodinjstva opredelila aktivnosti, ki jih izvajajo za 

zmanjševanje količine odpadne hrane. Anketirana gospodinjstva so v preglednici označevala 

vnaprej opredeljene aktivnosti za zmanjševanje nastajanja odpadne hrane, ki so jih izvajala 

že v času vodenja kuhinjskega dnevnika, ter aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati po koncu 

vodenja kuhinjskega dnevnika. Anketiranci so lahko označili več navedenih aktivnosti.  

Nekateri tuji avtorji študij s področja spremljanja količine odpadne hrane41 pri uporabi metode 

vodenja kuhinjskega dnevnika opozarjajo na vpliv na vedenje anketirancev. Poudarjajo, da že 

samo tehtanje odpadne hrane povzroči pri anketirancih spremembo njihovih navad in 

posledično zmanjšuje nastajanje odpadne hrane. Menijo, da je metoda vodenja kuhinjskega 

dnevnika sicer primerna za pridobivanje dodatnih podatkov o nastajanju odpadne hrane v 

gospodinjstvih in ravnanju z njo (npr. o vrstah odpadne hrane, načinih ravnanja z njo, vzrokih 

za njeno nastajanje ipd.), vendar je za namen pridobivanja podatkov o količinah odpadne 

hrane preveč subjektivna, ter kot ustreznejšo in bolj objektivno navajajo metodo sortirne 

analize. 

Od skupno 83 v raziskavi pomlad–poletje 2022 anketiranih gospodinjstev, katerih podatki so 

bili vključeni v končno analizo, je aktivnosti za zmanjševanje količine odpadne hrane opredelilo 

50 anketiranih gospodinjstev. V preglednici 4.7.1 je za posamezno aktivnost predstavljeno, 

koliko (število in delež) od 50 anketiranih gospodinjstev je označilo, da jo je izvajalo že v času 

vodenja kuhinjskega dnevnika oziroma jo namerava izvajati po zaključku njihovega 

sodelovanja v raziskavi vodenja kuhinjskega dnevnika. 80 % in več od 50 anketiranih 

gospodinjstev je označilo, da je v času vodenja kuhinjskega dnevnika že izvajalo naslednje 

aktivnosti: ostanke obroka porabimo za naslednji obrok ali jih delimo z družino, prijatelji, 

sodelavci, preverimo, katera živila že imamo doma, spremljamo rok uporabe hrane, pri pripravi 

hrane pazimo na količino hrane, iz ostankov hrane pripravimo nov obrok, pravilno shranjujemo 

hrano v hladilniku in shrambi, pišemo nakupovalni seznam, na podlagi katerega tudi 

nakupujemo, načrtujemo obroke vnaprej. Med aktivnostmi, ki jih nameravajo izvajati po koncu 

sodelovanja v raziskavi, pa so anketirana gospodinjstva največkrat označila aktivnost 

načrtujemo obroke vnaprej. Podobno so anketirana gospodinjstva odgovarjala tudi v raziskavi 

jesen–zima 2021. 

  

 
41 Silvennoinen K, Katajajuuri JM, Hartikainen H, Heikkila L, Reinikainen A (2014). Food waste volume and composition in Finnish 
households. Br Food J 116(6): 1058–1068. Katajajuuri J M, Silvennoinen K, Hartikainen H, Heikkilä L (2014). Food waste in the finnish 
food chain. J. Clean. Prod., 73: 322–329. Quested E T, Palmer G, Moreno C L, McDermott C, Schumacher K (2020). Comparing diaries 
and waste compositional analysis for measuring food waste in the home. J. Clean. Product.. 262 (2020). 
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Preglednica 4.7.1: Izvajanje aktivnosti za zmanjševanje odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih 

Aktivnost 
Število 

(N) 
Delež 
(%) 

Načrtujemo obroke vnaprej že izvajajo 40 80 

nameravajo izvajati 7 14 

Preverimo, katera živila že imamo doma že izvajajo 46 92 

nameravajo izvajati 3 6 

Pišemo nakupovalni seznam, na podlagi katerega tudi 
nakupujemo 

že izvajajo 41 82 

nameravajo izvajati 3 6 

Ne kupujemo večjih pakiranj hrane že izvajajo 39 78 

nameravajo izvajati 2 4 

Kupujemo nepakirano hrano že izvajajo 32 64 

nameravajo izvajati 5 10 

Pravilno shranjujemo hrano v hladilniku in shrambi že izvajajo 42 84 

nameravajo izvajati 5 10 

Spremljamo rok uporabe hrane že izvajajo 45 90 

nameravajo izvajati 3 6 

Pri pripravi hrane pazimo na količino hrane  že izvajajo 45 90 

nameravajo izvajati 1 2 

Ostanke obroka porabimo za naslednji obrok ali jih delimo 
z družino, prijatelji, sodelavci  

že izvajajo 49 98 

nameravajo izvajati 1 2 

Iz ostankov hrane pripravimo nov obrok že izvajajo 43 86 

nameravajo izvajati 4 8 

Drugo(1) že izvajajo 5 10 

nameravajo izvajati 0 0 

Opomba: 
(1) Domača hrana, sezonska hrana, sprotno kupovanje hrane glede na porabo, spoštovanje hrane, poraba tudi 

običajno neužitnih delov (npr. olupkov) idr. 
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4.8 Merjenje obremenitve anketiranih gospodinjstev z 

vodenjem kuhinjskega dnevnika 

Namen raziskave je bil med drugim ugotoviti tudi, ali je metoda vodenja kuhinjskega dnevnika 

z vidika obremenitve anketiranca ustrezna za pridobitev zanesljivih dodatnih podatkov o 

nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v gospodinjstvih.  

V zadnjem delu vprašalnika (sklop D: Podatki o izpolnjevanju kuhinjskega dnevnika) so 

anketirana gospodinjstva odgovarjala na vprašanja o tem, koliko časa jim je vzelo in kako 

zahtevno se jim je zdelo vodenje kuhinjskega dnevnika. Tudi na ta sklop vprašanj je od skupno 

87 v analizo vključenih anketiranih gospodinjstev odgovorilo 50 gospodinjstev.  

Na vprašanje o tem, ali so podatke za izpolnitev vprašalnika (kuhinjskega dnevnika) po 

njihovem mnenju zbrali hitro ali se jim je zdelo zamudno, so imela anketirana gospodinjstva 

na voljo naslednje odgovore: zelo hitro, kar hitro, ni šlo hitro, zamudno pa tudi ni bilo, precej 

zamudno in zelo zamudno. Gre za subjektivno merjenje porabe časa. Odgovori anketiranih 

gospodinjstev so predstavljeni v preglednici 4.8.1. Največ, 42 %, anketiranih gospodinjstev je 

odgovorilo, da je šlo »zelo hitro«, z 38 % je sledil odgovor »kar hitro«.  

