
Uredba o stanju površinskih voda

Zbirni podatki

Uradni list RS, št. 14/2009, 98/2010, 96/2013, 24/2016
Čistopis, ki še ne velja na dan:  7.4.2016
 - veljavnost/uporaba:  od 16.4.2016
Povezava do dokumenta na portalu IUS-INFO

Besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
vsebina

(1) Ta uredba določa merila za ugotavljanje stanja površinskih 
voda, okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje kemijskega 
stanja ter merila in okoljske standarde kakovosti za ugotavljanje 
ekološkega stanja površinskih voda ter vrste monitoringa stanja 
površinskih voda v skladu z: 

- Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 
2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 32), 

- Direktivo 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju 
vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 
82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter
 spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta
 (UL L št. 348 z dne 24. 12. 2008, str. 84), zadnjič spremenjeno z 
Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
avgusta 2013 o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v 
zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike (UL L št. 
226 z dne 24. 8. 2013, str. 1), in 

- Direktivo Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi 
strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja 
voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES (UL L št. 201 z dne 1. 8. 2009, str. 36). 

(2) Ta uredba za kemijsko stanje površinskih voda določa: 

- kemijske parametre za ugotavljanje kemijskega stanja 
površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: parametri kemijskega 
stanja), 

- okoljske standarde kakovosti za parametre kemijskega stanja 
površinskih voda, 

- merila za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda in 
razvrščanje vodnih teles površinskih voda v razrede kemijskega 
stanja. 

(3) Ta uredba za ekološko stanje površinskih voda določa: 

- elemente kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja oziroma 
ekološkega potenciala površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: 
elementi kakovosti), 

- metrike za vrednotenje s posameznimi biološkimi elementi 
ekološkega stanja (v nadaljnjem besedilu: metrike), 

- parametre za vrednotenje posameznih kemijskih elementov 
kakovosti, ki podpirajo biološke elemente ekološkega stanja (v 
nadaljnjem besedilu: posebna onesnaževala), 

- parametre za vrednotenje posameznih splošnih 
zikalno-kemijskih elementov kakovosti, ki podpirajo biološke 
elemente ekološkega stanja (v nadaljnjem besedilu: splošni 
zikalno-kemijski parametri), 

- parametre za vrednotenje s posameznimi hidromorfološkimi 
elementi kakovosti, ki podpirajo biološke elemente ekološkega 
stanja, 

- razrede in opisne opredelitve razredov ekološkega stanja vodnih 
teles površinskih voda ter razredov ekološkega potenciala 
umetnih in močno preoblikovanih vodnih teles, 

- mejne vrednosti za posamezne razrede ekološkega stanja za 
vrednotenje z biološkimi elementi ekološkega stanja, 

- mejne vrednosti za posamezne razrede ekološkega stanja za 
posebna onesnaževala, 

- mejne vrednosti za posamezne razrede ekološkega stanja za 
splošne zikalne-kemijske parametre, 

- merila za vrednotenje s posameznimi elementi ekološkega 
stanja, 

- merila za ugotavljanje ekološkega stanja vodnih teles 
površinskih voda in njihovo razvrščanje v razrede ekološkega 
stanja. 

(4) Ta uredba določa tudi dodatne zahteve za: 

- vodna telesa površinskih voda ali njihove dele, kjer se odvzema 
voda za oskrbo s pitno vodo, in 

- vodna telesa površinskih voda ali njihove dele na posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: posebna 
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varstvena območja). 

2. člen 
uporaba

(1) Ta uredba se uporablja za vodna telesa površinskih voda, 
določena s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih 
teles površinskih voda, ali njihove dele ali skupine. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za vodna telesa teritorialnega 
morja ne uporabljajo določbe te uredbe, ki se nanašajo na 
ekološko stanje obalnih voda. 

(3) Za umetna in močno preoblikovana vodna telesa se navajanje 
ekološkega stanja šteje za navajanje ekološkega potenciala, razen 
kadar ta uredba določa drugače. 

3. člen 
izrazi

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 

1. okoljski standard kakovosti je koncentracija posameznega 
onesnaževala ali skupine onesnaževal v vodi, sedimentu ali 
organizmih, ki ne sme biti presežena zaradi varstva zdravja ljudi 
in okolja. Za splošne zikalno-kemijske parametre in posebna 
onesnaževala se za okoljski standard kakovosti šteje mejna 
vrednost med razredoma dobro in zmerno ekološko stanje; 

2. dobro kemijsko stanje je kemijsko stanje vodnega telesa 
površinske vode, ki izpolnjuje merila iz 8. člena te uredbe; 

3. prednostne snovi so snovi, določene v prilogi 1, ki je sestavni 
del te uredbe; 

4. prednostne nevarne snovi so snovi, ki so kot prednostne 
nevarne snovi opredeljene v prilogi 1 te uredbe; 

5. metrika označuje merljivi del ali proces biološkega sistema, ki 
se spreminja z velikostjo človekovega vpliva; 

6. modul je vrsta obremenitve, katere vpliv na združbe vodnih 
organizmov (biološke elemente kakovosti) se vrednoti z izbranimi 
metrikami; 

7. dobro ekološko stanje je ekološko stanje vodnega telesa 
površinske vode, ki izpolnjuje pogoje za razvrstitev v dobro 
ekološko stanje iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe; 

8. medij je del vodnega okolja, in sicer voda, sediment ali 
organizem; 

9. takson je posamezni vodni takson na taksonomski ravni 
‚poddeblo", ‚razred" ali drugi ustrezni ravni. 

II. STANJE POVRŠINSKIH VODA 
4. člen 

ugotavljanje stanja površinskih voda
(1) Stanje površinskih voda se ugotavlja na podlagi rezultatov 
monitoringa kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles 
površinskih voda. 

(2) Stanje posameznega vodnega telesa površinskih voda je 
določeno s kemijskim ali ekološkim stanjem tega vodnega telesa 
površinskih voda, in sicer s tistim, ki je slabši. 

(3) Za vodno telo površinskih voda ali njegov del, ki sega na 
območje s posebnimi zahtevami, se ugotavlja tudi ustreznost 
glede na dodatne zahteve iz 15. in 16. člena te uredbe. 

5. člen 
merila za dobro stanje površinskih voda

Stanje vodnega telesa površinske vode je dobro, če: 

- ima dobro kemijsko stanje, 

- ima zelo dobro ali dobro ekološko stanje in 

- ima umetno ali močno preoblikovano vodno telo največji ali 
dober ekološki potencial. 

1. Kemijsko stanje površinskih voda 
6. člen 

ugotavljanje kemijskega stanja
(1) Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja 
na podlagi rezultatov kemijske analize vzorcev površinskih voda 
in organizmov, ki se pridobijo z monitoringom stanja površinskih 
voda. 

(2) Parametri kemijskega stanja površinskih voda so določeni v 
prilogi 1 te uredbe. 

(3) Okoljski standardi kakovosti (v nadaljnjem besedilu: OSK) za 
parametre kemijskega stanja v vodi in organizmih so določeni v 
prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, in so določeni kot: 

- letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja v vodi (v 
nadaljnjem besedilu: LP-OSK), 

- največja dovoljena koncentracija parametra kemijskega stanja v 
vodi (v nadaljnjem besedilu: NDK-OSK) in 

- okoljski standardi za organizme (v nadaljnjem besedilu: OSK 
organizmi). 

(4) Za snovi, navedene pod številkami 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 
37, 43 in 44 v prilogi 1 te uredbe, se uporabljajo OSK organizmi iz 
priloge 2 te uredbe. Za ostale snovi iz priloge 1 te uredbe se 
uporabljajo OSK za parametre kemijskega stanja v vodi iz priloge 2
 te uredbe. 

(5) Kemijsko stanje ene ali več vrst površinskih voda se lahko 
ugotavlja na podlagi OSK za medij, ki ni določen v prejšnjem 
odstavku, ali na podlagi taksona. 

(6) Če se kemijsko stanje površinskih voda ugotavlja na podlagi 
izjeme iz prejšnjega odstavka, se uporabi ustrezen OSK iz priloge 2
 te uredbe ali, če ni naveden noben OSK za medij ali takson, se 
določi OSK, ki zagotavlja vsaj enakovredno raven varstva kot OSK 
iz priloge 2 te uredbe. 
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(7) Izjema iz petega odstavka tega člena se lahko uporabi, če 
analitska metoda za izbrani medij ali takson izpolnjuje minimalna 
izvedbena merila za analizne metode iz 16. člena Pravilnika o 
monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09 in 
81/11). Če ta merila niso izpolnjena za noben medij, se monitoring 
izvaja z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki ne povzročajo 
nesorazmerno visokih stroškov, pri čemer mora biti ta analizna 
metoda enakovredna metodi, ki je na voljo za medij iz četrtega 
odstavka tega člena za ustrezno snov. 

(8) Kadar se na podlagi izmerjenih ali ocenjenih koncentracij ali 
emisij v okolju ugotovi, da zaradi akutne izpostavljenosti obstaja 
potencialno tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša 
po vodnem okolju, in kadar se uporabljajo OSK organizmi ali OSK 
za sedimente, je treba zagotoviti tudi spremljanje koncentracij v 
površinski vodi in za ugotavljanje kemijskega stanja uporabiti tudi
 NDK-OSK iz priloge 2 te uredbe, kadar so taki OSK določeni. 

7. člen 
izračun kemijskega stanja

(1) Kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja 
na posameznem mestu vzorčenja na podlagi: 

- izračuna letne povprečne vrednosti parametrov kemijskega 
stanja in 

- največje vrednosti parametrov kemijskega stanja za tiste 
parametre, za katere je v prilogi 2 te uredbe določena NDK-OSK. 

(2) Če rezultati monitoringa vsebujejo primere ubežnikov, se 
največja vrednost parametrov kemijskega stanja lahko izračuna z 
uporabo statistične metode. Uporabljena statistična metoda se 
navede v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja površinskih voda. 

(3) Če se izračunana srednja vrednost rezultatov, dobljenih z 
uporabo najboljše razpoložljive tehnike, ki ne povzroča 
nesorazmerno visokih stroškov, označi z izrazom „pod mejo 
določljivosti" in meja določljivosti, dobljena s to tehniko, presega 
OSK, se rezultat za snov, ki se meri, ne upošteva pri ocenjevanju 
splošnega kemijskega stanja tega vodnega telesa. 

8. člen 
merila za dobro kemijsko stanje

(1) Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če: 

- letna povprečna vrednost parametra kemijskega stanja, 
izračunana kot aritmetična sredina koncentracij, izmerjenih v 
različnih časovnih obdobjih leta, na nobenem od mest vzorčenja 
za nobenega od parametrov kemijskega stanja ni večja od LP-OSK,
 ki je za ta parameter določena v prilogi 2 te uredbe, 

- največja izmerjena vrednost parametra kemijskega stanja na 
nobenem od mest vzorčenja za nobenega od parametrov 
kemijskega stanja ni večja od NDK-OSK, ki je za ta parameter 
določena v prilogi 2 te uredbe, in 

- vrednost parametra kemijskega stanja v organizmih na nobenem 

od mest vzorčenja za nobenega od parametrov kemijskega stanja 
ni večja od OSK organizmi, ki je za ta parameter določena v prilogi
 2 te uredbe. 

(2) Pri izračunu letne povprečne vrednosti parametra kemijskega 
stanja se: 

- rezultat analize opredeli kot polovica vrednosti meje določljivosti
 za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija parametra pod 
mejo določljivosti. Če je tako izračunana letna povprečna vrednost
 nižja od meje določljivosti, se taka letna povprečna vrednost 
označi z izrazom "pod mejo določljivosti" in 

- za parametre, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z 
ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi 
produkti, vrednosti izmerjenih koncentracij, ki ne dosegajo meje 
določljivosti za posamezno snov, opredeli kot nič. 

(3) LP-OSK in NDK-OSK iz priloge 2 te uredbe so izraženi kot 
skupna koncentracija snovi v celotnem vzorcu vode, razen za 
kadmij, svinec, živo srebro in nikelj (v nadaljnjem besedilu: 
kovine). Pri kovinah se LP-OSK in NDK-OSK nanašajo na 
raztopljene koncentracije, in sicer na raztopljeno fazo vzorca 
vode, ki se pridobi s ltriranjem skozi lter z velikostjo por 0,45 
µm ali z drugo enakovredno predobdelavo. 

(4) Pri presoji rezultatov monitoringa kemijskega stanja glede na 
LP-OSK in NDK-OSK za kovine se lahko upoštevajo: 

- koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine, če 
so vzrok za neskladnost z LP-OSK ali NDK-OSK, in 

- trdota vode, pH ali drugi parametri, ki lahko vplivajo na biološko
 razpoložljivost kovin. 

