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ZAPISNIK 
 
 
rednega letnega delovnega srečanja pooblaščenih izvajalcev prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa odpadnih vod (v nadaljevanju: pooblaščenci), ki je bilo v četrtek, 24.11.2011 ob 
9:30 uri v sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana (IV. nadstropje). 
 
Prisotni:  
Predstavniki pooblaščenih izvajalcev monitoringa: razvidno iz priloge 1  
ARSO:  

- SKV: mag. Nataša Žitko-Štemberger, Neva Čopi, Nikolaj Grgurevič, Mateja Jelovčan, 
Sergij Tavčar, Rok Brinc, Marjan Zajc, Tina Rejc, Doroteja Čarni, mag. Erna 
Tomaževič; 

- Svetovalec direktorice Urada za varstvo okolja in narave: dr. Mario Zec 
- Služba za informatiko: Aleš Veršič 
- SIO: Milan Merlak, Marija Lanišek, dr. Tomaž Majcen 

MOP: mag. Nataša Vodopivec  
 
 
Dnevni red izobraževanja je obsegal:  

1. Uvodni pozdrav s splošnimi informacijami 
2. Predstavitev Atlasa okolja 
3. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih 

za njegovo izvajanje - spremembe 
4. Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu 

odpadnih voda  
5. Razno 

 
 

1. Uvodni pozdrav s splošnimi informacijami; mag. Nataša Žitko Štemberger 
 
Vodja sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger, je zaželela dobrodošlico 
vsem udeležencem izobraževanja in na kratko predstavila dnevni red srečanja. Povedala je 
da: 

� sta zaradi upokojitve sektor zapustili Marjana Kovačič in Marija Volčič, 
� bo upravni postopek podeljevanja in odvzema pooblastil odslej vodil Nikolaj 

Grgurevič, 
� se vse prošnje za podatek o srednjem nizkem pretoku vodotoka (sQnp) posreduje na 

elektronski naslov: doroteja.carni@gov.si. Za podatek o sQnp se zaproša samo za 
nove naprave oz. za naprave za katere doslej še nikoli ni bil določen. Obenem je 
poudarila, da v kolikor je: 
- okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za napravo že izdano, se sQnp odčita iz OVD in 
se ne zaproša ponovno za podatek 
- bil sQnp že določen v preteklih letih, se prav tako ne prosi ponovno za taisti 
podatek, ker se sQnp v letu ali nekaj letih ne spremeni,  

� sta se v preteklem letu spremenila dva predpisa: »Uredba o KČN« in »Uredba o 
kemičnih čistilnicah in pralnicah tekstilij«, 

� smo za leto 2010 v SKV pregledali 881 poročil o obratovalnem monitoringu, od tega 
211 poročil za KČN. Od pregledanih poročil jih je bilo zavrnjenih 23, od tega 4 za 
KČN. Pohvalila je kvaliteto poročil, saj se iz leta v leto izboljšuje. Obenem se še 
vedno kažejo težave z vrednotenjem emisij, predvsem pri parametrih pH in 
temperatura, 

� v imenu SKV in IRSOP prosi prisotne pooblaščence, da pri izdelavi poročila o 
obratovalnem monitoringu za ind. napravo, ki je pod »pragom« ali blizu »praga« za 
prekvalifikacijo ind. odpadnih vod v komunalne po specialni uredbi, natančno 
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navedejo zmogljivost take naprave v »enotah« kot jih predvideva zadevna uredba 
(npr. tone proizvedenih živil letno oz. povprečna dnevna poraba vode pri 
avtopralnicah,..) in v poročilu zapišejo, da se ind. odpadna voda lahko prekvalificira v 
komunalno ter da za tako odpadno vodo ni treba izvajati obratovalnega monitoringa, 

� bo ocenjevanje pooblaščencev dokončano v decembru 2011. 
 

2. Predstavitev Atlasa okolja, Aleš Veršič 
 
Povedal je, da so poleg okoljskih podatkov v Atlas okolja vključeni tudi podatki Geodetske 
uprave. Nekateri podatki se osvežujejo dnevno (npr. hišne številke,..), tedensko pa se 
osvežujejo podatki iz zemljiškega katastra. 
 