Preglednica 4.8.1: Odgovori anketiranih gospodinjstev na vprašanje o tem, ali se jim je zdelo, da so podatke za 
izpolnitev vprašalnika (vodenje kuhinjskega dnevnika) zbrala hitro ali je bilo zamudno 

 Število (N) Delež (%) 

Zelo hitro 21 42 

Kar hitro 19 38 

Ni šlo hitro, zamudno pa tudi ni bilo 10 20 

Precej zamudno 0 0 

Zelo zamudno 0 0 

SKUPAJ 50 100 

 

Za primerjavo: v raziskavi jesen–zima 2021 je največ, 40 %, anketiranih gospodinjstev 

odgovorilo, da so podatke za izpolnitev vprašalnika (kuhinjskega dnevnika) po njihovem 

mnenju zbrali »kar hitro«. 
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Za objektivnejšo oceno časa, ki so ga anketirana gospodinjstva porabila za izpolnjevanje 

vprašalnika, so bila naprošena, da ocenijo čas (v minutah), ki so ga dnevno porabila za branje 

navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov (tehtanje) in vnos podatkov v vprašalnik. V 

raziskavi pomlad–poletje 2022 so anketirana gospodinjstva za pripravo podatkov in 

izpolnjevanje vprašalnika porabila v povprečju skoraj 8 minut dnevno, v raziskavi jesen–zima 

2021 pa so anketirana gospodinjstva porabila v povprečju 9 minut dnevno. Posamezni 

odgovori v raziskavi pomlad–poletje 2022 anketiranih gospodinjstev glede ocene časa so 

prikazani v grafikonu 4.8.1. V celotnem opazovanem obdobju (v sedmih dneh) je posamezno 

anketirano gospodinjstvo za izpolnitev vprašalnika porabilo v povprečju približno 55 minut. 

Grafikon 4.8.1: Odgovori anketiranih gospodinjstev na vprašanje o tem, koliko časa (v minutah) so dnevno porabili 
za pripravo podatkov in izpolnitev vprašalnika kuhinjskega dnevnika 
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V preglednici 4.8.2 so prikazani odgovori anketiranih gospodinjstev na vprašanje o tem, ali se 

jim je zdelo izpolnjevanje vprašalnika preprosto ali težavno. Tudi v tem primeru so anketirana 

gospodinjstva izbirala med petimi težavnostnimi stopnjami (zelo preprosto, precej preprosto, 

ni bilo preprosto, težavno pa tudi ne, precej težavno, zelo težavno). 52 % anketiranih 

gospodinjstev je odgovorilo, da se jim je izpolnjevanje vprašalnika zdelo zelo preprosto, 34 %, 

da je bilo precej preprosto, in 14 %, da ni bilo preprosto, težavno pa tudi ne. Nobenemu od v 

obdobju pomlad–poletje 2022 sodelujočih anketiranih gospodinjstev se izpolnjevanje 

vprašalnika ni zdelo »zelo težavno«. V obdobju jesen–zima 2021 je največ, 54 %, anketiranih 

gospodinjstev odgovorilo, da se jim je izpolnjevanje vprašalnika zdelo precej preprosto, in tudi 

v tem obdobju se nobenemu od anketirancev izpolnjevanje vprašalnika ni zdelo zelo težavno.  

Preglednica 4.8.2: Odgovori anketiranih gospodinjstev na vprašanje o tem, ali se jim je zdelo izpolnjevanje 

vprašalnika (vodenje kuhinjskega dnevnika) zahtevno 

 Število (N) Delež (%) 

Zelo preprosto 26 52 

Precej preprosto 17 34 

Ni bilo preprosto, težavno pa tudi ne 7 14 

Precej težavno 0 0 

Zelo težavno 0 0 

SKUPAJ 50 100 
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4.9 Glavni rezultati raziskave pomlad–poletje 2022 in 

njihova primerjava z rezultati raziskave jesen–zima 

2021 

Na sliki 4.9.1 so povzeti glavni rezultati raziskave, izvedene v obdobju pomlad–poletje 2022 

(raziskava pomlad–poletje 2022). 

 

 

Slika 4.9.1: Rezultati analize podatkov, zbranih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v 
gospodinjstvih, za obdobje pomlad–poletje 2022 

 

Gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, so v povprečju povzročila 

1,425 kg odpadne hrane (užitni in neužitni del) na gospodinjstvo na teden, ali preračunano na 

člana gospodinjstva, 0,547 kg na teden. V raziskavi jesen–zima 2021 so anketirana 

gospodinjstva v povprečju povzročila 2,278 kg odpadne hrane (užitni in neužitni del) na 

gospodinjstvo na teden oziroma 0,829 kg na člana gospodinjstva na teden. Gospodinjstva, 

anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, so v povprečju povzročila za 37 % manj odpadne 

hrane (užitni in neužitni del) na gospodinjstvo na teden oziroma za 34 % manj odpadne hrane 

(užitni in neužitni del) na člana gospodinjstva na teden kot gospodinjstva, anketirana v 

raziskavi jesen–zima 2021. V preglednici 4.9.1 so prikazani rezultati analize nastale količine 

odpadne hrane (užitni in neužitni del) v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 
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2022 in raziskavi jesen–zima 2021, glede na velikost gospodinjstva, tip naselja in vrsto stavbe, 

v kateri živijo anketirana gospodinjstva. Glede na razmere, povezane z epidemijo covida-19, 

je bilo v času anketiranja v raziskavi jesen–zima 2021 pričakovati, da sta se število članov, ki 

so obroke pripravljali in jedli v okviru svojega doma, ter način njihovega prehranjevanja 

neposredno zaradi obolevnosti ali samo zaradi odrejene karantene, spremenila. To pa je lahko 

vplivalo tudi na povečane količine nastale odpadne hrane v gospodinjstvih. 