(5) Koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine so
 za celinske vode določene v prilogi 10, ki je sestavni del te uredbe.
 

9. člen 
slabo kemijsko stanje

Vodno telo površinske vode ima slabo kemijsko stanje, če ne 
izpolnjuje pogojev za dobro kemijsko stanje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

9a. člen 
dolgoročna analiza trendov

(1) Za vodna telesa površinskih voda ali njihove skupine se 
zagotovi dolgoročna analiza trenda koncentracij parametrov 
kemijskega stanja, ki so nagnjene h kopičenju v sedimentu 
oziroma organizmih in so določeni v prilogi 1 te uredbe. 

(2) Za parametre kemijskega stanja iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), zagotovi ugotavljanje koncentracije v sedimentu 
oziroma organizmih in pomembno povečanje koncentracije 
parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma organizmih 
ugotovi v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja 
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monitoring stanja površinskih voda. 

2. Ekološko stanje površinskih voda 
10. člen 

ugotavljanje ekološkega stanja
(1) Ekološko stanje vodnega telesa površinske vode se ugotavlja 
na podlagi rezultatov kemijskih in zikalno-kemijskih analiz 
vzorcev površinskih voda, rezultatov analiz bioloških vzorcev in 
rezultatov spremljanja hidromorfoloških elementov kakovosti, ki 
se pridobijo z monitoringom stanja površinskih voda. 

(2) Elementi kakovosti za razvrščanje po ekološkem stanju so 
določeni ločeno za reke, jezera, somornice in obalne vode v prilogi
 3, ki je sestavni del te uredbe. 

(3) Elementi kakovosti za razvrščanje umetnih in močno 
preoblikovanih vodnih teles po ekološkem potencialu so elementi,
 ki se uporabljajo za tisto izmed vrst naravne površinske vode iz 
prejšnjega odstavka, ki je najbolj podobna takemu umetnemu ali 
močno preoblikovanemu vodnemu telesu. 

(4) Parametri in metrike za vrednotenje s posameznim elementom 
kakovosti in obremenitve, na katere so občutljivi posamezni 
elementi kakovosti, so določeni v preglednicah 1, 2 in 3 iz priloge 
4, ki je sestavni del te uredbe. Elementi kakovosti, ki so najbolj 
občutljivi na posamezne obremenitve, so določeni v preglednici 4 
iz priloge 4 te uredbe. 

11. člen 
razredi ekološkega stanja in ekološkega potenciala

(1) Posamezno vodno telo površinske vode se na podlagi 
rezultatov vrednotenja s posameznimi elementi kakovosti razvrsti 
v naslednji razred ekološkega stanja: 

- zelo dobro, 

- dobro, 

- zmerno, 

- slabo ali 

- zelo slabo ekološko stanje. 

(2) Posamezno umetno in močno preoblikovano vodno telo se na 
podlagi rezultatov vrednotenja s posameznimi elementi kakovosti 
razvrsti v naslednji razred ekološkega potenciala: 

- največji, 

- dober, 

- zmeren, 

- slab ali 

- zelo slab ekološki potencial. 

(3) Opisne opredelitve razredov ekološkega stanja in ekološkega 

potenciala so določene v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe. 

12. člen 
mejne vrednosti razredov ekološkega stanja

(1) Biološki, splošni zikalno-kemijski in hidromorfološki elementi
 ter posebna onesnaževala morajo za razvrstitev v posamezen 
razred ekološkega stanja ustrezati opisnim opredelitvam iz prve 
do pete točke priloge 5 te uredbe. Biološki in hidromorfološki 
elementi kakovosti, splošne razmere ter posebna onesnaževala 
morajo za razvrstitev v posamezen razred ekološkega potenciala 
ustrezati opisnim opredelitvam iz šeste točke priloge 5 te uredbe. 

(2) Metrike za vrednotenje s posameznimi biološkimi elementi 
morajo ustrezati mejnim vrednostim, ki so za posamezne razrede 
ekološkega stanja določene kot razmerje ekološke kakovosti iz 
priloge 6 te uredbe. Razmerje ekološke kakovosti je razmerje med 
vrednostmi metrik za vrednotenje s posameznimi biološkimi 
elementi, ugotovljenimi v vodnem telesu površinske vode na 
podlagi monitoringa iz 17. člena te uredbe, in vrednostmi za te 
metrike pri referenčnih razmerah, značilnih za tip površinske vode
 (v nadaljnjem besedilu: za tip značilne referenčne razmere). 

(3) Za vsako vrsto površinskih voda se razdeli lestvica razmerij 
ekološke kakovosti v pet razredov od zelo dobrega do zelo slabega 
ekološkega stanja. Vrednost, ki predstavlja mejo med zelo dobrim 
in dobrim ekološkim stanjem, ter vrednost, ki predstavlja mejo 
med dobrim in zmernim ekološkim stanjem, se določita v skladu z 
Odločbo 2008/915/ES. 

(4) Vrednosti posebnih onesnaževal za zelo dobro in dobro 
ekološko stanje ne smejo presegati mejnih vrednosti, ki so za 
posamezne razrede ekološkega stanja določene v prilogi 8, ki je 
sestavni del te uredbe. Okoljski standardi kakovosti za posebna 
onesnaževala so določeni v skladu s postopkom iz pododdelka 
1.2.6 Priloge 4 Direktive 2000/60/ES. 

(5) Vrednosti splošnih zikalno-kemijskih parametrov morajo za 
zelo dobro in dobro ekološko stanje ustrezati okvirnim mejnim 
vrednostim iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, in ne smejo 
presegati mejnih vrednosti, ki so za posamezne razrede 
ekološkega stanja glede na opis tipa natančno določene v 
metodologiji za vrednotenje splošnih zikalno-kemijskih 
elementov v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja 
površinskih voda. 

(6) Hidromorfološki elementi morajo za zelo dobro ekološko stanje
 ustrezati pogojem v metodologiji za vrednotenje ekološkega 
stanja s hidromorfološkimi elementi v skladu s predpisom, ki 
ureja monitoring stanja površinskih voda. 

13. člen 
vrednotenje s posameznimi elementi kakovosti

(1) Vrednotenje s posameznim biološkim elementom kakovosti se 
izvede za posamezno mesto vzorčenja. 

(2) Vrednotenje s posameznim biološkim elementom kakovosti se 
izvede na podlagi izračuna vrednosti metrik iz priloge 4 te uredbe 
z uporabo statistične metode, ki je za posamezno metriko 
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določena v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja površinskih voda. 

(3) Posamezno posebno onesnaževalo se vrednoti na podlagi: 

- letne povprečne vrednosti posebnih onesnaževal iz priloge 4 te 
uredbe, izračunane kot aritmetična sredina koncentracij, 
izmerjenih v različnih časovnih obdobjih leta, in 

- največje izmerjene vrednosti posebnih onesnaževal, za katere je 
v prilogi 8 te uredbe določena NDK-OSK. 

(4) Pri izračunu letne povprečne vrednosti posebnega 
onesnaževala se: 

- rezultat analize opredeli kot polovica vrednosti meje določljivosti
 za ta parameter, kadar je izmerjena koncentracija parametra pod 
mejo določljivosti. Če je tako izračunana letna povprečna vrednost
 nižja od meje določljivosti, se taka letna povprečna vrednost 
označi z izrazom "pod mejo določljivosti" in 

- za parametre, ki so skupna vsota dane skupine snovi, vključno z 
ustreznimi metaboliti, produkti razgradnje in reakcijskimi 
produkti, vrednosti izmerjenih koncentracij, ki ne dosegajo meje 
določljivosti za posamezno snov, opredeli kot nič. 

(5) Če rezultati monitoringa vsebujejo primere ubežnikov, se 
največja vrednost posebnih onesnaževal lahko izračuna z uporabo
 statistične metode. Uporabljena statistična metoda se navede v 
poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring 
stanja površinskih voda. 

(6) Posamezen splošen zikalno-kemijski parameter, za katerega 
so mejne vrednosti razredov ekološkega stanja določene v prilogi 
7 te uredbe, se vrednoti na podlagi izračuna z uporabo statistične 
metode, kot na primer izračun percentila izmerjenih vrednosti. 
Uporabljena statistična metoda se navede v poročilu o 
monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja 
površinskih voda. 

(7) Vrednotenje s posameznim hidromorfološkim elementom, ki 
podpira biološke elemente, se izvede na podlagi izračuna 
vrednosti metrik iz priloge 4 te uredbe v skladu z metodologijo za 
posamezno metriko v skladu s predpisom, ki ureja monitoring 
stanja površinskih voda. 

(8) Kadar je za vrednotenje s posameznim biološkim ali 
hidromorfološkim elementom kakovosti določenih več metrik 
oziroma parametrov, se vrednotenje izvede na podlagi 
metodologije za ta element kakovosti v skladu s predpisom, ki 
ureja monitoring stanja površinskih voda. 

(9) Pri vrednotenju rezultatov monitoringa ekološkega stanja 
glede na letne povprečne vrednosti posebnih onesnaževal se za 
kovine lahko upoštevajo: 

- koncentracije naravnega ozadja za kovine in njihove spojine iz 
priloge 10 te uredbe,če so vzrok za neskladnost z LP-OSK ali NDK- 
OSK, in 

- trdota vode, pH ali drugi parametri, ki lahko vplivajo na biološko
 razpoložljivost kovin. 

14. člen 
razvrščanje v razrede ekološkega stanja

(1) Vodno telo površinske vode se razvrsti v razrede ekološkega 
stanja iz prvega odstavka 11. člena te uredbe na podlagi rezultatov 
vrednotenj s posameznimi elementi kakovosti, in sicer glede na 
najslabšo vrednost rezultatov vrednotenja z biološkimi elementi 
kakovosti, splošnih zikalno-kemijskih elementov in posebnih 
onesnaževal. 

(2) Kadar se vodno telo površinske vode v skladu s prejšnjim 
odstavkom razvrsti v razred zelo dobro ekološko stanje, se 
razvrstitev dodatno preveri tudi glede na ustreznost 
hidromorfoloških elementov ekološkega stanja v skladu s šestim 
odstavkom 12. člena te uredbe. 

(3) Kadar je en element kakovosti občutljiv na več vrst 
obremenitev, se vodno telo razvrsti glede na najslabšo vrednost 
rezultatov vrednotenja s tem elementom kakovosti glede na 
različne obremenitve. 

(4) Kadar je na eno vrsto obremenitve občutljivih več različnih 
elementov kakovosti, se vodno telo razvrsti glede na vrednost 
rezultatov vrednotenja s tistim elementom kakovosti, ki je v 
skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe najbolj občutljiv 
na to obremenitev. 

(5) Način razvrščanja vodnih teles površinskih voda v razrede 
ekološkega stanja glede na biološke elemente kakovosti je 
shematsko prikazan v prilogi 9, ki je sestavni del te uredbe. 

3. Dodatne zahteve za operativni monitoring na vodnih 
telesih površinskih voda na območjih s posebnimi 

zahtevami 
15. člen 

površinske vode, ki se odvzemajo za oskrbo s pitno vodo
(1) V program operativnega monitoringa se vključijo vodna telesa 
ali njihovi deli, kjer se površinska voda odvzema za oskrbo s pitno 
vodo in v povprečju zagotavljajo več kot 100 m3 vode na dan. 

(2) Vodno telo ali del vodnega telesa površinske vode iz prejšnjega
 odstavka ustreza dodatnim zahtevam za površinske vode, ki se 
odvzemajo za oskrbo s pitno vodo, če: 

- ima dobro kemijsko stanje v skladu z 8. členom te uredbe, 

- rezultati monitoringa za nobeno od snovi, ki se odvajajo v 
površinsko vodo v pomembnih količinah in bi lahko vplivale na 
stanje tega vodnega telesa ter se v skladu s predpisom, ki ureja 
pitno vodo, spremljajo zaradi ugotavljanja zdravstvene ustreznosti
 pitne vode, ne izkazujejo poslabšanja glede na rezultate 
predhodnega leta, 

- rezultati monitoringa za snovi iz prejšnjega odstavka izkazujejo, 
da bo voda po uporabljenem postopku obdelave ustrezala 
zahtevam predpisa, ki ureja pitno vodo. 
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(3) Ustreznost glede na dodatne zahteve iz prejšnjega odstavka se 
ugotavlja na podlagi: 

- monitoringa kemijskega stanja in 

- monitoringa parametrov iz druge alinee prejšnjega odstavka na 
mestih vzorčenja, določenih na vodnih telesih površinskih voda 
ali njihovih delih, kjer se odvzema površinska voda za oskrbo s 
pitno vodo. 