Pokazal je funkcije vsake posamezne ikone, posebej pa je poudaril ikono z znakom ?, kjer se 
nahajajo navodila za delo z Atlasom okolja. Prosil je, naj si vsak v primeru težav ali neznanja 
najprej prebere navodila, šele nato naj pokliče »podporno« telefonsko številko. Sicer je za 
vprašanja in težave v zvezi z Atlasom okolja vzpostavljen naslov: gis-help.arso@gov.si. 
 
Ker pooblaščenci pri svojem delu za odčitek Gauss-Krügerjevih koordinat uporabljajo tudi 
GPS naprave, je opozoril na samokritičnost pri odčitavanju podatkov z naprave (v kakšnem 
zapisu so podatki). Najbolj natančne so izmere geodetov, saj razpolagajo z bolj 
profesionalnimi instrumenti. Poudaril je tudi, da je od 1.1.2008 veljaven koordinatni sistem 
D96. 
 
Pokazal je tudi Meteo portal, na katerem so dostopni podatki o padavinah v posameznem 
koledarskem letu na izbrani meteorološki/klimatološki postaji. Navodilo kako najti podatke o 
količini padavin na določeni meteorološki postaji je objavljeno na spletni strani SKV 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi#Monitoring, in sicer v rubriki "obrazci z 
navodili", "monitoring", "industrijske naprave": DOLOČANJE LETNE KOLIČINE PADAVIN. 
 
Hidrogeološka karta se pri merilu 1:100.000 izključi, zato je treba do podatkov o 
hidrogeologiji dostopati tako, da se najprej v rubriki »iskanje-po koordinatah« poišče 
konkretno Gauss-Krügerjevo koordinato in nato izbere sloj »hidrogeološka karta«.  
 
Omenil je tudi GEOPORTAL ARSO, preko katerega se lahko dostopa do metapodatkovnih 
informacijskih virov. 
 
Dogovorjeno je bilo, da pooblaščenci dobijo možnost dostopa do internega Atlasa okolja, kjer 
se bo skreiral poseben pregledovalnik, ki bo vseboval tiste vsebine, ki jih za svoje delo 
potrebujejo pooblaščenci za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa. V ta 
namen bo moral vsak zainteresirani izpolniti obrazec (ki ga bo poslal ARSO), na osnovi 
katerega bo prejel geslo za dostop do tega pregledovalnika. 
 
Povedano je bilo, da so bila za potrebe uporabnikov Atlasa okolja že pred časom narejena 
navodila kako v aplikaciji izbrati hkrati več parcel. Ta Navodila so v prilogi 2 tega zapisnika. 
  

3a. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o 
pogojih za njegovo izvajanje – spremembe; Neva Čopi 

 
Predstavila je spremembe, ki jih je prinesel Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11) v 
primerjavi s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07). 
 
Vsebina predstavitve je v prilogi 3 tega zapisnika. 
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Med predstavitvijo Neve Čopi so bila izpostavljena naslednja vprašanja oz. komentarji: 
 
Neva Čopi je povedala, da je treba v primeru čezmernosti vodnega telesa površinske vode, v 
odpadni vodi tisti parameter, ki povzroča čezmernost vodnega telesa, določati z metodo, ki 
ima mejo zaznavnosti enako ali nižjo standardu kakovosti za ta parameter. Ga. Kahne 
Juriševič (ZZV KP) je v zvezi s tem komentirala, da ima odpadna voda lahko toliko 
interferenc, da temu pogoju ne bo mogoče vedno zadostiti. 
 
Neva Čopi je povedala, da je po novem v 3. odstavku 16. člena določena obvezna ureditev 
merilnega mesta, v četrtem odstavku pa je dodana priporočena ureditev. V obveznem delu je 
med drugim tudi zahteva, ki se nanaša na meritev pretoka. »za zagotavljanje laminarnega 
toka mora biti dolžina ravnega dela dotočne cevi pred merilnim mestom vsaj 10-kratnik 
premera te cevi«. Ga. Brigita Tepuš (KP Ptuj) je povedala, da 10-kratnik ni vedno 
zagotovljen, poleg tega pa imajo pooblaščenci akreditirano metodo za meritev pretoka, kjer 
je že vse definirano. Mag. Nataša Vodopivec je odgovorila, da je v teh primerih relevanten 
tudi peti odstavek 16. člena pravilnika, ki določa, da mora merilno mesto ustrezati tudi 
zahtevam iz standarda za uporabljeno merilno metodo za meritev pretoka. Če torej 
uprabljena merilna metoda za meritev pretoka, za katero je posamezen izvajalec akreditiran, 
zahteva oziroma omogoča drugačno ureditev, je treba upoštevati ureditev iz standarda.  
 