Preglednica 4.9.1: Rezultati analize nastale količine odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih za obdobji 
pomlad–poletje 2022 in jesen–zima 2021 glede na velikost gospodinjstva, tip naselja in vrsto stavbe, v kateri živijo 
anketirana gospodinjstva 

 Raziskava 
pomlad–poletje 

2022 

Raziskava 
jesen–zima 

2021 

Nastala količina odpadne hrane (užitni in neužitni 
del) – skupaj 

v kg/gospodinjstvo/ 
teden 

1,425 2,278 

Nastala količina odpadne hrane (užitni in neužitni 
del) – skupaj 

v kg/člana 
gospodinjstva/teden 

0,547 0,829 

Nastala količina odpadne hrane  
(užitni in neužitni del):                        

 

v 1-in 2-članskih gospodinjstvih 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,690 1,022 

v 3- in 4-članskih gospodinjstvih 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,389 0,683 

v 5- in veččlanskih gospodinjstvih 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,407 0,707 

v gospodinjstvih iz mestnega tipa naselja 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,551 0,909 

v gospodinjstvih iz primestnega tipa naselja 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,565 0,698 

v gospodinjstvih iz podeželskega tipa naselja 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,525 0,836 

v gospodinjstvih, živečih v samostoječi družinski 
hiši 

v kg/člana 
gospodinjstva/teden 

0,588 0,713 

v gospodinjstvih, živečih v večstanovanjski stavbi 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,443 0,898 

v gospodinjstvih, živečih v vrstni hiši ali dvojčku 
v kg/člana 

gospodinjstva/teden 
0,682 1,216 

 

Eno tretjino (33,2 %) odpadne hrane, ki so jo povzročila gospodinjstva, anketirana v raziskavi 

pomlad–poletje 2022, v enem tednu, je sestavljal užitni del in dve tretjini (66,8 %) neužitni del 

odpadne hrane. To je primerljivo z rezultati raziskave jesen–zima 2021, ko je bil delež užitnega 

dela odpadne hrane 33,7 % in delež neužitnega dela 66,3 % nastale odpadne hrane v 

anketiranih gospodinjstvih v enem tednu. Neužitnega dela odpadne hrane ne bo mogoče 

preprečiti, zato je pomembno, da se usmeri v ustrezne postopke obdelave (aerobne, 

anaerobne), ki imajo korist za okolje (predelava rastlinskih hranil in nadomestitev običajnih 
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gnojil, kopičenje ogljika v tleh in ublažitev toplogrednih plinov, proizvodnja bioplina kot možna 

zamenjava za fosilna goriva idr.).  

Skoraj polovica (44,5 %) vse nastale odpadne hrane (užitni in neužitni del) v gospodinjstvih, 

anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 2022, je bila zelenjava (ZEL) in skoraj četrtina (20,9 %) 

sadje (SADJE). Skupina živil kruh in pekovski izdelki (KRUH) je sestavljala 7,2 %, skupina 

živil meso in mesni izdelki (MESO), ki velja za skupino živil z največjim vplivom na okolje, pa 

5,0 % vse nastale odpadne hrane. Za primerjavo, v raziskavi jesen–zima 2021 je prav tako 

skoraj polovico (45,2 %) vse nastale odpadne hrane v anketiranih gospodinjstvih sestavljala 

zelenjava (ZEL) in četrtino (26,8 %) sadje (SADJE). Skupina živil meso in mesni izdelki 

(MESO) je s 4,5 % vse nastale odpadne hrane, skupaj s skupino živil kruh in pekovski izdelki 

(KRUH), prav tako s 4,5 % vse nastale odpadne hrane, sestavljala skoraj desetino vse nastale 

odpadne hrane. V raziskavi pomlad–poletje 2022 anketirana gospodinjstva so zavrgla 

zaznavno več živil iz skupine kruh in pekovski izdelki (KRUH), iz skupine maščobe in 

maščobna tkiva (OLJA) ter iz skupine juhe (JUHA) kot gospodinjstva, anketirana v raziskavi 

jesen–zima 2021. Več primerjav glede sestave odpadne hrane, ki so jo povzročila anketirana 

gospodinjstva v raziskavi pomlad–poletje 2022 in anketirana gospodinjstva v raziskavi jesen–

zima 2021, je razvidnih iz grafikona 4.9.1.  

Grafikon 4.9.1: Deleži posameznih skupin živil znotraj nastale odpadne hrane (užitni in neužitni del) v anketiranih 

gospodinjstvih v raziskavi pomlad–poletje 2022 in v anketiranih gospodinjstvih v raziskavi jesen–zima 2021 

 

 

Če opozorimo samo na užitni del odpadne hrane (grafikon 4.9.2), tisti del, ki bi ga s pravim 

odnosom do hrane lahko zmanjšali oziroma preprečili, je v gospodinjstvih, anketiranih v 

raziskavi pomlad–poletje 2022, tretjino (30,9 %) njegove sestave sestavljala zelenjava (ZEL), 

skoraj petino (19,1 %) kruh in pekovski izdelki (KRUH) in 12,9 % sadje (SADJE). Opazni del 
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užitnega dela odpadne hrane, nastale v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 

2022, so s 7,1 % sestavljale tudi juhe (JUHA). Anketirana gospodinjstva v raziskavi jesen–

zima 2021 so med užitnim delom odpadne hrane prav tako v največji meri (30,6 %) zavrgla 

zelenjavo (ZEL), z 19,7 % je sledilo sadje (SADJE) ter z 11,6 % kruh in pekovski izdelki 

(KRUH). Opazni del užitnega dela odpadne hrane, nastale v gospodinjstvih, anketiranih v 

raziskavi jesen–zima 2021, je z 10,8 % sestavljala skupina sestavljena živila (SESTAV). Več 

primerjav glede sestave užitnega dela odpadne hrane v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi 

pomlad–poletje 2022, in v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi jesen–zima 2021, je 

razvidnih iz grafikona 4.9.2. 

Grafikon 4.9.2: Deleži posameznih skupin živil znotraj užitnega dela odpadne hrane, nastale v gospodinjstvih, 
anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 2022, in v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi jesen–zima 2021 

 

 

Gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, so 44,0 % vse nastale odpadne 

hrane (užitni in neužitni del) oddala v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 35,9 % so je odvrgla 

v hišni kompostnik (KOMPOST), 9,1 % so je porabila kot krmo za živali (KRMA), 4,3 % so je 

zlila oziroma odvrgla v kanalizacijski odtok (ODTOK) in 3,4 % v zabojnik za mešane frakcije 

odpadkov (MEŠANO). Drugo ravnanje v okviru javnega sistema ravnanja z odpadki 

(DRUGO), to so npr. zbiralnice odpadnega olja, je sestavljalo 3,2 % od celotnega ravnanja z 

odpadno hrano, nastalo v gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 2022. 