16. člen 
površinske vode na posebnih varstvenih območjih

(1) V program operativnega monitoringa se vključijo vodna telesa 
površinskih voda ali njihovi deli, ki ležijo na posebnih varstvenih 
območjih, kadar je na podlagi analize vplivov človekovih 
dejavnosti na stanje površinskih voda ali rezultatov nadzornega 
monitoringa ocenjeno, da ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev 
in zahtev glede površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja 
posebna varstvena območja (območja Natura 2000). 

(2) Vodno telo ali del vodnega telesa površinske vode iz prejšnjega
 odstavka ustreza zahtevam za površinske vode na posebnih 
varstvenih območjih, če: 

- ima dobro kemijsko in ekološko stanje ter 

- ustreza zahtevam glede kakovosti površinske vode v skladu s 
predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 
2000). 

(3) Ustreznost iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na podlagi 
operativnega monitoringa kemijskega stanja in ekološkega stanja 
površinskih voda. 

III. MONITORING STANJA POVRŠINSKIH VODA 
17. člen 

vrste, vsebine in način monitoringa stanja površinskih voda
(1) Država zagotavlja monitoring stanja površinskih voda zaradi 
ugotavljanja kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda ter
 ustreznosti glede na dodatne zahteve iz 15. in 16. člena te uredbe. 

(2) Monitoring stanja površinskih voda je nadzorni in operativni 
monitoring, ki vključuje monitoring kemijskega in ekološkega 
stanja. 

(3) Monitoring stanja površinskih voda je tudi preiskovalni 
monitoring in operativni monitoring na območjih s posebnimi 
zahtevami iz 15. in 16. člena te uredbe. 

(4) Ministrstvo zagotavlja monitoring snovi z nadzornega seznama
 snovi za spremljanje na ravni Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni seznam) iz priloge 11, ki je sestavni del te 
uredbe. 

(5) Način izvajanja monitoringa v skladu s to uredbo, vsebino 
programa monitoringa stanja površinskih voda, način in obliko 
poročanja o rezultatih monitoringa stanja površinskih voda ter 
način in obliko prikaza kemijskega in ekološkega stanja 

površinskih voda podrobneje ureja predpis, ki ureja monitoring 
stanja površinskih voda. 

IV. ČEZMERNA OBREMENITEV VODNIH TELES POVRŠINSKIH 
VODA 

18. člen 
čezmerno obremenjeno vodno telo

(1) Vodno telo ali skupina vodnih teles površinske vode je 
čezmerno obremenjeno, če: 

- ima slabo kemijsko stanje, 

- je razvrščeno v zmerno, slabo ali zelo slabo ekološko stanje, 

- se v skladu z 9.a členom te uredbe ugotovi pomembno povečanje 
koncentracije parametra kemijskega stanja v sedimentu oziroma 
organizmih ali 

- ne ustreza dodatnim zahtevam iz 15. ali 16. člena te uredbe. 

(2) Za vodno telo ali skupino vodnih teles iz prejšnjega odstavka je
 treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in vode, začeti 
izvajati ukrepe. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek ukrepov ni treba izvajati, če: 

- prekoračitev okoljskih standardov kakovosti izvira iz vira v drugi 
državi in zaradi takšnega čezmejnega onesnaževanja ni mogoče 
izvesti učinkovitih ukrepov za doseganje okoljskih standardov 
kakovosti, 

- so bili uporabljeni razpoložljivi mehanizmi usklajevanja na 
zadevnem mednarodnem povodju ali porečju in 

- so bile določene izjeme pri opredelitvi okoljskih ciljev v skladu s 
predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta 
upravljanja voda. 

V. POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI 
19. člen 
poročilo

(1) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji poročilo o stanju 
površinskih voda kot sestavni del načrta upravljanja voda v 
skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način 
priprave načrta upravljanja voda. 

(2) V primerih iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora 
ministrstvo v poročilo iz prejšnjega odstavka vključiti 
razpoložljive informacije in povzetek ukrepov, ki se nanašajo na 
čezmejno onesnaževanje. 

(3) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji poročilo o rezultatih 
spremljanja v zvezi z nadzornim seznamom vsakih 12 mesecev v 
času, ko je snov uvrščena na seznam. Za vsako snov, vključeno v 
nadaljnje sezname, ministrstvo o rezultatih spremljanja poroča 
Evropski komisiji v 21 mesecih od uvrstitve snovi na nadzorni 
seznam in nato vsakih 12 mesecev v času, ko je snov uvrščena na 
seznam. 
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VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
20. člen 

prehodna določba
(1) Določbe druge alinee prvega odstavka 7. člena te uredbe in 
druge alinee prvega odstavka 8. člena te uredbe se začnejo 
uporabljati pri vrednotenju rezultatov monitoringa za leto 2010. 

(2) Do 31. decembra 2010 se za parameter svinec in njegove spojine
 za celinske površinske vode ter za morje in somornice namesto 
LP-OSK iz priloge 2 te uredbe uporablja vrednost 10 µg/L. 

(3) Do 31. decembra 2010 se za splošni zikalno-kemijski 
parameter ekološkega stanja nitrat za reke namesto mejnih 
vrednosti za dobro ekološko stanje iz 1. točke priloge 7 te uredbe 
uporablja vrednost 25 mg/L. 

21. člen 
prenehanje veljavnosti

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati: 

- Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 
11/02 in 41/04 - ZVO-1), 

- Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za 
oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00, 4/01 - popr., 52/02 
in 41/04 - ZVO-1), in 

- Odredba o prvi razvrstitvi površinskih voda, ki se jih odvzema za 
oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 56/02). 

22. člen 
začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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 PRILOGA 1: PARAMETRI KEMIJSKEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA 

Številka Številka CAS (1) Številka EU (2) Ime prednostne snovi (3) 
Opredelitev 
parametra 

Ugotavljanje 
trendov 

(1) 15972-60-8 240-110-8 alaklor PS  

(2) 120-12-7 204-371-1 antracen PNS X 

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin PS  

(4) 71-43-2 200-753-7 benzen PS  

(5) ni relevantno ni relevantno bromirani difeniletri PNS (4) X 

(6) 7440-43-9 231-152-8 kadmij in njegove spojine PNS X 

(7) 85535-84-8 287-476-5 kloroalkani, C 10-13 PNS X 

(8) 470-90-6 207-432-0 klorfenvinfos PS  

(9) 2921-88-2 220-864-4 klorpirifos (klorpirifos-etil) PS  

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloroetan PS  

(11) 75-09-2 200-838-9 diklorometan PS  

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) PNS X 

(13) 330-54-1 206-354-4 diuron PS  

(14) 115-29-7 204-079-4 endosulfan PNS  

(15) 206-44-0 205-912-4 fluoranten PS X 

(16) 118-74-1 204-273-9 heksaklorobenzen PNS X 

(17) 87-68-3 201-765-5 heksaklorobutadien PNS X 

(18) 608-73-1 210-168-9 heksaklorocikloheksan PNS X 

(19) 34123-59-6 251-835-4 izoproturon PS  

(20) 7439-92-1 231-100-4 svinec in njegove spojine PS X 

(21) 7439-97-6 231-106-7 živo srebro in njegove spojine PNS X 

(22) 91-20-3 202-049-5 naftalen PS  

(23) 7440-02-0 231-111-4 nikelj in njegove spojine PS  

(24) ni relevantno ni relevantno nonilfenoli PNS (5)  

(25) ni relevantno ni relevantno oktilfenoli (6) PS  

(26) 608-93-5 210-172-0 pentaklorobenzen PNS X 

(27) 87-86-5 201-778-6 pentaklorofenol PS  

(28) ni relevantno ni relevantno poliaromatski ogljikovodiki (PAH) (7) PNS X 

(29) 122-34-9 204-535-2 simazin PS  

(30) ni relevantno ni relevantno tributilkositrove spojine PNS (8) X 

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenzeni PS  

(32) 67-66-3 200-663-8 triklorometan (kloroform) PS  

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluralin PNS  

(34) 115-32-2 204-082-0 dikofol PNS X 

(35) 1763-23-1 217-179-8 
perfluorooktan sulfonska kislina in 
njeni derivati (PFOS) 

PNS X 

(36) 124495-18-7 ni relevantno kvinoksifen PNS X 

(37) ni relevantno ni relevantno 
dioksini in dioksinom podobne 
spojine 

PNS (9) X 

(38) 74070-46-5 277-704-1 aklonifen PS  

(39) 42576-02-3 255-894-7 bifenoks PS  

(40) 28159-98-0 248-872-3 cibutrin PS  
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(41) 52315-07-8 257-842-9 cipermetrin (10) PS  

(42) 62-73-7 200-547-7 diklorvos PS  

(43) ni relevantno ni relevantno heksabromociklododekani (HBCDD) PNS (11) X 

(44) 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 heptaklor in heptaklor epoksid PNS X 

(45) 886-50-0 212-950-5 terbutrin PS  

 
 
PS – prednostna snov  
PNS – prednostna nevarna snov  
X – za parameter kemijskega stanja je potrebno spremljanje trenda v sedimentih ali organizmih  
v skladu z 9.a členom uredbe. Vrsta organizmov je določena v prilogi 2 te uredbe. 
 
(1)  CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov. 
(2)  Številka EU: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi (EINECS) ali Evropski seznam novih 

snovi (ELINCS).  
(3)  Kadar so bile izbrane skupine snovi, so bili za določitev okoljskih standardov kakovosti opredeljeni tipični 

predstavniki, razen če je izrecno navedeno drugače.  
(4)  Le tetra-, penta-, heksa- in heptabromodifenileter (številke CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0 oziroma 

68928-80-3).  
(5)  Nonilfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), vključno z izomeroma 4-nonilfenolom (CAS 104-40-5, EU 203-

199-4) in 4-nonilfenolom (razvejenim) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5).  
(6)  Oktilfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), vključno z izomerom 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenolom (CAS 

140-66-9, EU 205- 426-2).  
(7)  Vključno z benzo(a)pirenom (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluorantenom (CAS 205-99-2, EU 205-

911-9), benzo(g,h,i)perilenom (CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluorantenom (CAS 207-08-9, EU 205-
916-6), indeno(1,2,3-cd)pirenom (CAS 193- 39-5, EU 205-893-2) in brez antracena, fluorantena in naftalena, 
ki se navedejo ločeno.  

(8)  Vključno s tributilkositrovim kationom (CAS 36643-28-4).  
(9)  To se nanaša na naslednje spojine: 7 polikloriranih dibenzo-p-dioksinov (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-

01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 
57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-
O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 polikloriranih dibenzofuranov (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 
1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-
26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF 
(CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 12 dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB-DL): 3,3’,4,4’-
T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, 
CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-
6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 
2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 
2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 
2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). 

(10)  CAS 52315-07-8 se nanaša na zmes izomerov cipermetrina: alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8), beta-
cipermetrina (CAS 65731-84- 2), theta-cipermetrina (CAS 71697-59-1) in zeta-cipermetrina (52315-07-8).  

(11)  To se nanaša na 1,3,5,7,9,11-heksabromociklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- 
heksabromociklododekan (CAS 3194-55-6), α-heksabromociklododekan (CAS 134237-50-6), β-
heksabromociklododekan (CAS 134237-51-7) in γ-heksabromociklododekan (CAS 134237-52-8).  
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 PRILOGA 2: OKOLJSKI STANDARDI KAKOVOSTI ZA PARAMETRE 
KEMIJSKEGA STANJA V VODI IN ORGANIZMIH  

1. Okoljski standardi kakovosti kot vrednost parametra kemijskega stanja v vodi  
LP: Letno povprečje  
NDK: Največja dovoljena koncentracija  
Enota: [μg/l] za stolpce 4 do 7 

    [μg/kg mokre teže] za stolpec 8 
NO - vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe. 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Št. Ime snovi Številka CAS 
(1) 

LP-OSK (2) 
Celinske 
površinske vode 
(3) 

LP-OSK (2) 
Druge 
površinske 
vode 

NDK-OSK (4) 
Celinske 
površinske vode 
(3) 

NDK-OSK (4) 
Druge površinske 
vode 

OSK 
organizmi 
(12) 

(1) alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7   

(2) antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1   

(3) atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0   

(4) benzen 71-43-2 10 8 50 50   

(5) bromirani difeniletri (5) 32534-81-9     0,14 0,014 0,0085 

(6) 
kadmij in njegove 
spojine (glede na 
razrede trdote vode) (6) 

7440-43-9 

r.1: ≤ 0,08 + NO  
r.2: 0,08 + NO 
r.3: 0,09 + NO 
r.4: 0,15 + NO 
r.5: 0,25 + NO 

0,2 + NO 

r.1: ≤ 0,45 + NO 
r.2: 0,45 +NO 
r.3: 0,6 +NO 
r.4: 0,9 +NO 
r.5: 1,5 +NO 

r.1: ≤ 0,45 + NO 
r.1: 0,45 + NO 
r.1: 0,6 + NO r.1: 
0,9 + NO 
r.1: 1,5 + NO 

  

