
Priloga 1:  
 

Seznam biološko razgradljivih odpadkov in njihov podrobnejši opis

 
 
Tabela 1:  Seznam biološko razgradljivih odpadkov, ustreznih za predelavo v kompost, ki je proizvod 

ali digestat, ki je proizvod  

Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in 
ribištva, priprave in predelave hrane  

02 01 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in 
ribištva  

02 01 01 Mulj iz pranja in 
čiščenja 

Npr. mulj, ki nastane pri 
proizvodnji sladkorne pese, 
krompirja in v drugih postopkih 
predelave zelenjave 

Če je pranje 
potekalo brez 
uporabe kakršnih 
koli sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov 

DA DA 

02 01 02 Odpadna živalska tkiva 

Odpadki ščetin in rogov, volna, 
perje, dlaka, rogovi, ostanki 
kopit, surovo mleko, lupina 
lupinarjev, jajca, stranski 
proizvodi iz valilnic, vsebina 
prebavnega trakta, kri 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja  
Kri: ŽSP2 3. kat. 

NE DA 

02 01 03 Odpadna rastlinska 
tkiva 

Alge, ostanki krme, žetveni 
ostanki, pokošena trava, 
rastlinski odpadki iz kmetijstva, 
rastlinski deli naplavin, 
rastlinski odpadki 
biofilterskega materiala, 
slama, obrežno rastlinje, 
izrabljena zemlja rastlinskih 
tkiv kot kompost iz ločeno 
zbranih bioloških odpadkov, 
šota in lubje, morsko rastlinje 

 DA DA 

02 01 06 

Živalski iztrebki, urin in 
gnoj (tudi onesnažena 
slama) in ločeno 
zbrane industrijske 
odpadne vode, 
obdelane zunaj kraja 
nastanka 

Živalski iztrebki, urin in gnoj, 
vključno s steljo (npr. slama, 
žagovina, lesni oblanci ali 
skobljan les) ter ostala 
živinska gnojila 

ŽSP2 
Stelja ne sme 
vsebovati furnirja, 
premazov ali 
sredstev za zaščito. 

DA DA 

02 01 07 Odpadki v gozdarstvu Lubje 

Ni dovoljeno, če 
vsebuje furnir, 
premaze ali 
sredstva za zaščito. 

DA NE 

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki Porabljeni substrati za gojenje 
gob  DA NE 

02 02 Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora 

02 02 01 Mulj iz pranja in 
čiščenja 

Odpadki in blato čistilnih 
naprav industrijske odpadne 
vode, razen odpadkov in blata 
čistilnih naprav za industrijske 
odpadne vode iz obratov za 
toplotno obdelavo odpadkov 
živalskega izvora, ki so 
uvrščeni med stranske 
živalske proizvode 1. in 2. 
kategorije, ter blata iz čistilnih 
naprav za industrijske 
odpadne vode klavnic 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja 

NE DA 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

      
02 02 Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora 

02 02 01 Mulj iz pranja in 
čiščenja 

Mulj, ki nastane pri 
proizvodnji mleka 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja  
(Samo če je 
pranje potekalo 
brez uporabe 
sintetičnih 
preparatov in 
dodatkov.) 

NE DA 

02 02 02 Odpadna živalska 
tkiva 

Kože majhnih ali velikih 
živali, kopita in parklji, 
prašičje ščetine, perje, volna, 
rogovi, dlaka in krzno … 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja  
Kri: ŽSP2 3. kat. 