Gospodinjstva, anketirana v raziskavi pomlad–poletje 2022, so tako v javni sistem ravnanja z 

odpadki oddala v povprečju 50,7 % vse nastale odpadne hrane, 49,3 % nastale odpadne 

hrane pa so obdelala zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki.  
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Gospodinjstva, anketirana v raziskavi jesen–zima 2021, pa so v javni sistem ravnanja z 

odpadki oddala v povprečju 63,9 % vse nastale odpadne hrane, 36,1 % nastale odpadne 

hrane pa so obdelala zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki. Če pogledamo podrobneje, 

so gospodinjstva, anketirana v raziskavi jesen–zima 2021, 60,7 % vse nastale odpadne hrane 

oddala v zabojnik za biološke odpadke (BIO), 25,9 % odpadne hrane so odvrgla v hišni 

kompostnik (KOMPOST), 6,5 % so je porabila kot krmo za živali (KRMA), 3,7 % so je zlila 

oziroma odvrgla v kanalizacijski odtok (ODTOK), 2,1 % pa so je oddala v zabojnik za mešane 

frakcije odpadkov (MEŠANO). Drugo ravnanje v okviru javnega sistema ravnanja z odpadki 

(DRUGO – v sistem) je sestavljalo en odstotek in drugo ravnanje znotraj gospodinjstev 

(DRUGO – zunaj sistema) (npr. sežiganje v pečeh) manj kot en odstotek od celotnega 

ravnanja z nastalo odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih v opazovanem obdobju. 

Primerjava deležev posameznih načinov ravnanja z odpadno hrano (užitni in neužitni del) v 

gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 2022, in v gospodinjstvih, anketiranih v 

raziskavi jesen–zima 2021, je prikazana v grafikonu 4.9.3.  

Na podlagi podatkov o ravnanju z odpadno hrano v anketiranih gospodinjstvih lahko 

sklepamo, da je količina nastale odpadne hrane v gospodinjstvih, izmerjena na podlagi 

metodologije SURS, ki vključuje le odpadno hrano, ki je končala v javnem sistemu ravnanja z 

odpadki (so jo zbrali izvajalci javnih služb), podcenjena v povprečju za približno 40 %.   

Glede na hierarhijo ravnanja z odpadno hrano so gospodinjstva, anketirana v raziskavi 

pomlad–poletje 2022, 92 % nastale odpadne hrane oddala v ustrezne postopke obdelave 

(aerobna in anaerobna obdelava, krma za živali), 8 % odpadne hrane pa so oddala v 

neustrezne postopke obdelave (obremenjevanje odpadnih voda, odlaganje med mešane 

frakcije odpadkov). Medtem ko so gospodinjstva, anketirana v raziskavi jesen–zima 2021, v 

ustrezne postopke obdelave oddala skoraj 95 % nastale odpadne hrane, 5 % pa so je oddala 

v neustrezne postopke obdelave. 
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Grafikon 4.9.3: Deleži posameznih načinov ravnanja z odpadno hrano (užitni in neužitni del) v gospodinjstvih, 
anketiranih v raziskavi pomlad–poletje 2022, in gospodinjstvih, anketiranih v raziskavi jesen–zima 2021 

 

* DRUGO v raziskavi pomlad–poletje 2022 vključuje samo drugo ravnanje v okviru javnega sistema ravnanja z 

odpadki, medtem ko DRUGO v raziskavi jesen–zima 2021 vključuje drugo ravnanje v okviru javnega sistema 

ravnanja z odpadki in drugo ravnanje zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki.  

 

Nekatere primerjave med rezultati raziskave pomlad–poletje 2022 in rezultati raziskave jesen–

zima 2021 so predstavljene že v drugih podpoglavjih poglavja 4 Rezultati.  

4.10 Omejitve izvedene raziskave 

Izvedena raziskava ima nekaj omejitev, ki jih je treba upoštevati pri uporabi in razlagi 

pridobljenih rezultatov. Vzorec anketiranih gospodinjstev v obdobju pomlad–poletje 2022 prav 

tako ni reprezentativen, kar je razvidno tudi iz primerjave socialno-demografskih značilnosti 

anketiranih gospodinjstev s celotnim prebivalstvom na ravni Slovenije (preglednica 4.1.1). Kot 

je navedeno v Delegiranem sklepu Komisije 2019/1597/EU, je reprezentativni vzorec eden od 

pomembnejših elementov za zagotovitev kakovostnih podatkov. Namen izvedene raziskave 

ni bil pridobiti podatke o količinah odpadne hrane iz gospodinjstev na letni ravni. Glavni vir teh 

podatkov so letna poročanja po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 27/22). Gre za 

raziskavo, s katero so se neposredno pri izvirnih povzročiteljih, v tem primeru gospodinjstvih, 

pridobili dodatni podatki o nastajanju odpadne hrane in o ravnanju z njo, ter raziskavo, s katero 

se je testirala izvedljivost metode vodenja kuhinjskega dnevnika.  

V izvedeni raziskavi uporabljena metoda vzorčenja (naključno vzorčenje) je lahko vprašljiva z 

vidika pristranskosti. Za sodelovanje v raziskavi so se morda odločila predvsem 

gospodinjstva, ki se problematike nastajanja odpadne hrane zavedajo bolj kot druga, kar bi 

lahko pomenilo, da že tako povzročijo manj odpadne hrane. Na Finskem so se v študiji o 
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nastajanju odpadne hrane v gospodinjstvih skušali temu izogniti tako, da so uporabili finančno 

spodbudo. Gospodinjstvom so za merjenje (tehtanje) odpadne hrane v okviru vodenja 

kuhinjskega dnevnika ponudili 30 evrov in kuhinjsko tehtnico v vrednosti 20 evrov.42 Prav tako 

ni podatka o tem, v kolikšni meri so v izvedenih raziskavah v obeh opazovanih obdobjih jesen–

zima 2021 in pomlad–poletje 2022 sodelovala ista gospodinjstva.  

Ker so gospodinjstva v izvedeni raziskavi izvajala meritve in poročala o količinah odpadne 

hrane sama (samoanketiranje), je težko oceniti natančnost in zanesljivost pridobljenih 

podatkov. Na subjektivni vpliv anketiranca, kot pomanjkljivost samoanketiranja, opozarjajo 

nekateri tuji avtorji.43 Kot omejitev je pri uporabi metode vodenja kuhinjskega dnevnika večkrat 

naveden tudi vpliv na vedenje anketirancev. Tehtanje oziroma spremljanje odpadne hrane 

lahko pri anketirancih povzroči spremembo njihovih navad glede povzročanja odpadne hrane. 

Zaradi navedenih razlogov nekateri tuji avtorji44 menijo, da je metoda vodenja kuhinjskega 

dnevnika sicer primerna za pridobivanje dodatnih podatkov o nastajanju odpadne hrane v 

gospodinjstvih in ravnanju z njo (npr. o vrstah in vzrokih za nastajanje odpadne hrane ter 

načinih ravnanja z njo), vendar je za namen pridobivanja podatkov o količinah nastale 

odpadne hrane preveč subjektivna. Kot ustreznejšo, objektivnejšo metodo navajajo metodo 

sortirne analize. 