(6a) ogljikov tetraklorid (7) 56-23-5 12 12 ni relevantno ni relevantno   

(7) C10–13 kloroalkani (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4   

(8) klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3   

(9) klorpirifos (klorpirifos- 
etil) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1   

(9a) 

ciklodienski pesticidi: 
aldrin (7)  
dieldrin (7) 
endrin (7) 
izodrin (7) 

309-00-2  
60-57-1  
72-20-8 
465-73-6 

Σ = 0,01 Σ = 0,005 ni relevantno ni relevantno   

(9b) 
DDT vsota (7), (9) ni relevantno 0,025 0,025 ni relevantno ni relevantno   

para-para- DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 ni relevantno ni relevantno   

(10) 1,2-dikloroetan 107-06-2 10 10 ni relevantno ni relevantno   

(11) diklorometan 75-09-2 20 20 ni relevantno ni relevantno   

(12) di(2-etilheksil)ftalat 
(DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 ni relevantno ni relevantno   

(13) diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8   

(14) endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004   

(15) fluoranten 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 

(16) heksaklorobenzen 118-74-1     0,05 0,05 10 

(17) heksaklorobutadien 87-68-3     0,6 0,6 55 

(18) heksaklorocikloheksan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02   

(19) izoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0   

(20) svinec in njegove 
spojine 7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14   
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(21) živo srebro in njegove 
spojine 7439-97-6     0,07 + NO 0,07 + NO 20 

(22) naftalen 91-20-3 2 2 130 130   

(23) nikelj in njegove spojine 7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34   

(24) nonilfenoli (4-nonilfenol) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0   

(25) oktilfenoli (4-(1,1′,3,3′- 
tetrametilbutil)fenol) 140-66-9 0,1 0,01 ni relevantno ni relevantno   

(26) pentaklorobenzen 608-93-5 0,007 0,0007 ni relevantno ni relevantno   

(27) pentaklorofenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1   

(28) 

poliaromatski 
ogljikovodiki (PAH) (11) ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno   

benzo(a)piren 50-32-8 1,7 × 10 –4 1,7 × 10 –4 0,27 0,027 5 

benzo(b)fluoranten 205-99-2 glej opombo 11 glej opombo 
11 0,017 0,017 glej 

opombo 11 

benzo(k)fluoranten 207-08-9 glej opombo 11 glej opombo 
11 0,017 0,017 glej 

opombo 11 

benzo(g,h,i)perilen 191-24-2 glej opombo 11 glej opombo 
11 8,2 × 10 –3 8,2 × 10 –4 glej 

opombo 11 

indeno(1,2,3- cd)piren 193-39-5 glej opombo 11 glej opombo 
11 ni relevantno ni relevantno glej 

opombo 11 
(29) simazin 122-34-9 1 1 4 4   
(29
a) tetrakloroetilen (7) 127-18-4 10 10 ni relevantno ni relevantno   

(29
b) trikloroetilen (7) 79-01-6 10 10 ni relevantno ni relevantno   

(30) tributilkositrove spojine 
(tributilkositrov kation) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015   

(31) triklorobenzeni 12002-48-1 0,4 0,4 ni relevantno ni relevantno   

(32) triklorometan 67-66-3 2,5 2,5 ni relevantno ni relevantno   

(33) trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 ni relevantno ni relevantno   

(34) dikofol 115-32-2 1,3 × 10 –3 3,2 × 10 –5 ni relevantno (10) ni relevantno (10) 33 

(35) 
perfluorooktan 
sulfonska kislina in 
njeni derivati (PFOS) 

1763-23-1 6,5 × 10 –4 1,3 × 10 –4 36 7,2 9,1 

(36) kvinoksifen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54   

(37) dioksini in dioksinom 
podobne spojine 

glej opombo 9 v 
prilogi 1     ni relevantno ni relevantno 

vsota 
PCDD + 
PCDF + 
PCB-DL 
0,0065 
μg.kg –1 
TEQ (14) 

(38) aklonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012   

(39) bifenoks 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004   

(40) cibutrin 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016   

(41) cipermetrin 52315-07-8 8 × 10 –5 8 × 10 –6 6 × 10 –4 6 × 10 –5   

(42) diklorvos 62-73-7 6 × 10 –4 6 × 10 –5 7 × 10 –4 7 × 10 –5   

(43) heksabromociklododek
an (HBCDD) 

glej opombo 11 
v prilogi 1 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

(44) heptaklor in heptaklor 
epoksid 

76-44-8/ 1024-
57-3 2 × 10 –7 1 × 10 –8 3 × 10 –4 3 × 10 –5 6,7 × 10 –3 

(45) terbutrin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034   

(1)  CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov.  
(2)  Ta vrednost je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost (LP-OSK). Če ni 

drugače določeno, velja za celotno koncentracijo vseh izomerov.  
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(3)  Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna ali močno preoblikovana 
vodna telesa. 

(4)  Ta vrednost je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija (NDK-
OSK). Kjer so NDK-OSK označene kot ‚ni relevantno‘, se šteje, da vrednosti LP-OSK zagotavljajo 
varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od 
vrednosti, določenih na podlagi akutne toksičnosti.  

(5)  Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri (št. 5), se OSK nanaša na vsoto 
koncentracij sorodnih snovi pod številkami 28, 47, 99, 100, 153 in 154.  

(6)  Za kadmij in njegove spojine (št. 6) se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, razdeljeno 
v pet razredov (r.1 = razred 1: < 40 mg CaCO 3 /l, r.2 = razred 2: 40 do < 50 mg CaCO 3 /l, r.3 = 
razred 3: 50 do < 100 mg CaCO 3 /l, r.4 = razred 4: 100 do < 200 mg CaCO 3 /l in r.5 = razred 5: 
≥ 200 mg CaCO 3 /l).  

(7)  Ta snov ni prednostna snov, temveč eno od drugih onesnaževal, za katera so OSK enaki OSK, 
določenim v zakonodaji, ki se je uporabljala pred 13. januarjem 2009.  

(8)  Okvirni parameter za to skupino snovi ni opredeljen. Okvirni parameter(-ri) mora(-jo) biti 
opredeljen(-i) z analitsko metodo. 

(9)  Celotni DDT obsega vsoto izomerov 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etana (številka CAS 50-29-
3; številka EU 200-024-3); 1,1,1- trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etana (številka CAS 789-
02-6; številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilena (številka CAS 72-55-9; 
številka EU 200-784-6) in 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etana (številka CAS 72-54-8; številka 
EU 200-783-0). 

(10)  Za določitev NDK-OSK za te snovi ni na voljo zadostnih informacij.  
(11)  Pri skupini prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) (št. 28) se OSK za organizme 

in ustrezni LP-OSK v vodi nanašajo na koncentracijo benzo(a)pirena, saj temeljijo na njegovi 
toksičnosti. Benzo(a)piren se lahko šteje za kazalnik za druge PAH, zato je treba za primerjavo z 
OSK za organizme ali ustreznimi LP-OSK za vodo spremljati le benzo(a)piren. 

(12)  OSK za organizme se nanaša na ribe, razen če ni določeno drugače. Namesto tega se lahko 
spremlja drug takson ali drug medij, če OSK, ki se uporablja, zagotavlja enako raven zaščite. Za 
snovi pod številko 15 (fluoranten) in 28 (PAH) se OSK za organizme nanaša na rake in 
mehkužce. Spremljanje fluorantena in PAH v ribah ni primerno za oceno kemijskega stanja. Za 
snovi pod številko 37 (dioksini in dioksinom podobne spojine) se OSK za organizme nanašajo na 
ribe, rake in mehkužce, v skladu z oddelkom 5.3 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1259/2011 z 
dne 2. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 v zvezi z mejnimi vrednostmi 
dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in dioksinom nepodobnih PCB-jev v živilih (UL L 320, 
3.12.2011, str. 18).  

(13)  Ti OSK se nanašajo na biološko razpoložljive koncentracije snovi.  
(14)  PCDD: poliklorirani dibenzo-p-dioksini; PCDF: poliklorirani dibenzofurani; PCB-DL: dioksinom 

podobni poliklorirani bifenili; TEQ: toksični ekvivalenti v skladu s faktorji toksične ekvivalentnosti 
Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005. 

 
2. Organizmi za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda 

Vrsta površinske 
vode 
 

Vodno 
območje 
 

Vrsta organizmov 
 

Tkivo organizmov 
 

obalne vode 
 

VO 
Jadranskega 
morja 
 

mediteranska klapavica (Mytilus 
galloprovincialis) 
 

mehki del organizma c 
 

celinske površinske 
vode 
 

VO Donave 
 

klen (Leuciscus cephalus cephalus) 
ali 
potočna postrv (Salmo trutta) a 
ali 
pohra (Barbus balcanicus) b 

celoten organizem d 
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celinske površinske 
vode 
 

VO 
Jadranskega 
morja 
 

štrkavec (Leuciscus cephalus 
cabeda) 
ali 
soška postrv (Salmo marmorata) a 
ali 
pohra (Barbus balcanicus) b 
 

celoten organizem d 
 

 
a    Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus 

cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena.  
 
b   Vrsta organizma se uporabi za celinske površinske vode, v katerih klen (Leuciscus cephalus 

cephalus) in štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda) nista razširjena in je pogostost in/ali starostna 
struktura potočne postrvi (Salmo trutta) oziroma soške postrvi (Salmo marmorata) spremenjena 
zaradi vlaganja ali drugih človekovih posegov.  

 
c     Osebki se odvzamejo januarja. Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki dosegajo velikost med 3 in 

6 cm.  
 
d   Osebki se odvzamejo v jeseni (septembra ali oktobra). Za vrednotenje se uporabijo osebki, ki so 

dopolnili drugo leto življenja.  
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PRILOGA 3: ELEMENTI KAKOVOSTI EKOLOŠKEGA STANJA 
 
1. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja rek, so: 
 
1.1 biološki elementi: 
1. sestava in številčnost vodnega rastlinstva (fitoplankton1 ter fitobentos in makrofiti), 
2. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in 
3. sestava, številčnost in starostna struktura rib; 
 
1.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

– količine in dinamike vodnega toka in  
– povezave s telesi podzemne vode,  

2. kontinuiteta toka in 
3. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

– spreminjanja globine in širine reke, 
– strukture in substrata rečne struge in 
– strukture obrežnega pasu; 

 
1.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. splošni fizikalno-kemijski elementi: 

– toplotne razmere, 
– kisikove razmere, 
– slanost, 
– zakisanost,  
– stanje hranil in 

2. posebna onesnaževala: 
– sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih 

količinah odvajajo v to vodno telo. 
 
2. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja jezer, so: 
 
2.1 biološki elementi: 
1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona, 
2. sestava in številčnost ostalega vodnega rastlinstva,  
3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in 
4. sestava, številčnost in starostna struktura rib; 
 
2.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi: 

– količine in dinamike vodnega toka, 
– zadrževalnega časa,   
– povezave s telesom podzemne vode, in 

2. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 
– spreminjanja globine jezera, 
– količine, strukture in substrata jezerskega dna in 
– strukture jezerske obale; 

 
 
                                                      
1le fitobentos in makrofiti; fitoplankton ni relevanten za slovenske razmere 
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2.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. splošni fizikalno-kemijski elementi: 

– prosojnost, 
– toplotne razmere, 
– kisikove razmere, 
– slanost, 
– zakisanost,  
– stanje hranil in 

2. posebna onesnaževala: 
– sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih 

količinah odvajajo v to vodno telo. 
 
3. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja somornic, so: 
 
3.1 biološki elementi: 
1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona, 
2. sestava in številčnost ostalega vodnega rastlinstva,  
3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev in 
4. sestava in številčnost rib; 
 
3.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

– spreminjanja globine, 
– količine, strukture in substrata dna,   
– strukture bibavičnega pasu in 

2. režim bibavice, ki se ugotavlja na podlagi: 
– toka sladke vode in 
– izpostavljenosti valovom; 

 
3.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. splošni fizikalno-kemijski elementi: 

– prosojnost, 
– toplotne razmere, 
– kisikove razmere, 
– slanost,  
– stanje hranil, in 

2. posebna onesnaževala: 
– sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih 

količinah odvajajo v to vodno telo. 
 

