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DEFINICIJA

Odpadna hrana pomeni vso hrano (vključno z neužitnimi deli), ki se izgubi iz

prehranske verige, brez hrane, ki se preusmeri v materialno uporabo, na primer

v bioproizvode ali živalsko krmo, ali pošlje v prerazporeditev (hrana, ki se donira

v dobrodelne namene).

(COM(2014) 397 – Predlog o spremembi nekaterih odpadkovnih direktiv)



DEFINICIJA s številkami

• Eurostat: Številke odpadkov, ki vsebujejo odpadno hrano (predlog)

VSEBNOST ODPADNE HRANE 

ODPADKI ŽIVALSKE IN MEŠANE HRANE 

020202 Odpadna živalska tkiva predvsem

020203 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo predvsem

020501 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo predvsem

190809 Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti predvsem

200108 Biorazgradjivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij predvsem

200125 Jedilno olje in maščobe predvsem

RASTLINSKI ODPADKI

020103 Odpadna rastlinska tkiva delno

020301 Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja delno

020304 Snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo predvsem

020601 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo predvsem

020701 Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin delno

020702 Odpadki iz destilacije žganih pijač predvsem

020704 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo predvsem

ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV

200301 Mešani komunalni odpadki delno

200302 Odpadki z živilskih trgov delno

???

160306 Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05

200201 Biorazgradljivi odpadki

SI: 17 %, 

EU-28: 25 %

SI: 60 %



Razvoj na področju spremljanja podatkov o 

odpadni hrani 

Leto 2012:
• Eurostat prične z aktivnostmi na področju razvoja metodologije in 

spremljanja podatkov o odpadni hrani 

• avgust – pričetek izvedbe projekta FUSION

Leto 2013:
• april – delavnica na temo odpadne hrane – „Odpadki, ki lahko 

vsebujejo odpadno hrano“ na Eurostatu

• oktober – SURS prvič pripravi podatek o količini odpadne hrane, 

prikazan na prebivalca Slovenije (~82 kg na prebivalca za leto 2011)



Leto 2014:
• junij – prvo, prostovoljno poročanje podatkov o odpadni hrani na 

Eurostat s strani držav članic

• december – postavitev začasne metodologije spremljanja podatkov o 

odpadni hrani na SURS in predstavitev podatkov v brošuri „Nekaj 

ščepcev podatkov o hrani“

Leto 2015:
• junij 2015 – prijava SURS na Grant Food waste

• julij do september 2015 - izvedba kratke ankete o odpadni hrani pri 

izvajalcih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, trgovcih in 

zbiralcih odpadne hrane 

• jesen 2015 - sestanki z raznimi inštitucijami na temo spremljanja 

odpadne hrane (MOP, ZKG, Ekologi brez meja)

• december 2015 – pričetek izvajanja pilotnega projekta na temo 

odpadne hrane



Pilotni projekt – „Food waste“

Pričetek izvedbe: 4. 12. 2015

Trajanje projekta: 14 mesecev (zaključek 3. 2. 2017)

Cilji projekta:
• Vzpostaviti primerljivo metodologijo spremljanja podatkov o odpadni 

hrani.

• Analizirati posamezne številke odpadkov, ki bi lahko zajemale odpadno 

hrano.

• Določiti delež odpadne hrane med 200301 in 200201.

• Izvesti oceno užitnega in neužitnega dela odpadne hrane.

• Pridobiti oz. oceniti podatek o „domačem“ kompostiranju.



Eurostat in projekt FUSION – prvi rezultati

Eurostat: V letu 2012 je v sodelujočih 

državah EU* nastalo 116 kg odpadkov, 

ki vsebujejo odpadno hrano/na prebivalca.

Vir: Eurostat

*(AT, BG, CZ, DE, EE, FI, 

LU, MT, NL, PL, SI, SK)

1/3 hrane se zavrže

To pomeni  – odpadna 

hrana tretji največji vir 

emisij ogljika.

V EU: vsako leto ~ 100 

mio ton odpadne 

hrane (ocena za 

2012). 



SURS – podatki o „odpadni hrani“

• Zajete le tiste vrste odpadkov, ki bi naj zajemale odpadno hrano.