Kljub omejitvam je izvedena raziskava vir pomembnih podatkov, informacij, ki bodo podlaga 

za nadaljnje raziskave, s katerimi se bo nadgradila in oblikovala nacionalna metodologija za 

merjenje količine odpadne hrane v skladu z zahtevami evropske zakonodaje.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Katajajuuri J M, Silvennoinen K, Hartikainen H, Heikkilä L (2014). Food waste in the finnish food chain. J. Clean. Prod., 73: 322–329 
43 Quested E T, Palmer G, Moreno C L, McDermott C, Schumacher K (2020). Comparing diaries and waste compositional analysis for 
measuring food waste in the home. J. Clean. Product.. 262 (2020). Richter B, Bokelmann W (2017). Explorative study about the analysis 
of storing, purchasing and wasting food by using household diaries. Resour Conserv Recycl 125: 181–187. 
44 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 hrane. 
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5 Zaključek 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2015 sprejela cilje trajnostnega razvoja, med 

katerimi je tudi trajnostni razvojni cilj, imenovan SDG 12.3, ki navaja: »Do leta 2030 na 

svetovni ravni prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri 

potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami 

po spravilu pridelka.« K izpolnitvi tega cilja se je zavezala tudi EU in njene države članice. S 

pomočjo podatka o deležu užitnega in neužitnega dela odpadne hrane pa se bo posredno 

določilo, v kolikšni meri se količina odpadne hrane na letni ravni dejansko lahko zmanjša. 

Količino neužitnega oziroma neizogibnega dela odpadne hrane je namreč težko zmanjšati. 

Pomembno pa je, da se tudi ta del odpadne hrane ustrezno obdela, oziroma še preden 

postane odpadek (pride v sistem ravnanja z odpadki), preusmerja v širšo izrabo hrane, kot je 

uporaba pomarančnih olupkov v proizvodnji marmelade ipd. 

EK je v strategiji »Od vil do vilic« zmanjšanju izgub hrane in količinam odpadne hrane 

namenila posebno pozornost, saj je zmanjšanje ključnega pomena za doseganje trajnostnih 

ciljev. Povezano je tudi s predelavo hrane in sekundarnih surovin, proizvodnjo krme, varnostjo 

hrane, biotsko raznovrstnostjo, biogospodarstvom ter ravnanjem z odpadki in obnovljivimi viri. 

V akcijskem načrtu strategije je opredeljen tudi konkretni cilj s področja merjenja količine 

odpadne hrane, in sicer: do konca leta 2023 pripraviti predlog lastnih pravno zavezujočih ciljev 

za zmanjševanje odpadne hrane, ki bodo opredeljeni glede na ugotovljeno izhodiščno raven 

v EU (določeno do srede leta 2022 z enovitim poročanjem držav članic EU o stanju v letu 

2020).45 

Metoda vodenja kuhinjskega dnevnika sama po sebi ni primerna za merjenje količine odpadne 

hrane v gospodinjstvih v času ali za vrednotenje intervencij za zmanjšanje količine odpadne 

hrane v gospodinjstvih. Rezultati, pridobljeni z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika, so 

predvsem dodaten, kakovosten podatkovni vir v okviru metodologije za izračun količine 

odpadne hrane. Predvsem gre tu za podatke o tem, koliko odpadne hrane gospodinjstva 

obdelajo zunaj javnega sistema ravnanja z odpadki, kar pomeni, da ta količina ni zajeta v okvir 

rednega letnega poročanja o odpadkih. Poleg tega so z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika 

podatki o vrstah odpadne hrane (skupine zavrženih živil, užitni in neužitni del odpadne hrane) 

ter o vzrokih za nastajanje odpadne hrane pridobljeni neposredno pri povzročiteljih 

(gospodinjstvih). Metoda vodenja kuhinjskega dnevnika med drugim omogoča merjenje vpliva 

socialno-demografskih dejavnikov na nastajanje odpadne hrane.46 

Izvedena raziskava je preizkus metodologije pridobivanja dodatnih podatkov o nastajanju 

odpadne hrane in ravnanju z njo v gospodinjstvih z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika na 

nacionalni ravni. Ta metoda kljub nekaterim pomanjkljivostim, na katere opozarjamo v 

podpoglavju 4.10, omogoča pridobitev dodatnih podatkov o nastajanju odpadne hrane in 

ravnanju z njo neposredno pri povzročitelju odpadne hrane, v gospodinjstvu, ki jih z drugimi, 

 
45 MKGP (2021). STRATEGIJA ZA MANJ IZGUB HRANE IN ODPADNE HRANE V VERIGI PRESKRBE S HRANO »Spoštujmo hrano, 
spoštujmo planet«. Dostopno na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/Zavrzki_odpadna_hrana/Strategija_izguba_hrane_odpadna-
hrana.pdf. 
46 Quested E T, Palmer G, Moreno C L, McDermott C, Schumacher K (2020). Comparing diaries and waste compositional analysis for 
measuring food waste in the home. J. Clean. Product. 262 (2020). Nováková P, Hák T, Janoušková S (2021). An Analysis of Food Waste 
in Czech Households—A Contribution to the International Reporting Effort. Foods. 2021 Apr; 10(4): 875. 
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bolj objektivnimi metodami (npr. s sortirno analizo) ni mogoče pridobiti. Tu so mišljeni 

predvsem podatki o vrstah zavržene hrane, o vzrokih za nastajanje odpadne hrane, o načinu 

ravnanja z odpadno hrano ipd. Tovrstne raziskave so kot dopolnitev rednega merjenja nastale 

količine odpadne hrane potrebne le na vsakih nekaj let, kar je poudarjeno tudi v Delegiranem 

sklepu Komisije 2019/1597/EU.  

Rezultati izvedene raziskave se bodo uporabili kot podatkovni vir za nadgradnjo nacionalne 

metodologije za merjenje količine odpadne hrane, katere temelje je postavil SURS, ter s tem 

pripomogli k izboljšanju kakovosti podatkov o nastajanju odpadne hrane in o ravnanju z njo v 

gospodinjstvih. Izvedena raziskava je tudi vir informacij o izvedljivosti in ustreznosti izbrane 

metode vodenja kuhinjskega dnevnika za namen spremljanja količine odpadne hrane v 

gospodinjstvih. Na SURS oblikovana metodologija za merjenje količine odpadne hrane 

vključuje samo odpadno hrano, ki je končala v javnem sistemu ravnanja z odpadki, in temelji 

na ocenah izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, ki niso rezultat dejanskih 

meritev (npr. sortiranih analiz).47 V izvedeni raziskavi obdelani podatki pa so bili pridobljeni na 

podlagi dejanskih meritev povzročiteljev odpadne hrane (gospodinjstev) in vključujejo celotno 

količino odpadne hrane, vključno s tisto, ki je bila obdelana zunaj javnega sistema ravnanja z 

odpadki.  