NE DA 

02 02 03 Snovi, neprimerne za 
uporabo ali predelavo Neuporabljena živila 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja 
Proizvode 
živalskega izvora, 
živila, ki vsebujejo 
živalske 
proizvode, ki niso 
več namenjeni 
porabi potrošnikov 
iz komercialnih 
razlogov zaradi 
problemov pri 
proizvodnji ali 
napak pri 
pakiranju in ne 
ogrožajo zdravja 
ljudi in živali 

NE DA 

02 02 04 
Blato iz čiščenja 
odpadne vode na 
kraju nastanka 

Vsebina maščobnih 
separatorjev in flotacijskih 
sredstev (možni izvor: 
klavnice in proizvodnja 
mesa/rib). 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja 

NE DA 

02 02 99 Drugi tovrstni odpadki 

Mulj pri proizvodnji želatine, 
želatinski drobci, filtracijski 
ostanek pri proizvodnji 
metionina 

ŽSP2 
Anaerobna 
razgradnja 

NE DA 

02 03 Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žita, jedilnih olj, kakava, kave, čaja in tobaka; iz 
konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in iz fermentacije melase 

02 03 01 
Mulj iz pranja, čiščenja, 
lupljenja, centrifugiranja 
in ločevanja 

Blato pri pranju, čiščenju, 
lupljenju, centrifugiranju in 
ločevanju pri pripravi in 
predelavi sadja, vrtnin, žita, 
jedilnega olja ter pri 
konzerviranju sadja in vrtnin 

Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov 

DA DA 

02 03 04 Snovi, neprimerne za 
uporabo ali predelavo 

Moka s pretečenim rokom 
uporabe; razoljena belilna 
zemlja; fermentacijski ostanki 
iz proizvodnje encimov; 
žetveni ostanki; kvas in kvasu 
podobni ostanki; kokosova 
vlakna; ostanki melase; 
ostanki oljnih semen; ostanki 
proizvodnje krompirja, riža, 
koruze ali škroba; ostanki iz 

 DA DA 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

proizvodnje kave, čaja in 
kakava; ostanki iz proizvodnje 
sadja, zelenjave in žita; 
ostanki iz postopka 
konzerviranja; ostanki iz 
proizvodnje začimb; lupine, 
prah lupin in žitni prah; tobačni 
prah in blato; živila s 
pretečenim rokom uporabe; 
uporabljeni filtri, diatomejska 
zemlja, aktivna zemlja, aktivno 
oglje; poškodovane serije 
cigaret (brez filtrov) 

02 03 05 
Blato iz čiščenja 
odpadne vode na kraju 
nastanka 

 

Anaerobna 
razgradnja 
(Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov) 

NE DA 

02 04 Odpadki iz proizvodnje sladkorja 

02 04 03 
Blato iz čiščenja 
industrijske odpadne 
vode na kraju nastanka 

Mulj, ki nastanejo pri čiščenju 
sladkorne pese in ostalih 
stopnjah proizvodnega 
postopka 

Samo če je pranje 
brez uporabe 
sintetičnih sredstev 
in dodatkov 

DA DA 

02 05 Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov 

02 05 01 Snovi, neprimerne za 
uporabo ali predelavo 

Nekdanja živila, mleko in 
mlečni proizvodi ŽSP2 NE DA 

02 05 02 
Blato iz čiščenja 
industrijske odpadne 
vode na kraju nastanka 

 

Anaerobna 
razgradnja 
(Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov). 

NE DA 

02 06 Odpadki iz pekarn in slaščičarn 

02 06 01 
Snovi, ki so neprimerne 
za uporabo ali 
predelavo 

Kruh in pecivo, ki jim je 
potekel rok uporabnosti, živila, 
ki jim je potekel rok 
uporabnosti, odpadno testo 

 DA DA 

02 06 03 
Blato iz čiščenja 
industrijske odpadne 
vode na kraju nastanka 

 

Anaerobna 
razgradnja 
(Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov). 

NE DA 

02 07 Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in kakava) 

02 07 01 

Odpadki, ki nastanejo 
pri pranju, čiščenju in 
mehanskem drobljenju 
surovin 

Odpadki pri pranju, čiščenju in 
mehanskem drobljenju 
surovin, ki nastajajo pri 
proizvodnji alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač 

Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov. 