G. Gregor Čampa (ZZV Nm) je vprašal ali se lahko pretok v času vzorčenja meri z internim 
merilcem stranke v primerih, ko pooblaščenci s svojim merilcem ne morejo. Odgovor ARSO 
je bil, da je dovoljeno, če je merilec redno kalibriran. 
 
Neva Čopi je povedala, da se pri KČN večjih od 50 PE na dotoku vedno določa parameter 
KPK. G. Rok Tajnšek (ZZV CE) je komentiral, da se mu to ne zdi smiselno, saj po »uredbi o 
okoljski dajatvi« ni več pomemben učinek čiščenja KČN, ampak se v primeru, da KČN deluje 
v skladu s predpisi, privzame učinek čiščenja 90 %. Tako po njegovem mnenju npr. pri 
mKČN za dom starejših občanov ni treba meriti KPK na dotoku, ker se bo pri obračunu 
okoljske dajatve itak upošteval učinek čiščenja 90 % (če sta parametra na iztoku skladna z 
»uredbo za mKČN«). Tina Rejc je pojasnila, da »uredba o okoljski dajatvi« princip privzetega  
90 % učinka čiščenja uporablja za vse KČN večje od 2.000 PE, ne samo za mKČN in, da 
zato smiselnost določanja KPK na dotoku ne sme enačiti s poenostavitvijo iz »uredbe o 
okoljski dajatvi«.  
 
Neva Čopi je povedala, da se pri prvih meritvah na vtoku določi KPK in BPK5, razen pri 
mKČN<50 PE.  
 

3b. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o 
pogojih za njegovo izvajanje – pooblastila in vrednotenje pH in temperature; Nikolaj 
Grgurevič 

 
Povedal je, da so v 26. členu pravilnika podrobneje določene strokovne napake/kršitve, ki so 
razlog za odvzem pooblastila. Podal je tudi informacijo, da v letu 2012 poteče pooblastilo 
dvema pooblaščencema: ZZV Kranj in ZZV Nova Gorica. 
 
Ker so bile pri pregledu Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leto 2010 
ugotovljene težave pri vrednotenju parametrov temperatura in pH vrednost je pojasnil pravno 
podlago za ugotavljanje preseganja mejne vrednosti in čezmernega obremenjevanja okolja. 
V nadaljevanju je na konkretnih primerih predstavil vrednotenje izmerjenih rezultatov za ta 
dva parametra, in sicer tako za trenutno vzorčenje kot za kontinuirne meritve. Konkretni 
primeri, ki so bili predstavljeni, so v prilogi 4 tega zapisnika. 
 
Povedal je tudi nekaj glavnih pripomb, ki smo jih zaznali pri pregledu Poročil o obratovalnem 
monitoringu odpadnih vod za leto 2010: 
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� mejno vrednost za parameter sulfat, amonijev dušik,… je treba v tabelo v poročilu 
vpisati s konkretno številko, ne pa kot opombo iz uredbe 

� Nepopoln nabor parametrov 
Poudaril je, da v primeru iztoka v javno kanalizacijo strupenosti za vodne bolhe ni treba 
določati. Povedal pa je tudi, da je določanje stopnje biološke razgradljivosti  zahtevano samo 
v primeru iztoka odpadnih vod v javno kanalizacijo. Opozoril je, da je v primeru, ko 
zavezanec želi uveljavljati olajšavo iz drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi in  
toplote pri odvajanju odpadih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 
45/07 in 79/09) stopnja biološke razgradljivosti izražena v odstotkih nižja od odstotkov 
zahtevanih v uredbi (dva primera: a) v splošni uredbi 70 % -kadar je KPK>400 mg/l in je 
količina ind. odpadne vode>5 % vse odpadne vode, ki se čisti na KČN;  b) v uredbi za 
izcedne vode pa 50 % -kadar je KPK>300 mg/l). 
 

4. Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda; dr. Mario Zec 

 
Povedal je glavne spremembe, ki so narejene v obrazcih za Poročilo za leto 2011, kot npr.: 
� da Report Manager ne deluje več in je treba uporabljati nov sistem (označiti liste od 

prvega do zadnjega oz. želene liste in s Print Preview natisniti poročilo) 
� dodan je list »trajne meritev« - namenjen je pooblaščencem za lastno uporabo; lahko ga 

uporabijo ali pa tudi ne 
� v poročilu za KČN so spremenjene rubrike glede ravnanja z blatom (podatki o blatu so 

sedaj razdeljeni na dva sklopa: nastalo blato in odloženo blato) 
� dodana je rubrika glede urejenosti merilnega mesta in datuma sporočanja na IRSOP 

(vključno z opombo, da je rok za ureditev MM do 05.07.2014) 
� prepis iz preteklega leta naj bi deloval za pretekla poročila (do leta 2008) in za prve 

meritve. Če morda kateri od pooblaščencev ugotovi, da prepis ne deluje naj to sporoči 
Mariu 

� pojasni rdeče obarvan tekst - namenjen je temu, da ga pooblaščenec prebere in pobarva 
v črno (če se z njim v celoti strinja in, če je tekst potreben), ga popravi (če tekst 
vsebinsko ni ustrezen) ali ga izbriše (če tekst ni potreben). 

� pove, da so nekatere tehnične napake iz preteklih let odpravljene. 
 
Povedal je tudi, da bodo na izobraževanju predstavljene verzije poročil na spletni strani 
ARSO objavljene v ponedeljek, 28.11.2011. Do petka, 02.12.2012 pa še sprejemamo 
pripombe na obrazce. Ko bodo pripravljene in objavljene končne verzije obrazcev za poročila 
za leto 2011 bomo vse pooblaščence o tem obvestili z elektronsko pošto. 
 
Pooblaščenci so imeli na predstavitev Maria Zeca naslednje predloge in pripombe: 
 
Ga. Leonida Volgemut V Poročilu za KČN (24 meritev) ne delata bližnjici za zapis decimalnih 
številk in za označevanje preseganja mejne vrednosti. V odgovor je dr. Mario Zec pojasnil, 
da označevanje preseganja mejne vrednosti in zapis decimalnih številk preko bližnjic na 
tipkovnici (npr.: CTRL in W)  ne delujeta več, ker je Microsoft te bližnjice uporabil za druge 
funkcije (npr.: shrani). Za decimalne številke in označevanje preseganja mejne vrednosti je 
treba odslej uporabljati izključno gumba narejena v ta namen (ta dva namreč delujeta). 
 
G. Gregor Čampa (ZZV Nm) je predlagal, da se za liste z rezultati meritev prednastavi »črno-
rdeče« oz. barvno tiskanje, sicer se ne vidi rdečih številk, ki predstavljajo preseganje mejne 
vrednosti. Trenutno je namreč prednastavljeno »črno-belo« tiskanje. 
 
G. Gregor Čampa (ZZV Nm) je predlagal tudi, da se za tekst (točka 6.), ki se nanaša na 
»hidravlični zadrževalni čas«, in se v obstoječem obrazcu ne prepisuje iz prejšnjih let, 
omogoči, da se ga prepiše iz preteklega leta in obarva rdeče, saj iz leta v leto v zvezi s tem 
ne prihaja do sprememb. 
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G. Gregor Čampa (ZZV Nm) je pohvalil ARSO, da je upošteval želje pooblaščencev in 
pripravil srečanje in obrazce prej kot prejšnja leta (razen lani, ko je bilo že oktobra) kljub 
manjšemu številu sodelavcev v sektorju.  
 
Pojavilo se je vprašanje v povezavi z naključnim zaklepanjem listov v e-obliki poročila. 
Včasih se listi zaklenejo in jih ni mogoče več urejati. Rečeno je bilo, da bo dr. Mario Zec tako 
poročilo pogledal in poskusil najti vzrok. 
 

5. Razno 
 
G. Gregor Čampa (ZZV Nm) je vprašal kako obravnavati obstoječe male KČN<50 PE, ki so 
vgrajene in nimajo certifikata? Ali za te mKČN izvedba prvih meritev res »nadomesti« 
certifikat? Predlagal je, da se za take mKČN določi rok, do katerega je treba vgraditi mKČN s 
certifikatom. Postavil je tudi vprašanje, katere parametre meriti pri prvih meritvah za 
mKČN<50 PE in obenem pojasnil, da se pri takih mKČN mnogokrat srečujejo s težavo pri 
odvzemu vzorca na dotoku. Predlagal je, da bi se izdalo uradno navodilo, ki bi bilo 
zavezujoče in bi definiralo ravnanje v takih primerih. 
 