Rezultati izvedene raziskave bodo prispevali k nacionalni izkušnji s tovrstnimi raziskavami in 

zapolnili metodološko vrzel na področju merjenja količine odpadne hrane na državni ravni. 

Izvedba raziskave z metodo vodenja kuhinjskega dnevnika v sezoni jesen–zima ter sezoni 

pomlad–poletje omogoča analizo sezonskega vpliva na nastajanje odpadne hrane (v 

podpoglavju 4.9). Tuje raziskave o nastajanju odpadne hrane v gospodinjstvih namreč 

dokazujejo močan sezonski vpliv na nastajanje odpadne hrane. V poletnem obdobju, ko je na 

voljo več svežega sadja in zelenjave, je količina odpadne hrane, predvsem njenega 

neužitnega dela, večja kot v zimskem obdobju.  

Poleg sezonskega vpliva je po izvedbi sortirne analize BIOO, kot druge v okviru projekta LIFE 

IP CARE4CLIMATE (LIFE 17 IPC/SI/000007) načrtovane metode za merjenje količine 

odpadne hrane, mogoča tudi primerjava pridobljenih rezultatov v odvisnosti od uporabljenih 

metod ter ugotavljanje prednosti in slabosti posamezne izvedene metode.  

Kakovostni in primerljivi podatki o nastajanju odpadne hrane so podlaga za pripravo 

učinkovitih ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjšanje količine odpadne hrane ter za 

ovrednotenje uspešnosti pri doseganju ciljev preprečevanja oziroma zmanjševanja količine 

odpadne hrane tako na nacionalni kot mednarodni ravni. V času ekstremnih vremenskih 

pojavov, ki imajo močan vpliv na pridelavo hrane, je še toliko pomembneje, da preprečimo 

nastajanje odpadne hrane. 

 
47 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. 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. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/aa8740f3-772a-4661-9a8e-3a50e9ad4c94/Methodological%20Report%20Food%20Waste%20Slovenia%202014.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/aa8740f3-772a-4661-9a8e-3a50e9ad4c94/Methodological%20Report%20Food%20Waste%20Slovenia%202014.pdf


 
 

 

 
 

Priloga 1: Vsebina vprašalnika Kuhinjski dnevnik odpadne hrane v gospodinjstvih 
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Kuhinjski dnevnik odpadne hrane 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je Ministrstvo za okolje in prostor razvilo v okviru projekta 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Vse pravice pridržane. 
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Kaj je kuhinjski dnevnik odpadne hrane? 

Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količin odpadne hrane, ki nastane v 

gospodinjstvu. Poleg tega, da beležimo vrsto hrane, ki jo zavržemo (npr. pekovski, mlečni 

izdelki, testenine ipd.), beležimo tudi sestavo odpadne hrane – užitni ali neužitni del. Užitni del 

predstavlja hrana, ki bi bila še vedno primerna za uživanje za ljudi, neužitni del pa so 

npr. koščice, lupine in olupki. Za vsako vrsto odpadne hrane označimo tudi podatke o tem, 

kako smo z njo ravnali – smo jo zavrgli npr. med biološke odpadke ali na kompost. 

Pri izpolnjevanju dnevnika si pomagajte s šifranti iz tabel. 

Zakaj merimo količine odpadne hrane z metodo kuhinjskega 

dnevnika? 

Merjenje količin odpadne hrane v gospodinjstvih je zaradi različnih načinov ravnanja z njo 

kompleksno. Del odpadne hrane iz gospodinjstev oddamo v javni sistem ravnanja z odpadki 

(zabojniki za biološke odpadke), določen del odpadne hrane pa konča zunaj javnega sistema 

ravnanja z odpadki – kompostiranje v hišnih kompostnikih, kanalizacijsko omrežje, krma za 

živali ipd. 

S kuhinjskim dnevnikom odpadne hrane bomo z vašo pomočjo pridobili podatke o količini 

odpadne hrane in ravnanju z njo, razlogih za njen nastanek, njeni sestavi (užitni, neužitni del) 

ter vrsti hrane, ki jo v slovenskih gospodinjstvih najpogosteje zavržemo, ter s tem dopolnili 

oziroma nadgradili podatke, ki jih vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije 

(SURS).  

Zakaj bi vaše gospodinjstvo sodelovalo? 

Z izpolnjevanjem kuhinjskega dnevnika lahko tudi v vašem gospodinjstvu preverite, koliko 

hrane zares zavržete ter katera hrana vam največkrat ostaja. S temi rezultati boste lažje 

sprejeli majhne spremembe v vsakdanjem življenju in s tem prihranili denar. 

Poleg tega se boste s svojimi podatki pridružili ostalim slovenskim gospodinjstvom, ki 

izpolnjujejo kuhinjske dnevnike, ter s tem pripomogli k pridobivanju bolj natančnih podatkov o 

tem, koliko hrane v Sloveniji zavržemo v gospodinjstvih. Kakovostni podatki so osnova za 

pripravo učinkovitih ukrepov za zmanjševanje oziroma preprečevanje nastajanja odpadne 

hrane.  

Kdo lahko sodeluje? 

Sodeluje lahko vsak. Priporočamo samo enega registriranega uporabnika na gospodinjstvo, 

da se podatki ne podvajajo. Sodelovanje je prostovoljno. 

Kdo v gospodinjstvu naj vodi dnevnik? 
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Oseba, ki v vašem gospodinjstvu najbolje pozna vsa opravila v zvezi s pripravo hrane, pri 

katerih nastaja tudi odpadna hrana, drugi družinski člani pa naj ji pri tem pomagajo. 

Ne pozabite, da je treba beležiti hrano, ki jo zavrže katerikoli član vašega gospodinjstva. 

 

Kako dolgo vodimo dnevnik? 

Dnevnik izpolnjujte 7 dni zaporedoma. Izberite teden, ki je za vas najbolj običajen. Ne izberite 

npr. tedna, ko ste na počitnicah ali ko imate več dni zaporedoma goste. 

Kako merimo količino odpadne hrane? 

Vsako hrano, ki jo nameravate zavreči, stehtajte s kuhinjsko tehtnico. Če tehtnice nimate, 

skušajte količino čim natančneje oceniti. Podatek o stehtani ali ocenjeni količini (masi) hrane, 

ki jo boste zavrgli, in enoto, v kateri ste jo izrazili, vpišite v razpredelnico (npr. 1 kg, 20 dag, 

160 g). Podatke beležite čim bolj sproti, po vsakem obroku in med obroki. 

Zabeležite tudi vso hrano, ki jo zavržete npr. po čiščenju hladilnika ali zamrzovalne skrinje. 

Katero odpadno hrano vpisujemo v dnevnik? 