4. Elementi kakovosti za ugotavljanje ekološkega stanja obalnih voda, so: 
 
4.1 biološki elementi: 
1. sestava, številčnost in biomasa fitoplanktona, 
2. sestava in pokrovnost drugega vodnega rastlinstva2 in  
3. sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev; 
 
 
 
                                                      
2 le makrofitske alge; kritosemenke niso relevantne za slovenske razmere 
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4.2 hidromorfološki elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. morfološke razmere, ki se ugotavljajo na podlagi: 

– spreminjanja globine, 
– strukture in substrata obalnega dna,   
– strukture bibavičnega pasu in 

2. režim bibavice, ki se ugotavlja na podlagi: 
– smeri prevladujočih tokov in 
– izpostavljenosti valovom; 

 
4.3 kemijski in fizikalno-kemijski elementi, ki podpirajo biološke elemente: 
1. splošni fizikalno-kemijski elementi: 

– prosojnost, 
– toplotne razmere, 
– kisikove razmere, 
– slanost,  
– stanje hranil in 

2. posebna onesnaževala: 
– sintetična ali nesintetična onesnaževala, za katera se ugotovi, da se v pomembnih 

količinah odvajajo v to vodno telo. 
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PRILOGA 4: PARAMETRI IN METRIKE EKOLOŠKEGA STANJA 
 
Preglednica 1: Parametri in metrike ekološkega stanja za reke 
 

Element kakovosti Parameter / metrika 
Obremenitev, ki jo kaže 
posamezna biološka 
metrika 

Biološki elementi kakovosti 
fitoplankton ni relevanten za slovenske reke  
fitobentos in makrofiti  Trofični indeks (TI) obremenitev s hranili 
 Saprobni indeks (SI) organska obremenitev 
 Indeks rečnih makrofitov (RMI) obremenitev s hranili 
bentoški nevretenčarji  Saprobni indeks (SI) organska obremenitev 

 

Slovenski multimetrijski indeks 
hidromorfološke 
spremenjenosti/splošne 
degradiranosti (SMEIH) 

hidromorfološke 
spremembe/splošna 
degradiranost 

Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti 
toplotne razmere temperatura vode  

kisikove razmere biokemijska poraba kisika v petih 
dneh (BPK5) 

 

 koncentracija v vodi raztopljenega 
kisika (O2) 

 

 nasičenost vode s kisikom (%)  

celotni organski ogljik celotni organski ogljik (TOC)  

slanost električna prevodnost (25°C)  

zakisanost m-alkaliteta  

 pH  

stanje hranil amonij  

 nitrat   

 celotni dušik   

 celotni fosfor   

 ortofosfat  

suspendirane snovi po sušenju   
Posebna onesnaževala 
posebna sintetična onesnaževala 1  
posebna nesintetična onesnaževala 1  
Hidromorfološki elementi kakovosti 
morfološke razmere 
hidrološki režim 

Indeks hidromorfološke kakovosti 
in spremenjenosti (HQM)  

 
1 Parametri iz priloge 8 te uredbe 
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Preglednica 2: Parametri in metrike ekološkega stanja za jezera 
 

Element kakovosti Parameter / metrika 
Obremenitev, ki jo kaže 
posamezna biološka 
metrika 

Biološki elementi kakovosti 

fitoplankton Multimetrijski indeks za 
fitoplankton (MMI_FPL) obremenitev s hranili 

fitobentos in makrofiti  Trofični indeks (TI) obremenitev s hranili 

bentoški nevretenčarji  Indeks vpliva hidromorfološke 
spremenjenosti litorala (LHM) hidromorfološke spremembe 

Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti 
prosojnost  Secchi-jeva globina  
toplotne razmere temperatura vode  

kisikove razmere koncentracija v vodi raztopljenega 
kisika (O2) 

 

 koncentracija v vodi v 
raztopljenega kisika – hipolimnij 
(O2) 

 

 nasičenost vode s kisikom (%)  

celotni organski ogljik celotni organski ogljik (TOC)  

slanost električna prevodnost (25°C)  

zakisanost m-alkaliteta  

 pH  

stanje hranil amonij   

 nitrat    

 celotni dušik  

 celotni fosfor   

 ortofosfat   
Posebna onesnaževala 
posebna sintetična onesnaževala 1  
posebna nesintetična onesnaževala 1  
Hidromorfološki elementi kakovosti 
morfološke razmere Indeks spremenjenosti obale  

 
1 Parametri iz priloge 8 te uredbe 
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Preglednica 3: Parametri in metrike ekološkega stanja za obalne vode 
 

Element kakovosti Parameter / metrika 
Obremenitev, ki jo kaže 
posamezna biološka 
metrika 

Biološki elementi kakovosti 
fitoplankton biomasa (koncentracija klorofila a) obremenitev s hranili 

makrofitske alge Indeks vrednotenja ekološkega 
stanja EEI obremenitev s hranili 

kritosemenke niso relevantne za slovenske obalne 
vode  

bentoški nevretenčarji  Multimetrijski AMBI (MAMBI)  
Splošni fizikalno-kemijski elementi kakovosti 
prosojnost Secchi-jeva globina  
toplotne razmere temperatura vode  

kisikove razmere biokemijska poraba kisika v petih 
dneh (BPK5) 

 

 nasičenost s kisikom (%)  

slanost električna prevodnost (25°C)  

zakisanost  pH  
stanje hranil amonij   
 nitrit   
 nitrat   
 celotni dušik   
 celotni fosfor   
 fosfat  
 silikat  
Posebna onesnaževala 
posebna sintetična onesnaževala 1  
posebna nesintetična onesnaževala 1  

 
1 Parametri iz priloge 8 te uredbe 
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Preglednica 4: Biološki elementi kakovosti ekološkega stanja, ki so najbolj občutljivi na 
posamezno obremenitev 
 

Obremenitev Element kakovosti Parameter / metrika 

Reke 

obremenitev s hranili fitobentos in makrofiti   Trofični indeks (TI) in Indeks rečnih makrofitov 
(RMI) 

organska obremenitev bentoški nevretenčarji Saprobni indeks (SI) 

hidromorfološke spremembe bentoški nevretenčarji 
Slovenski multimetrijski indeks 
hidromorfološke spremenjenosti/splošne 
degradiranosti (SMEIH) 

Jezera 

obremenitev s hranili fitoplankton Multimetrijski indeks za fitoplankton 
(MMI_FPL) 

organska obremenitev   

morfološke spremembe bentoški nevretenčarji Indeks vpliva hidromorfološke spremenjenosti 
litorala (LHM) 

hidrološke spremembe   

Obalne vode 

obremenitev s hranili makrofitske alge1 Indeks vrednotenja ekološkega stanja EEI 

obremenitev s hranili fitoplankton Biomasa (koncentracija klorofila a) 

organska obremenitev bentoški nevretenčarji2 Multimetrijski AMBI (MAMBI) 

1 Velja za tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, 
opredeljeni kot tipi obalnega morja s skalami kot prevladujočo sestavo substrata 

2 Velja za tipe obalnih voda,  ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, 
opredeljeni kot tipi obalnega morja s sedimentom kot prevladujočo sestavo substrata 
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PRILOGA 5: OPISNE OPREDELITVE RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA 

 

1. Splošne opisne opredelitve razredov ekološkega stanja 

 

Preglednica 1: Splošna opisna opredelitev za reke, jezera, somornice in obalne vode 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
splošno Vrednosti fizikalno-kemijskih in 

hidromorfoloških elementov 
kakovosti za tip vodnega telesa 
površinske vode niso spremenjene 
zaradi človekovega vpliva ali pa so te 
spremembe le zelo majhne v 
primerjavi z vrednostmi, ki jih 
običajno povezujemo s tem tipom, 
kadar ni motenj. 
 
Vrednosti bioloških elementov 
kakovosti za vodno telo površinske 
vode izražajo vrednosti, ki jih 
običajno povezujemo s tem tipom, 
kadar ni motenj, in ne kažejo znakov 
ali kažejo le zelo majhne znake 
odmikov. 
 
To so za tip značilne razmere in 
združbe. 

Vrednosti bioloških elementov 
kakovosti za ta tip vodnega telesa 
površinske vode kažejo nizko stopnjo 
odmikov zaradi človekovega 
delovanja, vendar se le malo 
razlikujejo od tistih, ki jih običajno 
povezujemo s tem tipom vodnega 
telesa površinske vode, kadar ni 
motenj. 

Vrednosti bioloških elementov 
kakovosti za ta tip vodnega telesa 
površinske vode se zmerno 
razlikujejo od tistih, ki jih običajno 
povezujemo s tem tipom telesa 
površinske vode, kadar ni motenj. 
Vrednosti kažejo znake zmernih 
odmikov zaradi človekovega 
delovanja in so pomembno slabše kot 
ob dobrem stanju. 

 



 

 14

2. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v rekah 

 
Preglednica 2.1: Biološki elementi kakovosti za reke 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
fitoplankton Taksonomska sestava povsem ali 

skoraj povsem ustreza  razmeram 
brez motenj. 
 
Povprečna številčnost je povsem 
skladna s fizikalno-kemijskimi 
razmerami, značilnimi za tip, in ne 
povzroča pomembnih sprememb za 
tip značilne prosojnosti. 
 
Pogostnost in jakost cvetenja sta 
skladni s fizikalno-kemijskimi 
razmerami, značilnimi za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip.  
Spremembe ne kažejo pospešene 
rasti fitoplanktona, ki bi lahko 
povzročila neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu, ali v fizikalno-
kemijski kakovosti vode ali 
sedimenta. 
 
Za tip značilna pogostost in jakost 
cvetenja se lahko malo povečata. 

Taksonomska sestava se zmerno 
razlikuje od sestave za tip značilnih 
združb. 
 
Številčnost zmerno odstopa in lahko 
povzroči pomembne neželene 
odmike vrednosti drugih bioloških in 
fizikalno-kemijskih elementov 
kakovosti. 
 
Pogostnost in jakost cvetenja se 
lahko zmerno povečata. V poletnih 
mesecih  se lahko pojavi dolgotrajno 
cvetenje. 

fitobentos in 
makrofiti  

Taksonomska sestava povsem ali 
skoraj povsem ustreza razmeram brez 
motenj. 
 
Ni zaznavnih sprememb v povprečni 
številčnosti. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
Spremembe ne kažejo pospešene 
rasti fitobentosa ali višjih rastlin, ki bi 
lahko povzročila neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu, ali v fizikalno-
kemijski kakovosti vode ali 
sedimenta. 
 
Fitobentoški združbi ne škodujejo 
kosmi in prevleke bakterij, ki so 
prisotni zaradi človekovih dejavnosti. 

Taksonomska sestava se zmerno 
razlikuje od sestave za tip značilne 
združbe in pomembno bolj odstopa 
kot pri dobrem stanju. 
 
Očitne so zmerne spremembe v 
povprečni številčnosti. 
 
Fitobentoško združbo lahko ovirajo 
in na nekaterih območjih izpodrinejo 
kosmi in prevleke bakterij, ki so 
prisotni zaradi človekovih dejavnosti. 

bentoški 
nevretenčarji 

Taksonomska sestava in številčnost 
povsem ali skoraj povsem ustrezata 
razmeram brez motenj. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, ne kaže znakov 
odmikov od ravni brez motenj. 
 
Pestrost ne kaže znakov odmikov od 
ravni brez motenj. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, kaže majhne odmike 
od ravni, značilnih za tip. 
 
Pestrost kaže majhne znake odmikov 
od ravni, značilnih za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost 
se zmerno razlikujeta od sestave in 
številčnosti za tip značilnih združb,. 
 
Manjkajo pomembnejše 
taksonomske skupine združbe, 
značilne za tip. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, ter pestrost precej 
odstopata od ravni, značilne za tip, in 
sta pomembno nižja kot pri dobrem 
stanju. 

ribe Vrstna sestava in številčnost povsem 
ali skoraj povsem ustrezata razmeram 
brez motenj. 
 
Prisotne so vse za ta tip značilne za 
motnje občutljive vrste. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
malo znakov motenj zaradi 
človekovega vpliva in ne kaže  
znakov prekinitev v razmnoževalnem 
procesu ali razvoju katerekoli vrste. 

Vrstna sestava in številčnost sta malo 
spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip, zaradi 
človekovih vplivov na fizikalno-
kemijske in hidromorfološke 
elemente kakovosti. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
znake motenj zaradi človekovih 
vplivov na fizikalno-kemijske ali 
hidromorfološke elemente kakovosti, 
in v nekaterih primerih kaže znake 
prekinitev v razmnoževalnem 
procesu ali razvoju določene vrste, in 
sicer v takem obsegu, da lahko 
manjkajo nekateri starostni razredi. 