Mag. Nataša Žitko Štemberger je povedala, da je bilo glede merjenja parametrov na 
mKČN<50 PE pri prvih meritvah že odgovorjeno v predstavitvi Neve Čopi. 
 
Mag. Nataša Vodopivec je pojasnila, da navodila, ki bi »preglasilo« veljavno uredbo ni 
mogoče sprejeti. Edina možnost je, da se ponovno »odpre« uredba za mKČN. Povedala je 
tudi, da je za spremljanje delovanja mKČN<50 PE pravzaprav zadolžen izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod (v nadaljevanju: IJS), 
ki je tudi naročnik obratovalnega monitoringa oz. prvih meritev. Zato se je treba na ravni IJS 
dogovoriti, kako ravnati v primeru mKČN>50 PE, ki nimajo izjave o skladnosti s standardi iz 
uredbe in tako niso skladne z uredbo. IJS ali tudi lastnik/proizvajalec mKČN lahko 
pooblaščencu naroči katerekoli meritve, pri čemer pooblaščenec rezultatov teh meritev ne 
more interpretirati kot nadomestilo za izjavo o skladnosti ozorima nadomestilo za postopek 
preskušanja gradbenega proizvoda, kot to določajo predpisi o gradbenih proizvodih. Mag. 
Nataša Vodopivec je imela stališče, da če mKČN<50 PE, ki je gradbeni proizvod, nima 
ustreznih dokazil, da je skladna s standardom iz uredbe za mKČN, po datumu uveljavitve 
uredbe o mKČN iz leta 2007 ne bi smela biti na tržišču in torej tudi ne vgrajena. Pritrdila pa 
je, da v uredbi o mKČN ni obravnavano zatečeno stanje (=obstoječe mKČN<50 PE, ki niso 
skladne s standardom), ki bi ga bilo treba urediti s prehodnim rokom. Svetuje, da vsak 
občan, ki se pripravlja na nakup mKČN<50 PE, preveri, ali je mKČN<50 PE, ki je gradbeni 
proizvod, uvrščena v seznam na GZS (ki so s strani tehnične sekcije GZS preverjene, da 
imajo ustrezna dokazila o skladnosti s harmoniziranimi standardiiz uredbe o mKČN). 
Povedala je, da prve meritve nikakor ne morejo nadomestiti certifikata oziroma preskušanja 
gradbenega proizvoda v postopku pridobivanja izjave o skladnosti po predpisih o gradbenih 
proizvodih. Taka mKČN<50 PE kljub izvedenim prvim meritvam ne zadosti pogojem iz 
uredbe za mKČN, ker nima ceritifikata (ni skladna s standardom). Prisotne je podučila, da je 
z uredbo o mKČN skladna tista mKČN<50 PE, ki ustreza definiciji mKČN po tej uredbi. 
mKČN, ki je proizvedena kot gradbeni proizvod, je torej skladna z uredbo, če ima tudi 
ustrezna dokazila, da je skladna s standardom. 
 
Ga. Vlasta Kramarič Zidar (VO-KA Ljubljana) in ga. Brigita Tepuš (KP Ptuj) sta povedali, da 
IJS v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše z mKČN<50 PE 
nastopa v vlogi soglasodajalca. Povedali sta, da IJS ne sme vplivati na stranke z napotki 
katero mKČN naj vgradijo, ker to definira že uredba o mKČN. Ugotavljata, da bi že projektant 
v projektu PGD moral predvideti tako mKČN<50 PE, ki je skladna z zahtevami uredbe o 
mKČN, kar pa se v praksi redko dogaja.  
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Mag. Nataša Vodopivec je povedala, da IJS k PGD, v katerem je projektirana mKČN, ki ni 
skladna z zahtevami uredbe za mKČN, sploh ne bi smel dati pozitivnega soglasja. Poudarila 
je, naj projektanti prevzamejo odgovornost za PGD! 
 
Ga. Sandra Lileg (VIPAP) je komentirala, da se za pridobitev gradbenega dovoljenja v PGD 
v veliko primerih projektira ustrezna mKČN (=skladna z zahtevami uredbe), k čemur IJS izda 
svoje soglasje, vgradi pa se neustrezna mKČN, ker je cenejša. 
 
Ga. Brigita Tepuš (KP Ptuj) je vprašala čemu – v primeru mKČN skladnih z uredbo za mKČN 
-  potem služi 16.a člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
v javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09). Za stranke, ki imajo tako 
mKČN je izdelava Strokovne ocene nepotreben strošek. 
 