Vpisujte samo hrano, ki ste jo zavrgli doma – v vašem gospodinjstvu. Če ste določene obroke 

jedli v restavraciji, v službi, šoli ipd. in se je nekaj te hrane zavrglo, tega ne vključite v dnevnik, 

ker te hrane niste zavrgli doma. 

Ko v dnevnik beležite količino hrane, ki jo nameravate zavreči, označite tudi, ali gre pri tem za 

užitni ali neužitni del hrane. 

 

Užitni del: del, ki je bil v običajnih razmerah, preden je bil zaradi različnih vzrokov 

(npr. pretečen rok uporabe, znaki kvarjenja, preveliki obroki ipd.) zavržen, primeren za 

prehrano ljudi. Primeri: star plesniv kruh, jogurt s pretečenim rokom uporabe, posušeno 

jabolko, ostanki kosila, makaroni z mesno omako ipd. 

 

Neužitni del: del, ki tudi v običajnih razmerah ni primeren za prehrano ljudi. Primeri: lupine, 

kosti, olupki, kavna usedlina, vsebina čajne vrečke ipd. 

 

Česa ne vključujemo v meritve odpadne hrane? 

• Hrane, ki je niste pojedli in ste jo dali za prehrano drugim osebam znotraj ali zunaj 

vašega gospodinjstva, saj ta hrana ni bila zavržena; 

• hrane, ki ste jo namensko pripravili za prehrano živali; 

• embalaže, v katero je pakirana hrana, ki ste jo zavrgli; 

• papirnatih robčkov, serviet in brisač, ki jih uporabljate pri pripravi in uživanju hrane; 

• vode, ki ste jo uporabili za pripravo hrane (za pranje, namakanje, kuhanje ipd.). 
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Kam pošljem izpolnjen dnevnik? 

Izpolnjen dnevnik nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 

odpadnahrana.mop@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, 

Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom: LIFE IP CARE4CLIMATE – Kuhinjski dnevniki 

odpadne hrane. 

Zaupnost podatkov 

Zaupnost podatkov je zagotovljena. Podatki, ki jih boste vpisali v dnevnik, bodo uporabljeni 

samo za namen projekta. Posamični podatki ne bodo nikjer navedeni ali objavljeni, obdelali in 

analizirali se bodo v posplošeni (sumarni) obliki. Rezultati analiz bodo objavljeni v obliki 

združenih podatkov (npr. kot povprečja, vsote, deleži).  

  

mailto:odpadnahrana.mop@gov.si


 

61 
 

Sklop A Socialno-demografske značilnosti vašega gospodinjstva 

 

A1 Občina, v kateri živite: _______________________   

A2 Tip naselja, v katerem živite? (ustrezno označite)  

1 Mestno    2 Primestno           3
 Podeželsko 

 

A3 Vrsta stavbe, v kateri živite s člani vašega gospodinjstva? (ustrezno označite) 

1  Samostoječa družinska hiša 

2  Vrstna hiša ali dvojček 

3  Večstanovanjska stavba (blok, stolpnica ipd.) 

 

A4 Število članov gospodinjstva (vpišite število) 

a. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?                                                          

|__|__| 

b. Koliko članov vašega gospodinjstva je zaposlenih?                                            

|__|__| 

c. Koliko članov vašega gospodinjstva je upokojenih?                                            

|__|__| 

d. Koliko članov vašega gospodinjstva ima status študenta?                                   |__|__| 

e. Koliko članov vašega gospodinjstva so otroci, stari do vključno 17 let?  |__|__| 

f. Koliko članov vašega gospodinjstva živi doma zgolj občasno  

(npr. med vikendom) ?                                                                                                |__|__| 

 

 

Sklop B Ocena količine odpadne hrane  

 

B1 Pred začetkom izpolnjevanja dnevnika na pamet ocenite, koliko odpadne 
hrane po vašem mnenju nastane v vašem gospodinjstvu v enem tednu? 

a. Količina: |__|__|__|__|* 

b. Označite, v kateri enoti ste izrazili količino:  kg     dag     g 

 

*Pomembno je, da zgornjo oceno vpišete na podlagi lastne presoje, še pred začetkom izpolnjevanja 
dnevnika, in je po končanem izpolnjevanju ne spreminjate.  
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Sklop C Dnevnik nastajanja odpadne hrane 

7-dnevno spremljanje nastajanja odpadne hrane 

 

Za vsak dan v 7-dnevnem opazovanem obdobju imate na voljo ločeno tabelo. Začnete lahko 
katerikoli dan v tednu, pomembno je samo to, da zapisujete količine 7 dni zaporedoma. 



Primer izpolnjenega dnevnika 4-članske družine za 1 dan: 

 
 

 

 
 

 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža, 
                   konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
                   konzervirano, kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski 
                   izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
                   ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki,  
                   sir in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
                   živila 
SLAD   Sladkor, sladila, 
                   slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in  
                   prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
                   lazanja, pica, musaka 
                   itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi,  
                   katero drugo vrsto 
                   hrane ste zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z 
odpadno hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za 
biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi 
zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za 
mešane  
  komunalne 
odpadke  (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni 
kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski 
odtok 
KRMA  Porabili za krmo 
domačih živali  oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO  V polje vpišite tudi 
kam drugam ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro 
mesta, kamor ste zavrgli 
hrano. 

 

C5 Razlog za 
nastanek užitnega 
dela odpadne hrane 
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina 
pripravljene hrane 
D      Prevelika količina kupljene 
hrane 
E      Hrana neustreznega 
okusa, vonja, videza 
F      Napačno shranjevanje 
hrane 
G     Napaka med pripravo 
hrane 
(prepečeno, preslano, padec na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge 

 
Vpišite ustrezno šifro 
razloga za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto. 

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,               
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z odpadno 
hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv  
                     zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih živali 
 oz. 
                      hišnih ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam drugam 
                      ste  zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, kamor 
ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, vonja, 
videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga za 
nastanek užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto. 

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 

 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,  
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z odpadno 
hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih živali 
 oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam drugam 
ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, kamor 
ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, vonja, 
videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga za 
nastanek užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto.  

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 

 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,  
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z odpadno 
hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih živali 
 oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam drugam 
ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, kamor 
ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  
hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, 
vonja, 
        videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  
na tla) 
H     V polje vpiši druge razloge
  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga 
za nastanek užitnega dela 
odpadne hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto.  

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 

 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,  
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z odpadno 
hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih živali 
 oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam drugam 
ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, kamor 
ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, vonja, 
videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga za 
nastanek užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto.  

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,  
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z 
odpadno hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke 
odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih 
živali  oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam 
drugam ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, 
kamor ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, vonja, 
videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga za 
nastanek užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto.  