Vrstna sestava in številčnost se 
zmerno razlikujeta od sestave in 
številčnosti združb, značilnih za tip, 
zaradi človekovih vplivov na 
fizikalno-kemijske ali 
hidromorfološke elemente kakovosti. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
večje znake motenj zaradi 
človekovega vpliva v takem obsegu, 
da zmeren delež za tip značilnih vrst, 
manjka ali pa so zelo maloštevilne. 
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Preglednica 2.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za reke 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
hidrološki 
režim 

Količina in dinamika toka ter 
posledična povezava s podzemno 
vodo povsem ali skoraj povsem 
kažejo razmere brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

kontinuiteta 
toka 

Kontinuiteta toka reke ni ovirana 
zaradi človekovih dejavnosti in 
omogoča nemoteno selitev vodnih 
organizmov in premeščanje 
sedimenta. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

morfološke 
razmere 

Tlorisni potek struge, spreminjanje 
širine in globine, hitrosti toka, 
struktura substrata ter struktura in 
stanje obrežnih pasov povsem ali 
skoraj povsem ustrezajo razmeram 
brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

 

Preglednica 2.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za reke 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
splošne 
razmere 

Vrednosti fizikalno-kemijskih 
elementov povsem ali skoraj povsem 
ustrezajo razmeram brez motenj. 
 
Koncentracije hranil so v območju, ki 
ga običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj. 
 
Slanost, pH, kisikove razmere, 
kapaciteta nevtralizacije kislin in 
temperatura ne kažejo znakov motenj 
zaradi človekovega vpliva in so v 
območju, ki ga običajno povezujemo 
z razmerami brez motenj. 

Temperatura, kisikove razmere, pH, 
kapaciteta nevtralizacije kislin in 
slanost ne segajo iz območja, ki 
zagotavlja delovanje za ta tip 
značilnega ekosistema in doseganje 
opredeljenih vrednosti za biološke 
elemente kakovosti. 

 
Koncentracije hranil ne presegajo 
ravni, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
sintetična 
onesnaževala 

Koncentracije blizu nič in vsaj pod 
mejami zaznavnosti najsodobnejših 
analitskih tehnik, ki se splošno 
uporabljajo. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK.  

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
nesintetična 
onesnaževala 

Koncentracije so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj oziroma na ravni 
naravnega ozadja (v nadaljnjem 
besedilu: RNO). 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK 
in NDK-OSK, določenih na podlagi 
tega postopka, se lahko dopusti 
preseganje do RNO. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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3. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v jezerih 

 
Preglednica 3.1: Biološki elementi kakovosti za jezera 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
fitoplankton Taksonomska sestava in številčnost 

povsem ali skoraj povsem ustrezata 
razmeram brez motenj. 
 
Povprečna biomasa je skladna s 
fizikalno-kemijskimi razmerami, 
značilnimi za tip, in ne povzroča 
pomembnih sprememb za tip 
značilne prosojnosti. 
 
Pogostost in jakost cvetenja sta 
skladni s fizikalno-kemijskimi 
razmerami, značilnimi za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
Spremembe ne kažejo pospešene 
rasti fitoplanktona, ki bi lahko 
povzročila neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu, ali v fizikalno-
kemijski kakovosti vode ali 
sedimenta. 
 
Pogostost in jakost cvetenja, značilna 
za tip, se lahko malo povečata. 

Taksonomska sestava in številčnost 
se zmerno razlikujeta od sestave in 
številčnosti združb, značilnih za tip. 
 
Biomasa zmerno odstopa in lahko 
povzroči pomembne neželene 
odmike stanja drugih bioloških 
elementov kakovosti in fizikalno-
kemijske kakovosti vode ali 
sedimenta. 
 
Pogostost in jakost cvetenja se lahko 
zmerno povečata. V poletnih mesecih 
se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. 

fitobentos in 
makrofiti  

Taksonomska sestava povsem ali 
skoraj povsem ustreza razmeram brez 
motenj. 
 
Ni zaznavnih sprememb v povprečni 
številčnosti. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
Spremembe ne kažejo pospešene 
rasti fitobentosa ali višjih oblik 
rastlinstva, ki bi lahko povzročila 
neželene motnje v ravnotežju 
organizmov, prisotnih v vodnem 
telesu, ali v fizikalno-kemijski 
kakovosti vode. 
 
Fitobentoški združbi ne škodujejo 
kosmi in prevleke bakterij, ki so 
prisotni zaradi človekovih dejavnosti. 

Taksonomska sestava se zmerno 
razlikuje od sestave združbe, značilne 
za tip, in precej bolj odstopa kot pri 
dobri kakovosti. 
 
Očitne so zmerne spremembe v 
povprečni številčnosti. 
 
Fitobentoško združbo lahko ovirajo 
in na nekaterih območjih izpodrinejo 
kosmi in prevleke bakterij, ki so 
prisotni zaradi človekovih dejavnosti. 

bentoški 
nevretenčarji 

Taksonomska sestava in številčnost 
povsem ali skoraj povsem ustrezata 
razmeram brez motenj. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, ne kaže znakov 
odmikov od ravni brez motenj. 
 
Pestrost ne kaže znakov odmikov od 
ravni brez motenj. 

Taksonomska sestava in številčnost 
nevretenčarskih taksonov sta malo 
spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, kaže majhne odmike 
od ravni, značilnih za tip. 
 
Pestrost kaže majhne znake odmikov 
od ravni, značilnih za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost 
nevretenčarskih taksonov se zmerno 
razlikujeta od sestave in številčnosti 
v razmerah, značilnih za tip. 
 
Manjkajo pomembnejše sistematske 
skupine združbe, značilne za tip. 
 
Razmerje med taksoni, občutljivimi 
za motnje, in taksoni, ki za motnje 
niso občutljivi, ter pestrost precej 
odstopata od ravni, značilne za tip, in 
sta pomembno nižja kot pri dobrem 
stanju. 

ribe Vrstna sestava in številčnost povsem 
ali skoraj povsem ustrezata razmeram 
brez motenj. 
 
Prisotne so vse za ta tip značilne 
občutljive vrste. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
malo znakov motenj zaradi 
človekovega vpliva in ne kaže  
znakov prekinitev v razmnoževalnem 
procesu ali razvoju katerekoli vrste. 

Vrstna sestava in številčnost sta malo 
spremenjeni v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip, zaradi 
človekovih vplivov na fizikalno-
kemijske ali hidromorfološke 
elemente kakovosti. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
znake motenj zaradi človekovih 
vplivov na fizikalno-kemijske in 
hidromorfološke elemente kakovosti, 
v nekaterih primerih pa kaže znake 
prekinitev v razmnoževalnem 
procesu ali razvoju določene vrste, in 
sicer v takem obsegu, da lahko 
manjkajo nekateri starostni razredi. 

Vrstna sestava in številčnost se 
zmerno razlikujeta od sestave in 
številčnosti združbe, značilne za tip, 
zaradi človekovih vplivov na 
fizikalno-kemijske ali 
hidromorfološke elemente kakovosti. 
 
Starostna struktura ribjih združb kaže 
večje znake motenj zaradi človekovih 
vplivov na fizikalno-kemijske ali 
hidromorfološke elemente kakovosti, 
v takem obsegu, da zmeren delež za 
tip značilnih vrst manjka ali pa so 
zelo maloštevilne. 
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Preglednica 3.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za jezera 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
hidrološki 
režim 

Količina in dinamika toka, nivo 
gladine, zadrževalni čas ter  
posledična povezava s podzemno 
vodo povsem ali skoraj povsem 
kažejo razmere brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

morfološke 
razmere 

Spreminjanje globine jezera, količina 
in struktura substrata ter struktura in 
stanje obrežnega območja jezera 
povsem ali skoraj povsem ustrezajo 
razmeram brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

 

Preglednica 3.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za jezera 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
splošne 
razmere 

Vrednosti fizikalno-kemijskih 
elementov povsem ali skoraj povsem 
ustrezajo razmeram brez motenj. 
 
Koncentracije hranil so v območju, ki 
ga običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj. 
 
Slanost, pH, kisikove razmere, 
kapaciteta nevtralizacije kislin, 
prosojnost in temperatura ne kažejo 
znakov motenj zaradi človekovega 
vpliva in so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj. 

Temperatura, kisikove razmere, pH, 
kapaciteta nevtralizacije kislin, 
prosojnost in slanost ne segajo iz 
območja, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 
 
Koncentracije hranil ne presegajo 
ravni, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
sintetična 
onesnaževala 

Koncentracije blizu nič in vsaj pod 
mejami zaznavnosti najsodobnejših 
analitskih tehnik, ki se splošno 
uporabljajo. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK.  

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
nesintetična 
onesnaževala 

Koncentracije so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj oziroma na RNO. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK 
in NDK-OSK, določenih na podlagi 
tega postopka, se lahko dopusti 
preseganje do RNO. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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4. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v somornicah 

 
Preglednica 4.1: Biološki elementi kakovosti za somornice 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
fitoplankton Taksonomska sestava in številčnost 

sta skladni z razmerami brez motenj. 
 
Povprečna biomasa je skladna s 
fizikalno-kemijskimi razmerami, 
značilnimi za tip, in ne povzroča 
pomembnih sprememb za tip 
značilne prosojnosti. 
 
Pogostost in jakost cvetenja sta 
skladni s fizikalno-kemijskimi 
razmerami, značilnimi za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni. 
 
Biomasa je malo spremenjena v 
primerjavi z razmerami, značilnimi 
za tip. Spremembe ne kažejo 
pospešene rasti fitoplanktona, ki bi 
lahko povzročila neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu, ali v fizikalno-
kemijski kakovosti vode. 
 
Pogostost in jakost cvetenja, značilna 
za tip, se lahko malo povečata. 

Taksonomska sestava in številčnost 
se zmerno razlikujeta od sestave in 
številčnosti v razmerah, značilnih za 
tip. 
 
Biomasa zmerno odstopa in lahko 
povzroči pomembne neželene 
odmike stanja drugih bioloških 
elementov kakovosti. 
 
 
Pogostost in jakost cvetenja se lahko 
zmerno povečata. V poletnih mesecih 
se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. 

makrofitske 
alge 

Taksonomska sestava je skladna z 
razmerami brez motenj. 
 
Ni zaznavnih sprememb v obrasti 
makrofitskih alg zaradi človekovih 
dejavnosti. 

Taksonomska sestava in številčnost 
sta malo spremenjeni v primerjavi z 
za tip značilnimi združbami. 
Spremembe ne kažejo pospešene 
rasti fitobentosa ali višjih oblik 
rastlinstva, ki bi lahko povzročila 
neželene motnje v ravnotežju 
organizmov, prisotnih v vodnem 
telesu, ali v fizikalno-kemijski 
kakovosti vode. 

Taksonomska sestava se zmerno 
razlikuje od sestave v razmerah, 
značilnih za tip, in pomembno bolj 
odstopa kot pri dobri kakovosti. 
 
Zmerne spremembe v povprečni 
številčnosti makrofitskih alg so 
očitne in lahko povzročijo neželene 
motnje v ravnotežju organizmov, 
prisotnih v vodnem telesu. 

kritosemenke Taksonomska sestava povsem ali 
skoraj povsem ustreza razmeram brez 
motenj. 
 
Ni zaznavnih sprememb v 
številčnosti zaradi človekovih 
dejavnosti. 

Taksonomska sestava je malo 
spremenjena v primerjavi z 
združbami, značilnimi za tip. 
 
Številčnost kaže majhne znake 
motenj. 

Taksonomska sestava se zmerno 
razlikuje od sestave združb, značilnih 
za tip, in pomembno bolj odstopa kot 
pri dobri kakovosti. 
 
Številčnost zmerno odstopa. 

bentoški 
nevretenčarji 

Pestrost in številčnost sta v območju, 
ki ga običajno povezujemo z 
razmerami brez motenj. 
 
Prisotni so vsi za motnje občutljivi 
taksoni, ki jih povezujemo z 
razmerami brez motenj. 

Pestrost in številčnost segata malo iz 
območja, ki ga povezujemo z 
razmerami, značilnimi za tip. 
 
Prisotna je večina občutljivih 
taksonov za tip značilnih združb. 

Pestrost in številčnost segata zmerno 
iz območja, ki ga povezujemo z 
razmerami, značilnimi za tip. 
 
Prisotni so taksoni, ki kažejo 
onesnaženost. 
 
Manjkajo številni občutljivi taksoni 
za tip značilnih združb. 

ribe Vrstna sestava in številčnost sta 
skladni z razmerami brez motenj. 

Številčnost vrst, občutljivih za 
motnje, kaže majhne znake odmikov 
od za tip značilnih razmer zaradi 
človekovih vplivov na fizikalno-
kemijske ali hidromorfološke 
elemente kakovosti. 

Manjka zmeren delež vrst, značilnih 
za ta tip, ki so občutljive za motnje 
zaradi človekovih vplivov na 
fizikalno-kemijske ali 
hidromorfološke elemente kakovosti. 
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Preglednica 4.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za somornice 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
režim 
bibavice 

Režim toka sladke vode povsem ali 
skoraj povsem ustreza razmeram brez 
motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

morfološke 
razmere 

Spreminjanje globine, struktura 
substrata ter struktura in stanje 
bibavičnega pasu povsem ali skoraj 
povsem ustrezajo razmeram brez 
motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

 

Preglednica 4.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za somornice 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
splošne 
razmere 

Fizikalno-kemijski elementi povsem 
ali skoraj povsem ustrezajo 
razmeram brez motenj. 
 