Mag. Nataša Vodopivec je odgovorila, da je že Zakon o varstvu okolja za gradnjo naprav, ki 
za obratovanje ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja, predpisal obvezno predložitev 
Strokovne ocene v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. To je dejstvo, ki ga ni 
mogoče spremeniti. Povedala je, da je v osnutku spremembe Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo predvideno, da Strokovna 
ocena za mKČN<50 PE, ki je gradbeni proizvod z ustrezno izjavo o skladnosti, ne bo 
potrebna. Bo pa potrebna za RČN in za tiste mKČN, ki niso gradbeni proizvodi in se torej 
izvedejo na podlagi ustreznega projekta. Mag. Nataša Vodopivec je prisotne pooblaščence 
prosila za predlog teksta sedanjega 16.a člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo, ki bi ga lahko vključila v osnutek spremembe  te 
uredbe in, ki bi obenem uredil nastalo situacijo na področju mKČN<50 PE. 
 
Ga. Sandra Lileg (VIPAP) je vprašala, kakšen je standard za RČN. Kako naj izdela 
Strokovno oceno, če stranka ne predloži nobene dokumentacije (ker RČN stranke večinoma 
delajo v lastni režiji brez dokumentacije). 
 
Mag. Nataša Vodopivec je odgovorila, da morajo praviloma tudi RČN imeti neko 
dokumentacijo in izračun. Obenem je vprašala ali je RČN sploh gradbeni objekt in povedala, 
da je za RČN zagotovo treba pridobiti vodno soglasje, za kar je treba upravnemu organu 
predložiti ustrezno dokumentacijo. 
 
Ga. Vlasta Kramarič Zidar (VO-KA Ljubljana) je komentirala, da imajo pooblaščenci 
pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa, ne pa za izdelavo 
Strokovne ocene in povedala, da ni smiselno, da Strokovno oceno sploh izdelujejo 
pooblaščenci. 
 
Mag. Nataša Vodopivec se je strinjala z go. Kramarič Zidar in povedala, da bi bilo morda bolj 
smiselno, da bi Strokovno oceno izdelal projektant (vendar ne isti, kot je izdelal PGD; moral 
bi biti npr. revident). Vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da je že v Zakonu o varstvu 
okolja izrecno določeno, da lahko Strokovno oceno izdela le pooblaščeni izvajalec 
obratovalnega monitoringa (ali »pooblaščenec za PVO«), kar pomeni, da bi vsakršna 
sprememba veljavne ureditve zahtevala poseganje v določbe Zakona o varstvu okolja. 
 
Ga. Brigita Tepuš (KP Ptuj) je informativno povedala, da imajo v sosednji občini 60 mKČN s 
KPK na iztoku med 300 in 500 mg/l in, da je stanje na terenu katastrofalno! 
 
Mag. Nataša Vodopivec je povedala, da bo zadnjo verzijo osnutka spremembe Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo poslala v 
komentar in pripombe vsem pooblaščencem in se priporočila za sodelovanje (za pobudo) in 
pomoč, predvsem pri vsebini sedanjega 16.a člena. 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 13.50. 
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Priloga 1  
 

 
Seznam prisotnih pooblaščenih  izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod 

 
Ime in Priimek Podjetje e-mail 
Luka Tancar ACRONI d.o.o. luka.tancar@acroni.si 

Andreja Podlesnik 
Cinkarna, metalurško 
kemična industrija Celje d.d. andreja.podlesnik@cinkarna.si 

Jaka Kosjek Eko Ekoinženiring d.o.o. jaka.kosjek@ekoravne.si 
Vesna Rapnik Eko Ekoinženiring d.o.o. vesna.rapnik@ekoravne.si 

Alenka Rošer Drev 
ERICO Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave d.o.o. alenka.roser@erico.si 

Polona Druks Gajšek 
ERICO Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave d.o.o. polona.druks@erico.si 

Mojca Bole 
ERICO Velenje, Inštitut za 
ekološke raziskave d.o.o. mojca.bole@erico.si 

Anica Pavlič Gorenje d.d. anica.pavlic@gorenje.si 
Marta Fidej Gorenje d.d. marta.fidej@gorenje.si 
Bernarda Štiglic Gorenje d.d. bernarda.stiglic@gorenje.si 