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 

 

Označite dan:     1 ponedeljek       2 torek       3  sreda       4 četrtek       5 petek       6   sobota       7  nedelja 



 

Opombe: Vpišite razloge za nastanek večjih ali manjših količin zavržene hrane, kot je običajno:  

Datum:  |__|__|.|__|__|.2021                    

C1 Vrsta odpadne 
hrane 
Šifra Opis 
ZEL  Zelenjava (sveža,  
konzervirana, kuhana) 
SADJE  Sadje (sveže, 
konzervirano,  kuhano) 
KRUH  Kruh in pekovski izdelki 
TEST  Testenine, riž in žita  
MESO Meso, mesni izdelki in 
ribe 
MLEKO  Mleko, mlečni izdelki, sir 
in jajca 
OLJA  Maščobe in maščobna 
živila 
SLAD   Sladkor, sladila, slaščice  
ZAČ     Začimbe, omake in 
prehranski dodatki 
JUHA  Juhe 
PIJAČA Pijača (sok, čaj, kava)  
SESTAV Sestavljena živila (npr. 
lazanja, pica, musaka itd.) 
DRUGO  V polje vpišite tudi, 
katero drugo vrsto hrane ste  
                    zavrgli. 

 
Vpišite ustrezno šifro vrste 
hrane, ki ste jo zavrgli.  

C2  Užitni/neužitni  
        del odpadne 
hrane  
 
Z »X« označite, ali je bila 
hrana, ki ste jo zavrgli, pred 
tem užitni del ali je bila 
neužitni del (glej opredelitev 
na str. 2).  

C3 Količina odpadne hrane 

C4 Ravnanje z odpadno 
hrano 
Šifra Opis 
BIO  V zabojnik za biološke odpadke 
   (zeleni/rjavi zabojnik) 
MESANO  V zabojnik za mešane  
  komunalne odpadke 
 (črni/siv zabojnik) 
KOMPOST Na lastni hišni kompostnik 
ODTOK  Zlili v kanalizacijski odtok 
KRMA  Porabili za krmo domačih živali 
 oz. hišnih 
   ljubljenčkov 
DRUGO   V polje vpišite tudi kam drugam 
ste   
                     zavrgli hrano. 

 
Vpišite ustrezno šifro mesta, kamor 
ste zavrgli hrano. 

 

C5 Razlog za nastanek 
užitnega dela odpadne 
hrane  
Šifra   Opis 
A     Pretečen rok uporabe 
B      Pokvarjena hrana 
C      Prevelika količina pripravljene 
hrane  
D      Prevelika količina kupljene  hrane  
E      Hrana neustreznega okusa, vonja, 
videza  
F      Napačno shranjevanje hrane 
G     Napaka med pripravo hrane     
        (prepečeno, preslano, padec  na 
tla) 
H     V polje vpiši druge razloge  

 
Vpišite ustrezno šifro razloga za 
nastanek užitnega dela odpadne 
hrane. 

a. Količina 
Vpišite stehtano 

vrednost. 

b. Enota 
Z »X« označite ustrezno 

enoto.  

  1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g          

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni   2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

 1 užitni  2  neužitni |__|__|__|__|  kg     dag     g   

   



Primer izpolnjenega dnevnika 4-članske družine za 1 dan: 

 
 

 

 
 

 Sklop D Podatki o izpolnjevanju kuhinjskega dnevnika  

 

D1 Se vam zdi, da ste podatke za izpolnitev dnevnika zbrali hitro ali je 
bilo to zamudno? 

1  Zelo hitro 

2  Kar hitro  

3  Ni šlo hitro, zamudno pa tudi ni bilo 

4  Precej zamudno 

5  Zelo zamudno 

 

D2 Koliko časa ste dnevno porabili za pripravo podatkov in izpolnitev 
dnevnika? 

Upoštevajte čas, ki ste ga povprečno dnevno porabili (vi osebno in drugi člani vašega 
gospodinjstva) za 

branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov (tehtanje) in za samo izpolnjevanje 
dnevnika.   

 

Čas:    |__|__|  minut dnevno 

 

D3        Se vam je zdelo izpolnjevanje dnevnika preprosto ali težavno? 

1  Zelo preprosto 

2  Precej preprosto  

3  Ni bilo preprosto, težavno pa tudi ne 

4  Precej težavno 

5  Zelo težavno 

  

D4           Kje ste slišali za raziskavo? 

1  Televizija (oglas, prispevek, intervju, …) 

2  Tiskani mediji (časopis, revija, oglasni letak, …) 

3  Družbena omrežja (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, …) 

4  Internet (spletni oglas, www.care4climate.si, www.samo1planet.si) 

5  Priporočilo ali poziv sorodnika, prijatelja, znanca 

http://www.care4climate.si/


 

 

 

 

D4 Izpolnite preglednico o izvajanju aktivnosti za zmanjševanje količin  

odpadne hrane v vašem gospodinjstvu. Označite lahko eno ali več  

aktivnosti, ki jih že izvajate oziroma jih nameravate izvajati v vašem  

gospodinjstvu. 

 

 

  

 Hvala za sodelovanje! 

Izpolnjen dnevnik nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov 

odpadnahrana.mop@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za 

okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana s pripisom: LIFE IP 

CARE4CLIMATE – Kuhinjski dnevniki odpadne hrane. 

 

 

Aktivnosti za zmanjševanje količin odpadne 
hrane …  

… ki ste jih v vašem 
gospodinjstvu že izvajali 
tudi v času pred 
vodenjem kuhinjskega 
dnevnika  

… ki jih v vašem 
gospodinjstvu 
nameravate izvajati 
potem, ko ste vodili 
kuhinjski dnevnik  

Načrtujemo obroke vnaprej.   

Preverimo, katera živila že imamo doma.   

Pišemo nakupovalni seznam, na podlagi katerega 
tudi nakupujemo. 

  

Ne kupujemo večjih pakiranj hrane.   

Kupujemo nepakirano hrano.   

Pravilno shranjujemo hrano v hladilniku in shrambi.   

Spremljamo rok uporabe hrane,   

Pri pripravi hrane pazimo na količino hrane,    

Ostanke obroka porabimo za naslednji obrok ali jih 

delimo z družino, prijatelji, sodelavci. 
  

Iz ostankov hrane pripravimo nov obrok.   

Drugo: ___________________________________   

Drugo: ___________________________________   

Drugo: ___________________________________   

mailto:odpadnahrana.mop@gov.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ozavešča, izobražuje in usposablja deležnike na 

področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in 

učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč z 

namenom učinkovitega izvajanja ključnih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov v Sloveniji. 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, 

sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne 

spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

 



 

 
 

 

 
 

Priloga 2: Videz in vsebina spletne aplikacije za vodenje kuhinjskega dnevnika 

odpadne hrane v gospodinjstvih 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