Koncentracije hranil so v območju, ki 
ga običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj. 
 
Temperatura, kisikove razmere in 
prosojnost ne kažejo znakov motenj 
zaradi človekovega vpliva in so v 
območju, ki ga običajno povezujemo 
z razmerami brez motenj. 

Temperatura, kisikove razmere in 
prosojnost ne segajo iz območij, ki 
zagotavljajo delovanje ekosistema in 
doseganje opredeljenih vrednosti za 
biološke elemente kakovosti. 
 
Koncentracije hranil ne presegajo 
ravni, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje zgoraj 
opredeljenih vrednosti za biološke 
elemente kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
sintetična 
onesnaževala 

Koncentracije blizu nič in vsaj pod 
mejami zaznavnosti najsodobnejših 
analitskih tehnik, ki se splošno 
uporabljajo. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK.  

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
nesintetična 
onesnaževala 

Koncentracije so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj oziroma na RNO. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK 
in NDK-OSK, določenih na podlagi 
tega postopka, se lahko dopusti 
preseganje do RNO. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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5. Opisne opredelitve za zelo dobro, dobro in zmerno ekološko stanje v obalnih vodah 

 
Preglednica 5.1: Biološki elementi kakovosti za obalne vode 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
fitoplankton Taksonomska sestava in številčnost 

sta skladni z razmerami brez motenj. 
 
Povprečna biomasa je skladna s 
fizikalno-kemijskimi razmerami, 
značilnimi za tip, in  ne povzroča 
pomembnih sprememb za tip 
značilne prosojnosti. 
 
Pogostost in jakost cvetenja sta 
skladni s fizikalno-kemijskimi 
razmerami, značilnimi za tip. 

Taksonomska sestava in številčnost, 
kažeta majhne znake motenj. 
 
Biomasa je malo spremenjena v 
primerjavi z razmerami, značilnimi 
za tip. Spremembe ne kažejo 
pospešene rasti fitoplanktona, ki bi 
lahko povzročila neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu, ali v kakovosti vode. 
 
Pogostost in jakost cvetenja, značilna 
za tip, se lahko malo povečata. 

Taksonomska sestava in številčnost 
kažeta znake zmernih motenj. 
 
Biomasa sega precej iz območja, ki 
ga povezujemo z razmerami, 
značilnimi za tip, in vpliva na druge 
biološke elemente kakovosti. 
 
Pogostost in jakost cvetenja se lahko 
zmerno povečata. V poletnih mesecih 
se lahko pojavi dolgotrajno cvetenje. 

makrofitske 
alge in 
kritosemenke 

Prisotni so vsi za motnje občutljivi 
taksoni makrofitskih alg in 
kritosemenk, ki jih povezujemo z 
razmerami brez motenj. 
 
Pokrovnost makrofitskih alg in 
kritosemenk je skladna z razmerami 
brez motenj. 

Prisotna je večina za motnje 
občutljivih taksonov makrofitskih alg 
in kritosemenk, ki jih povezujemo z 
razmerami brez motenj. 
 
Pokrovnost makrofitskih alg in 
kritosemenk kaže majhne znake 
motenj. 

Manjka zmerno število za motnje 
občutljivih taksonov makrofitskih alg 
in kritosemenk, ki jih povezujemo z 
razmerami brez motenj. 
 
Pokrovnost makrofitskih alg in 
kritosemenk zmerno odstopa in lahko 
povzroči neželene motnje v 
ravnotežju organizmov, prisotnih v 
vodnem telesu. 

bentoški 
nevretenčarji 

Pestrost in številčnost sta v območju, 
ki ga običajno povezujemo z 
razmerami brez motenj. 
 
Prisotni so vsi za motnje občutljivi 
taksoni, ki jih povezujemo z 
razmerami brez motenj. 

Pestrost in številčnost segata malo iz 
območja, ki ga povezujemo z 
razmerami, značilnimi za tip. 
 
Prisotna je večina občutljivih 
taksonov za tip značilnih združb. 

Pestrost in številčnost segata zmerno 
iz območja, ki ga običajno 
povezujemo z razmerami, značilnimi 
za tip. 
 
Prisotni so taksoni, ki kažejo 
onesnaženost. 
 
Manjkajo številni občutljivi taksoni 
združb, značilnih za tip. 

 
 
Preglednica 5.2: Hidromorfološki elementi kakovosti za obalne vode 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
režim 
bibavice 

Režim toka sladke vode ter smer in 
hitrost prevladujočih tokov povsem 
ali skoraj povsem ustrezajo 
razmeram brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

morfološke 
razmere 

Spreminjanje globine, struktura in 
substrat obalnega dna ter struktura in 
stanje bibavičnega pasu povsem ali 
skoraj povsem ustrezajo razmeram 
brez motenj. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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Preglednica 5.3: Kemijski in fizikalno-kemijski elementi kakovosti za obalne vode 
 

Element Zelo dobro stanje Dobro stanje Zmerno stanje 
splošne 
razmere 

Fizikalno-kemijski elementi povsem 
ali skoraj povsem ustrezajo 
razmeram brez motenj. 
 
Koncentracije hranil so v območju, ki 
ga običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj. 
 
Temperatura, kisikove razmere in 
prosojnost ne kažejo znakov motenj 
zaradi človekovega vpliva in so v 
območjih, ki jih običajno 
povezujemo z razmerami brez 
motenj. 

Temperatura, kisikove razmere in 
prosojnost ne segajo iz območij, ki 
zagotavljajo delovanje ekosistema in 
doseganje opredeljenih vrednosti za 
biološke elemente kakovosti. 
 
Koncentracije hranil ne presegajo 
ravni, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
sintetična 
onesnaževala 

Koncentracije blizu nič in vsaj pod 
mejami zaznavnosti najsodobnejših 
analitskih tehnik, ki se splošno 
uporabljajo. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK.  

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
nesintetična 
onesnaževala 

Koncentracije so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj oziroma na RNO. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK 
in NDK-OSK, določenih na podlagi 
tega postopka, se lahko dopusti 
preseganje do RNO. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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6. Opisne opredelitve za največji, dober in zmeren ekološki potencial 
 
Preglednica 6: Opisne opredelitve za največji, dober in zmeren ekološki potencial za 
močno preoblikovana ali umetna vodna telesa 
 

Element Največji potencial Dober potencial Zmeren potencial 
biološki 
elementi 
kakovosti 

Vrednosti ustreznih bioloških 
elementov kakovosti v največji 
mogoči meri izražajo vrednosti, ki jih 
povezujemo z najbolj primerljivim 
tipom vodnih teles površinske vode, 
glede na fizikalne razmere, ki so 
posledica umetnih ali močno 
preoblikovanih značilnosti vodnega 
telesa. 

Vrednosti ustreznih bioloških 
elementov kakovosti so malo 
spremenjene v primerjavi z 
vrednostmi pri največjem ekološkem 
potencialu. 

Vrednosti ustreznih bioloških 
elementov kakovosti so zmerno 
spremenjene v primerjavi z 
vrednostmi pri največjem ekološkem 
potencialu. 
 
Te vrednosti pomembno bolj 
odstopajo kot vrednosti pri dobri 
kakovosti. 

hidro-
morfološki 
elementi 

Hidromorfološke razmere  kažejo 
kot edine vplive na vodno telo 
površinske vode tiste, ki so 
posledica umetnih ali močno 
preoblikovanih značilnosti vodnega 
telesa, potem ko so bili izvedeni vsi 
omilitveni ukrepi za zagotovitev 
najboljšega približka ekološke 
kontinuitete, zlasti glede selitve 
živalskih vrst in ustreznih 
drstitvenih območij in območij 
razmnoževanja. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

fizikalno-
kemijski 
elementi 

   

splošne 
razmere 

Fizikalno-kemijski elementi povsem 
ali skoraj povsem ustrezajo 
razmeram brez motenj, ki jih 
povezujemo s tipom vodnih teles 
površinske vode, ki je najbolj 
primerljiv s tem umetnim ali močno 
preoblikovanim vodnim telesom. 
 
Koncentracije hranil so v območju, ki 
ga običajno povezujemo s takimi 
razmerami brez motenj. 
 
Temperatura, kisikove razmere in pH 
so skladni s temperaturo, kisikovimi 
razmerami in pH v najbolj 
primerljivih tipih vodnih teles 
površinske vode v razmerah brez 
motenj. 

Vrednosti fizikalno-kemijskih 
elementov so v območjih, ki 
zagotavljajo delovanje ekosistema in 
doseganje opredeljenih vrednosti za 
biološke elemente kakovosti. 
 
Temperatura in pH ne segata iz 
območij, ki zagotavljajo delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 
 
Koncentracije hranil ne presegajo 
ravni, ki zagotavlja delovanje 
ekosistema in doseganje opredeljenih 
vrednosti za biološke elemente 
kakovosti. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
 

posebna 
sintetična 
onesnaževala 

Koncentracije blizu nič in vsaj pod 
mejami detekcije najsodobnejših 
analitskih tehnik, ki se splošno 
uporabljajo. 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK.  

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 

posebna 
nesintetična 
onesnaževala 

Koncentracije so v območju, ki ga 
običajno povezujemo z razmerami 
brez motenj v tipu vodnih teles 
površinske vode, ki je najbolj 
primerljiv s tem umetnim ali močno 
preoblikovanim vodnim telesom 
(RNO). 

Koncentracije ne presegajo LP-OSK 
in NDK-OSK. Pri uporabi LP-OSK 
in NDK-OSK, določenih na podlagi 
tega postopka, se lahko dopusti 
preseganje do RNO. 

Razmere, skladne z doseganjem 
opredeljenih vrednosti bioloških 
elementov kakovosti. 
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PRILOGA 6: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA 
 
1. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja rek in jezer 
 
Preglednica 1: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja rek in jezer, izražene kot 
razmerje ekološke kakovosti 
 

Razred ekološkega stanja Razmerje ekološke kakovosti* - 
razpon 

ZELO DOBRO ≥ 0,80  

DOBRO 0,60 - 0,79 

ZMERNO 0,40 - 0,59 

SLABO 0,20 - 0,39 

ZELO SLABO < 0,20 
 
* Rezultati vrednotenja z biološkimi elementi kakovosti se za potrebe razvrščanja zaokrožijo na dve decimalni 

mesti. 
 
2. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja obalnih voda 
 
Preglednica 2: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja obalnih voda, izražene kot 
razmerje ekološke kakovost 
 

Razred ekološkega stanja Razmerje ekološke kakovosti*- 
razpon 

Biomasa fitoplanktona, izražena s koncentracijo klorofila a1 

ZELO DOBRO ≥ 0,80 

DOBRO 0,54 - 0,79 

ZMERNO 0,36 - 0,53 

SLABO 0,18 - 0,35 

ZELO SLABO < 0,18 
Sestava in pokrovnost ostalega vodnega rastlinstva (makrofitske alge), 
izražena kot indeks ovrednotenja ekološkega stanja EEI2 

ZELO DOBRO > 0,75 

DOBRO 0,51 - 0,75 

ZMERNO 0,26 - 0,50 

SLABO 0,01 - 0,25 

ZELO SLABO = 0,00 

Sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev3 

ZELO DOBRO ≥ 0,83 

DOBRO 0,62 - 0,82 

ZMERNO 0,41 - 0,61 

SLABO 0,20 - 0,40 

ZELO SLABO < 0,20 
 
* Rezultati vrednotenja z biološkimi elementi kakovosti se za potrebe razvrščanja zaokrožijo na dve decimalni 

mesti. 
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1 Velja za vse tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih 
voda, opredeljeni kot tipi obalnega morja 

2  Velja za tipe obalnih voda, ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, 
opredeljeni kot tipi obalnega morja s skalo kot prevladujočo sestavo substrata 

3  Velja za tipe obalnih voda,  ki so s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles površinskih voda, 
opredeljeni kot tipi obalnega morja s sedimentom kot prevladujočo sestavo substrata 
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PRILOGA 7: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA 
SPLOŠNE FIZIKALNO-KEMIJSKE PARAMETRE 
 
 
1. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre 

za reke 
 

Element kakovosti Splošni fizikalno-kemijski 
parameter ekološkega stanja 

Izražen 
kot Enota 

Mejne vrednosti za 
ekološko stanje – 

spodnja meja razreda* 

    ZELO 
DOBRO DOBRO 

toplotne razmere temperatura vode  °C   

kisikove razmere biokemijska poraba kisika v petih 
dneh (BPK5) 