DA DA 

02 07 02 
Odpadki, ki nastanejo 
pri destilaciji žganih 
pijač 

Tropine, sadje in krompirjeva 
kaša ter blato, ki nastane pri 
destilaciji žganih pijač 

 DA DA 

02 07 04 
Snovi, ki niso primerne 
za uporabo ali 
predelavo 

Sadni sokovi in druge snovi, 
neprimerne za uporabo ali 
predelavo, in nastajajo pri 

 DA DA 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

proizvodnji alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač; luščine, 
kal in prah slada, porabljeni 
hmelj, usedline in mulj iz 
pivovarn, mulj pri proizvodnji 
vina, jabolčna mezga, vinske 
usedline ter kvas, odpadne 
kvasine, aktivna zemlja, 
aktivno oglje 

02 07 05 
Blato iz čiščenja 
industrijske odpadne 
vode na kraju nastanka 

 

Anaerobna 
razgradnja 
Samo če je pranje 
potekalo brez 
uporabe sintetičnih 
sredstev in 
dodatkov. 

NE DA 

03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter iz proizvodnje ivernih 
plošč in pohištva iz vlaknin papirja in kartona, 

03 01 Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva 

03 01 01 Odpadno lubje in pluta 
ter odpadno lubje in les  

Naravno lubje in 
nemešani proizvodi 
za nadaljnjo 
predelavo čistega 
lubja. Ni dovoljeno, 
če vsebuje furnirje, 
druge premaze ali 
sredstva za zaščito. 

DA NE 

03 01 05 
Žagovina, oblanci, 
sekanci, odrezki, les, 
delci plošč in furnir, 

Žagovina in lesna volna 

Samo material iz 
neobdelanega lesa 
v lesnopredelovalni 
industriji. 
Nedovoljeno, če 
vsebuje furnirje, 
druge premaze ali 
sredstva za zaščito. 

DA NE 

03 03 Odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona 

03 03 01 Odpadno lubje in pluta  

Naravno lubje in 
les. Nedovoljeno, če 
vsebuje furnirje, 
druge premaze ali 
sredstva za zaščito. 

DA NE 

03 03 08 

Odpadki pri sortiranju 
papirja in kartona, 
namenjenega za 
recikliranje 

  DA DA 

03 03 10 

Vlakninski izvržki 
(rejekti) in mulj vlaknin, 
polnil in premazov iz 
mehanske separacije 

  DA DA 

03 03 11 

Blato iz čiščenja 
industrijske odpadne 
vode na kraju 
nastanka, ki ni 
navedeno pod 03 03 10 

 
 

 DA DA 

04 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij 
04 02 Odpadki iz industrije tekstilij 

04 02 21 Odpadna neobdelana 
tekstilna vlakna 

Odpadna celulozna vlakna, 
odpadna rastlinska vlakna in 
odpadna volna, ki nastaja pri 

 DA NE 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

proizvodnji tekstilij 
07 Odpadki iz organskih kemijskih postopkov 
07 02 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in umetnih vlaken 

07 02 13 Odpadna plastika  

Biološko 
razgradljiva 
embalaža in 
biološko 
razgradljiva plastika 
po standardu 
EN 13432/ 
EN 14995. 
Za anaerobno 
obdelavo po 
standardu 
ISO 15985, 
ISO 11734 ali 
ISO 14853. 

DA DA 

07 05 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe farmacevtskih proizvodov 

07 05 14 Trdni odpadki, ki niso 
navedeni pod 07 05 13 

Odpadna zelišča po ekstrakciji 
z vodo ali etanolom, pulpa iz 
zdravilnih rastlin, micelij 

 DA DA 

15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso 
navedeni drugje 

15 01 Embalaža (vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) 

15 01 01 Papirna in kartonska 
embalaža   DA DA 

15 01 02 Embalaža iz plastike  

Embalaža iz 
biološko 
razgradljive plastike 
po standardu 
SIST EN 13432/ 
EN 14995. 
Za anaerobno 
obdelavo po 
standardu 
ISO 15985, 
ISO 11734 ali 
ISO 14853. 