Viri: SURS, MOP in ARSO



SURS – podatki o 

„odpadni hrani“



Smernice za evidentiranje in poročanje 

ODPADNE HRANE s strani IJS

I. Odpadna hrana iz GOSPODINJSTEV:

• 200108 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij – poročate vso zbrano 

odpadno hrano, četudi ste jo zbrali skupaj z zelenim odrezom (200201);

• 200125 Jedilno olje in masti;

• 200201 Biorazgradljivi odpadki - zajemajo izključno zeleni odrez;

• povprečni letni delež odpadne hrane (pridobljen s sortirno analizo ali strokovno oceno) v 200301 

Mešani komunalni odpadki (DELEŽ OPREDELITI V OPOMBAH – preko e-pošte);

• 200302 Odpadki s tržnic - zajema naj samo odpadno hrano; embalažo poročate pod številkami 

iz 15 01, vse ostalo pa med odpadke iz čiščenja cest (200303).

odpadna hrana, ki jo gospodinjstva kompostirajo sama – IZKLJUČENA IZ OKVIRA REDNEGA 

LETNEGA POROČANJA

OCENE KOLIČIN???



Smernice za evidentiranje in poročanje 

ODPADNE HRANE s strani IJS

II. Odpadna hrana iz PROIZVODNIH in STORITVENIH DEJAVNOSTI: poleg številk 

odpadkov iz prejšnjega seznama:

• 020102 Odpadna živalska tkiva,

• 020103 Odpadna rastlinska tkiva,

• 020202 Odpadna živalska tkiva,

• 020203 Snovi neprimerne za uživanje (npr. kri, kosti …), 

• 020304 Snovi neprimerne za uživanje (npr. olupki, koščice …),

• 020501 Snovi neprimerne za uporabo (npr. sestavine s pretečenim rokom …),

• 020601 Snovi neprimerne za uporabo (npr. izdelki s pretečenim rokom …),

• 020701 Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja,

• 020702 Odpadki iz destilacije žganih pijač,

• 020704 Snovi neprimerne za uporabo,

• 160306 Organski odpadki – neustrezne serije in proizvodi s pretečenim rokom (v opombah opredeliti 

odstotek odpadne hrane znotraj podatka – brez embalaže),

• 190809 Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje, ki vsebujejo le jedilna olja in masti.

izbor številke odpadka skladno z dejavnostjo nastanka odpadka 



Odprta vprašanja

• Mnenje glede pripravljenih smernic – predlagane 

številke odpadkov in izvedljivost poročanja po njih?

• Deleži odpadne hrane med 200301, 200201.

• Podatek o užitnem / neužitnem delu                    

odpadne hrane.

• Hišno kompostiranje. 
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UREDBA (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

Člen 2

Opredelitev pojma „hrana“

V tej uredbi je „hrana“ (ali „živilo“) vsaka snov ali izdelek, v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, namenjen 

za uživanje ali se smiselno pričakuje, da ga bodo uživali ljudje.

K „živilom“ sodijo tudi pijača, žvečilni gumi in vse snovi, vključno z vodo, namenoma vgrajene v živilo med izdelavo, 

pripravo ali obdelavo živila. Voda se tu šteje od točke skladnosti, kakor je opredeljeno v členu 6 Direktive 98/83/ES in 

brez poseganja v zahteve direktive 80/778/EGS in 98/83/ES.

K „živilom“ ne sodijo:

(a) krma;

(b) žive živali, razen živali za proizvodnjo hrane;

(c) rastline pred žetvijo;

(d) zdravila v smislu direktiv Sveta 65/65/EGS (1) in 92/73/EGS (2);

(e) kozmetika v smislu Direktive Sveta 76/768/EGS (3);

(f) tobak in tobačni izdelki v smislu Direktive Sveta 89/622/EGS (4);

(g) narkotične in psihotropne snovi v smislu Enotne konvencije Združenih narodov o narkotikih, 1961, in Konvencije 

Združenih narodov o psihotropnih snoveh, 1971;

(h) ostanki in onesnaževala.



PREPARATORY STUDY ON FOOD WASTE ACROSS EU 27, October

2010, Bio Intelligence Service, Umweltbundesamt, AEA  

Odpadna hrana so surovi ali kuhani ostanki živil, ki se izgubijo pred in med 

pripravo obrokov v gospodinjstvu ali po njej, in tudi hrana, ki se odvrže med 

proizvodnjo, distribucijo, prodajo in izvajanjem storitev, povezanih s hrano. 

Odpadna hrana so na primer rastlinskih olupki, mesni obrezki, pokvarjene ali 

odvečne sestavine ali pokvarjena ali odvečna pripravljena hrana, tudi kosti, 

drobovje in ostali organi. 