O2 mg/L 1,6 - 2,4 a  2 - 5,4 a 

 koncentracija v vodi raztopljenega 
kisika (O2) 

O2 mg/L   

 nasičenost vode s kisikom (%) O2 %   
celotni organski ogljik celotni organski ogljik (TOC) C mg/L   
slanost električna prevodnost (25°C)     
zakisanost m-alkaliteta  m-ekv/L   
 pH     
stanje hranil amonij NH4 mg/L   
 nitrat  NO3 mg/L 3,2 - 7,0 a  6,5 - 9,5 a 

 celotni dušik  N mg/L   
 celotni fosfor  P mg/L   
 ortofosfat PO4 mg/L   
suspendirane snovi po 
sušenju 

     

*  natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja površinskih voda 

a  splošni fizikalno-kemijski parameter se vrednoti na podlagi izračuna 90-tega percentila, če je na voljo vsaj 10 
podatkov; sicer se splošni fizikalno-kemijski parameter vrednoti na podlagi največje izmerjene vrednosti 

 
 
 
2. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre 

za jezera 
 

Element kakovosti Splošni fizikalno-kemijski 
parameter ekološkega stanja 

Izražen 
kot Enota Mejne vrednosti za 

ekološko stanje 

    ZELO 
DOBRO DOBRO 

prosojnost  Secchi-jeva globina  m   
toplotne razmere temperatura vode  °C   

koncentracija v vodi raztopljenega 
kisika (O2) 

O2 mg/L   

koncentracija v vodi raztopljenega 
kisika – hipolimnij (O2) 

O2 mg/L > 4 a > 1 a 

kisikove razmere 

nasičenost vode s kisikom (%) O2 %   
celotni organski ogljik celotni organski ogljik (TOC) C mg/L   
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Element kakovosti Splošni fizikalno-kemijski 
parameter ekološkega stanja 

Izražen 
kot Enota Mejne vrednosti za 

ekološko stanje 

    ZELO 
DOBRO DOBRO 

slanost električna prevodnost (25°C) Cl mg/L   
m-alkaliteta CaCO3 m-ekv/L   zakisanost 
pH     
amonij NH4 mg/L   
nitrat  NO3 mg/L   
celotni dušik  N mg/L   
celotni fosfor  P mg/L   

stanje hranil 

ortofosfat PO4 mg/L   

a  splošni fizikalno-kemijski parameter se vrednoti na podlagi izračuna 10-tega percentila, če je na voljo vsaj 10 
podatkov; sicer se splošni fizikalno-kemijski parameter vrednoti na podlagi najmanjše izmerjene vrednosti 

 
 
 
3. Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za splošne fizikalne-kemijske parametre 

za obalne vode 
 

Element kakovosti Splošni fizikalno-kemijski 
parameter ekološkega stanja 

Izražen 
kot Enota Mejne vrednosti za 

ekološko stanje 

    ZELO 
DOBRO DOBRO 

prosojnost Secchi-jeva globina  m   
toplotne razmere temperatura vode  °C   

biokemijska poraba kisika v petih 
dneh (BPK5) 

O2 mg/L   kisikove razmere 

nasičenost vode s kisikom (%) O2 %   
slanost električna prevodnost (25°C)     
zakisanost pH     

amonij  NH4 mg/L   
nitrit  NO2 mg/L   
nitrat NO3 mg/L   
celotni dušik N mg/L   
celotni fosfor  P mg/L   

stanje hranil 

fosfat PO4 mg/L   
 silikat SiO4 mg/L   
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PRILOGA 3 
 
PRILOGA 8: MEJNE VREDNOSTI RAZREDOV EKOLOŠKEGA STANJA ZA POSEBNA 
ONESNAŽEVALA 
 
Št. Ime parametra Številka 

CAS Enota Mejne vrednosti za ekološko stanje 

  
 

 ZELO 
DOBRO DOBRO 

    LP LP-OSK NDK-OSK 

Sintetična onesnaževala 

1 1,2,4-trimetilbenzen 95-63-6 μg /L 0,2 2 20 

2 1,3,5-trimetilbenzen 108-67-8 μg /L 0,2 2 20 

3 bisfenol-A 80-05-7 μg /L 0,16 1,6 16 

4 klorotoluron (+ desmetil 
klorotoluron) 

15545-48-9 μg /L 0,08 0,8 8 

5 cianid (prosti) a 57-12-5 μg /L 1 1,2 17 

6 dibutilftalat 84-74-2 μg /L 1 10 100 

7 dibutilkositrov kation ni določena μg /L 0,002 0,02 0,21 

8 epiklorhidrin 106-89-8 μg /L 1,2 12 120 

9 fluorid 16984-48-8 μg /L 68 680 6800 

10 formaldehid 50-00-0 μg /L 13 130 1300 

11 glifosat  1071-83-6 μg /L 2 20 200 

12 heksakloroetan 67-72-1 μg /L 2,4 24 240 

13 ksileni 1330-20-7 μg /L 19 185 1850 

14 linearni alkilbenzen sulfonati-LAS 
(C10-C13) b 

42615-29-2 μg /L 25 250 2500 

15 n-heksan 110-54-3 μg /L 0,02 0,2 1,2 

16 pendimetalin 40487-42-1 μg /L 0,03 0,3 3 

17 fenol 108-95-2 μg /L 0,8 7,7 77 

18 S-metolaklor 87392-12-9 μg /L 0,03 0,3 2,7 

19 terbutilazin 5915-41-3 μg /L 0,05 0,5 5,3 

20 toluen 108-88-3 μg /L 7,4 74 740 

Nesintetična onesnaževala 
21 arzen in njegove spojine c 7440-38-2 μg /L 0,7 7 21 

22 baker in njegove spojine c 7440-50-8 μg /L 1 8,2 + NO 73 + NO 

23 bor in njegove spojine c 7440-42-8 μg /L 30 180 + NO 1800 + NO 

24 cink in njegove spojine c 7440-66-6 μg /L 4,2 e 
4,2 f 

4,2 g 

7,8 e + NO 
35,1 f + NO 
52 g + NO 

78 e + NO 

351 f + NO 
520 g + NO 

25 kobalt in njegove spojine c 7440-48-4 μg /L 0,1 0,3 + NO 2,8 + NO 
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Št. Ime parametra Številka 
CAS Enota Mejne vrednosti za ekološko stanje 

  
 

 ZELO 
DOBRO DOBRO 

    LP LP-OSK NDK-OSK 

26 krom in njegove spojine (izražen 
kot celotni krom) c 

7440-47-3 μg /L 1,2 12  160 

27 molibden in njegove spojine c 7439-98-7 μg /L 2,4 24 200 

28 antimon in njegove spojine c 7440-36-0 μg /L 0,6 3,2 + NO 30 + NO 

29 selen c 7782-49-2 μg /L 0,6 6 72 

Druga posebna onesnaževala 

30 nitrit ni določena mg/L NO2   ni določena 

31 KPK ni določena mg/L O2 10 - 20,9 h 13,6 - 29,9 h ni določena 

32 sulfat ni določena mg/L SO4 15 150 ni določena 

33 mineralna olja  ni določena mg/L 0,005 0,05 ni določena 

34 organski vezani halogeni sposobni 
adsorbcije (AOX) 

ni določena μg /L 2 20 ni določena 

35 poliklorirani bifenili (PCB) d ni določena μg /L 0,003 0,01 ni določena 

a Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na mejo zaznavnosti razpoložljive analizne metode v 
skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. 

b Za vrednotenje parametra LAS se uporabi rezultate analize anionaktivnih detergentov z MBAS. 

c  Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo 
koncentracije naravnega ozadja, trdota vode, pH ali drugi parametri; način njihovega 
upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja monitoring 
stanja površinskih voda.  

d Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180. 

e Velja za vode s trdoto, manjšo od 50 mg/L CaCO3. 

f Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 50 mg/L CaCO3 in manjšo od 100 mg/L CaCO3. 

g Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 100 mg/L CaCO3. 

h Natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s 
predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda 

NO Vrednost naravnega ozadja iz priloge 10 te uredbe. 
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PRILOGA 4 
 
PRILOGA 10: NARAVNA OZADJA ZA KOVINE IN NJIHOVE SPOJINE 
 
Parameter Številka CAS Enota Vrednost naravnega ozadja  

za celinske vode  
Prednostne in prednostne nevarne snovi 
kadmij in njegove spojine 7440-43-9 μg /L 0,04 

živo srebro in njegove spojine 7439-97-6 μg /L 0,0025 

Posebna onesnaževala 
baker in njegove spojine 7440-50-8 μg /L 1,0 

bor in njegove spojine 7440-42-8 μg /L 30 

cink in njegove spojine 7440-66-6 μg /L 4,2 

kobalt in njegove spojine 7440-48-4 μg /L 0,1 

antimon in njegove spojine 7440-36-0 μg /L 0,6 
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 PRILOGA 11: NADZORNI SEZNAM SNOVI ZA SPREMLJANJE NA RAVNI 
EVROPSKE UNIJE 

 

Ime snovi/skupine 
snovi Številka CAS1 Številka EU2 Okvirna analitska 

metoda3,4,5 
Najvišja meja 
zaznavnosti metode 
(ng/l) 

17-alfa-etinilestradiol 
(EE2) 

57-63-6 
 

200-342-2 
 

SPE z velikim 
volumnom – LC- 
MS-MS 

0,035 
 
 

17-beta-estradiol (E2), 
estron (E1) 

50-28-2, 
53-16-7 

200-023-8 
 SPE – LC-MS-MS 0,4 

diklofenak 15307-86-5 239-348-5 SPE – LC-MS-MS 10 

2,6-ditert-butil-4-
metilfenol 

128-37-0 
 

204-881-4 
 

SPE – GC-MS 
 

3160 
 

2-etilheksil 4-
metoksicinamat 

5466-77-3 
 

226-775-7 
 

SPE – LC-MS-MS 
ali GC-MS 

6000 
 

makrolidni antibiotiki6   SPE – LC-MS-MS 90 

metiokarb 
 

2032-65-7 
 

217-991-2 
 

SPE – LC-MS-MS 
ali GC-MS 

10 
 

neonikotinoidi7   SPE – LC-MS-MS 9 

oksadiazon 19666-30-9 243-215-7 LLE/SPE – GC-MS 88 

trialat 
 

2303-17-5 
 

218-962-7 
 

LLE/SPE – GC-MS 
ali LC-MS-MS 

670 
 

(1)   Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov (Chemical Abstracts Service). 
(2)   Številka Evropske unije – ni na voljo za vse snovi. 
(3)   Za zagotovitev primerljivosti rezultatov iz različnih držav članic se vse snovi spremljajo v celotnem 

vzorcu vode. 
(4)   Metode ekstrakcije: 
         LLE – ekstrakcija tekoče – tekoče 
         SPE – ekstrakcija na trdni fazi 
       Analitske metode: 
         GC-MS – plinska kromatografija – masna spektroskopija 
         LC-MS-MS – tekočinska kromatografija – (tandemska) trojna kvadrupolna masna spektrometrija 
(5)   Za spremljanje 2-etilheksil 4-metoksicinamata v lebdečih delcih (SPM) ali usedlini (velikost < 63 

μm) je določena naslednja analitska metoda: SLE (ekstrakcija trdno – tekoče) – GC-MS z najvišjo 
mejo zaznavnosti 0,2 mg/kg. 

(6)   Eritromicin (št. CAS 114-07-8, št. EU 204-040-1), klaritromicin (št. CAS 81103-11-9), azitromicin 
(št. CAS 83905-01-5, št. EU 617-500-5). 

(7)   Imidakloprid (št. CAS 105827-78-9/138261-41-3, št. EU 428-040-8), tiakloprid (št. CAS 111988-49-
9), tiametoksam (št. CAS 153719-23-4, št. EU 428-650-4), klotianidin (št. CAS 210880-92-5, št. EU 
433-460-1), acetamiprid (št. CAS 135410-20-7/160430-64-8).  

 
 
 

(Objavljeno 20.2.2009) 

(1) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju 
površinskih voda (Uradni list RS, št. 98-5091/2010), objavljena 
3.12.2010, velja od 18.12.2010 

(2) Uredba o spremembi Uredbe o stanju površinskih voda 
(Uradni list RS, št. 96-3445/2013), objavljena 22.11.2013, velja od 
7.12.2013 

(3) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju 
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površinskih voda (Uradni list RS, št. 24-995/2016), objavljena 
1.4.2016, ki velja od 16.4.2016, določa tudi:

 "12. člen

Ministrstvo pošlje Evropski komisiji prvo poročilo o rezultatih iz
 novega tretjega odstavka 19. člena uredbe do 20. decembra 
2016." 

Čistopis, ki še ne velja na dan: 7.4.2016 Uredba o stanju površinskih voda
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