DA DA 

15 01 03 Lesena embalaža   DA NE 

15 01 05 Sestavljena 
(kompozitna) embalaža 

Če gre za sestavljeno 
embalažo iz biorazgradljivih 
materialov, kakor so les, papir, 
slama in podobno 

 DA NE 

16 Odpadki, ki niso navedeni drugje na seznamu 
16 03 Serije, ki ne ustrezajo opisom in nerabljeni proizvodi 

16 03 06 
Organski odpadki, ki 
niso navedeni pod 16 
03 05 

Organski odpadki od 
neuspelih proizvodnih serij, ki 
ne vsebujejo nevarnih snovi 

Prehrambni odpadki 
s pretečenim 
rokom. 

DA DA 

19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav in iz priprave pitne vode in vode za 
industrijsko rabo 

19 05 Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov 

19 05 03 
(Kompost, ki ne ustreza specifikaciji) 

Preostanek presejanega 
komposta 

Ostanek komposta 
pri sejanju, ki je bil 
proizveden iz 
odpadkov iz 
tabele 1, priloge 1. 

DA NE 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

Izcedna in industrijska 
odpadna voda, nastali pri 
kompostiranju 

Izcedna in 
industrijska 
odpadna voda, 
nastala pri 
kompostiranju 
materialov iz 
tabele 1, priloge 1. 

NE DA 

19 06 Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov 

19 06 05 
Lužnica iz anaerobne 
obdelave živalskih in 
rastlinskih odpadkov 

 

Lužnica iz 
anaerobne 
obdelave materialov 
iz priloge 1. 

NE DA 

19 06 06 
Digestat iz anaerobne 
obdelave živalskih in 
rastlinskih odpadkov 

 

Digestat iz 
anaerobne 
obdelave materialov 
iz tabele 1, 
priloge 1. 

DA DA 

19 08 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso navedeni drugje 

19 08 09 

Masti in oljne mešanice 
iz naprav za ločevanje 
olja in vode, ki 
vsebujejo le jedilna olja 
in masti 

Samo pri anaerobni razgradnji  NE DA 

19 09 Odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode 

19 09 02 Mulj iz bistrenja vode  Anaerobna 
razgradnja NE DA 

19 09 03 Mulj iz dekarbonacije, 
nekontaminiran  Anaerobna 

razgradnja NE DA 

20 Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega 
sektorja), vključno z ločeno zbranimi frakcijami 

20 01 Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) 

20 01 01 Papir in karton Odpadni papir razen papirnih 
tapet ali papirja visokega sijaja   DA DA 

20 01 08 
Biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki iz 
gospodinjstev 

ŽSP2 Kompostiranje v 
skladu s to uredbo DA DA 

20 01 08 

Biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki iz 
gostinstva 
 

ŽSP2 Anaerobna 
razgradnja NE DA 

20 01 25 Jedilno olje in maščobe  

Anaerobna 
razgradnja 
Samo jedilno olje in 
mast živalskega 
izvora, ki spadata 
med ŽSP2. 
V tem primeru sta 
to olje in mast, ki 
spadata med 
gostinske odpadke. 

NE DA 

20 01 38 Les, ki ni naveden pod 
20 01 37  

Naraven les. Ni 
dovoljeno, če 
vsebuje furnir, 
premaze ali 
sredstva za zaščito 
lesa. 

DA NE 

20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) 



Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih 

odpadkov 
Podrobnejši opis biološko 

razgradljivih odpadkov Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 
Rastlinski odpadki z vrtov in 
parkov, ribnikov, razen rastlin 
z roba cest 

 DA DA 

20 03 Drugi komunalni odpadki 

20 03 02 Odpadki z živilskih 
trgov 

Ločeno zbrani odpadki z 
živilskih trgov  DA DA 

1  Številka odpadka v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. 
2  Živalski stranski proizvodi (ŽSP). 
 
Posamezne vrste odpadkov so v seznamu določene s šestmestno številko (oznaka odpadka) in ustrezno dvomestno 
številko skupine ter štirimestno številko podskupine. Posamezne vrste nevarnih odpadkov so v seznamu določene s 
šestmestno številko in zvezdico (oznaka nevarnega odpadka). 



Tabela 2:  Seznam biološko razgradljivih odpadkov, ustreznih za predelavo v kompost ali digestat 

Številka 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov* 

Vrsta in opis biološko 
razgradljivih odpadkov 

Podrobnejši opis 
biološko 

razgradljivih 
odpadkov 

Opombe Komposti-
ranje 

Anaerobna 
razgradnja 

02 04 02 Kalcijev karbonat, ki ne ustreza 
specifikaciji (saturacijski mulj) 

Blato čistilnih 
naprav industrijske 
odpadne vode, 
razen blata čistilnih 
naprav za 
industrijske 
odpadne vode iz 
obratov za toplotno 
obdelavo odpadkov 
živalskega izvora, ki 
so uvrščeni med 
stranske živalske 
proizvode 1. in 2. 
kategorije, ter blata 
čistilnih naprav za 
industrijske 
odpadne vode 
klavnic. 

 NE DA 

03 03 05 
Mulj tiskarskih barv 
(razčrniljenje) iz recikliranja 
papirja 

Če so izpolnjene 
zahteve za vnos 
blata čistilnih 
naprav v ali na tla, 
določene v 
predpisu, ki ureja 
uporabo blata iz 
komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu. 

 DA NE 

03 03 07 
Mehansko ločeni izvržki (rejekti) 
iz papirne kaše odpadnega 
papirja in kartona 

  DA DA 

03 03 09 Odpadni apneni mulj   DA NE 

04 01 06 
Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz 
čiščenja industrijske odpadne 
vode na kraju nastanka 

  NE DA 

04 01 07 
Blato, ki ne vsebuje kroma, 
zlasti iz čiščenja industrijske 
odpadne vode na kraju nastanka 

  NE DA 

04 02 20 

Blato iz čiščenja industrijske 
odpadne vode na kraju 
nastanka, ki ni navedeno pod 
04 02 19 

  NE DA 

04 02 22 Odpadna obdelana tekstilna 
vlakna 

Če ne vsebujejo 
odpadkov 
živalskega izvora, ki 
so uvrščeni med 
stranske živalske 
proizvode 1. in 
2. kategorije. 

 DA DA 

07 05 14 Trdni odpadki, ki niso navedeni 
pod 07 05 13 

Pulpa iz zdravilnih 
rastlin, micelij, 
ostanki gobjih 
substratov in 
odpadni proteini, 
nastali pri 
proizvodnji, pripravi, 
dobavi in uporabi 
farmacevtskih 
proizvodov. 

 DA DA 

08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, Lepila in tesnilne 
mase organskega 

 NE DA 



ki niso navedeni pod 08 04 09* izvora brez topil. 

08 04 12 Mulj lepil in tesnilnih mas, ki niso 
navedeni pod 08 04 11* 

Lepila in tesnilne 
mase organskega 
izvora brez topil. 

 NE DA 

08 04 14 Vodni mulj lepil tesnilnih mas, ki 
niso navedeni pod 08 04 13* 

Lepila in tesnilne 
mase organskega 
izvora brez topil. 

 NE DA 

17 02 01 Les 

Les iz gradbenih 
materialov, če ne 
vsebuje premazov 
in lepil z nevarnimi 
snovmi. 

 DA NE 

19 08 05 Blato iz čiščenja komunalnih 
odpadnih voda   DA DA 

19 08 12 
Blato iz biološke obdelave 
industrijskih odpadnih voda, ki ni 
navedeno pod 19 08 11 

  NE DA 

19 08 14 
Blato iz druge obdelave 
industrijskih odpadnih voda, ki ni 
navedeno pod 19 08 13 

  NE DA 

19 09 01 Trdni odpadki primarnih sit in 
filtrov   DA DA 

      

20 01 39 Plastika 

Biološko 
razgradljiva plastika 
po standardu 
EN 13432/ 
EN 14995. 
Za anaerobno 
obdelavo po 
standardu 
ISO 15985, 
ISO 11734 ali 
ISO 14853. 

 DA DA 

      
20 03 06 Odpadki iz čiščenja kanalizacije   NE DA 

20 03 07 Kosovni odpadki 

Leseni kosovni 
odpadki, če ne 
vsebujejo premazov 
in lepil z nevarnimi 
snovmi. 

 DA NE 

 