Nataša Kante Flanjak 
IKEMA d.o.o., Inženiring, 
kemija, marketing natasa@ikema.si 

Andreja Bezjak 
IKEMA d.o.o., Inženiring, 
kemija, marketing andreja.bezjak@ikema.si 

Nives Gregorc Iskraemeco d.d. nives.gregorc@iskraemeco.si 
Darja Dolžan Iskraemeco d.d. darja.dolzan@iskraemeco.si 

Marija Drolka 
JP  Vodovod-Kanalizacija 
Ljubljana d.o.o marija.drolka@vo-ka.si 

Vlasta Kramarič Zidar 
JP  Vodovod-Kanalizacija 
Ljubljana d.o.o vlasta.kramaric.zidar@vo-ka.si 

Brigita Tepuš Komunalno podjetje Ptuj d.d. cistilna.lab@komunala-ptuj.si 
Leonida Volgemut Komunalno podjetje Ptuj d.d. leonida@komunala-ptuj.si 
Tonka Čuk Nigrad JKP d.d. tonka.cuk@nigrad.si 

Uroš Drobnič 
Regionalni tehnološki center 
Zasavje d.o.o. uros.drobnic@rtcz.si 

Anica Murn 
Regionalni tehnološki center 
Zasavje d.o.o. anica.murn@rtcz.si 

Danijela Herzog TAB-IPM d.o.o. danijela.herzog@tab.si 

Marko Homšak Talum d.d. marko.homsak@talum.si 
Goran Abramović Talum d.d. goran.abramovic@talum.si 
Majda Rola Talum d.d. majda.rola@talum.si 
Sandra Lileg Vipap Videm Krško d.d. sandra.lileg@vipap.si 
Justina Šepetavc Vipap Videm Krško d.d. justina.sepetavc@vipap.si 

Andrej Uršič 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje andrej.ursic@zzv-ce.si 

Rok Tajnšek 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje rok.tajnsek@zzv-ce.si 

Vesna Terbovc 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje vesna.terbovc@zzv-ce.si 

Barbara Kahne 
Juriševič 

Zavod za zdravstveno 
varstvo Koper barbara.kahne@zzv-kp.si 

Mojca Fister 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj mojca.fister@zzv-kr.si 

Karl Zupanc 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj karl.zupanc@zzv-kr.si 

Branko Papler 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj branko.papler@zzv-kr.si 
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Boštjan Jordan 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj bostjan.jordan@zzv-kr.si 

Nina Oman 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj nina.oman@zzv-kr.si 

Tatjana Jurša 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor tatjana.jursa@zzv-mb.si 

Robert Ferlinc 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor robert.ferlinc@zzv-mb.si 

Alenka Taljat 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica alenka.taljat@zzv-go.si 

Gregor Čampa 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto gregor.campa@zzv-nm.si 

Matjaž Krhin 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto matjaž.krhin@zzv-nm.si 

41 udeležencev   
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Priloga 2 
 
Izbira več parcel 
 
Če poznamo številko katastrske občine in številke parcel je postopek izbire naslednji: 
 

1. Izberemo merilo kjer se vključi zemljiški kataster (1:20.000 ali večje). 
2. V zavihku sloji, izberemo Zemljiški kataster za aktivni sloj (s klikom na ime sloja se 

ime obarva modro). 

3. Kliknemo na orodje izbira  
 
4. Odpremo zavihek nastavitve  

 

5. V tem zavihku je ponujena možnost: izbira z atributi. S klikom na gumb  
Se v novem oknu odpre orodje za izdelavo klicnega stavka za izbiro. 
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Klicni stavek želimo izoblikovati tako, da nam izbere več parcel v isti katastrski občini. 
Najprej povemo, šifro želene katastrske občine (npr. 1696): 
 
6. V okencu polje izberemo SIFKO 
7. Določimo »operator« (op. =) 
8. vpišemo vrednost (1696) 
 

9. Pritisnemo gumb   dobimo: 
 

 

        

 

     Potem povemo drugi pogoj, da nas zanimajo le določene parcelne številke: 
10. Kliknemo gumb AND 
11. Kliknemo gumb ( 
12. Med polji izberemo polja z imenom PARCELA 
13. Določimo »operator« (op. =) 
14. V polje Vrednost vpišemo željeno parcelno številko (npr. 1858/43) 
15. Kliknemo gumb Dodaj v iskalni niz. 
16. Kliknemo gumb OR 
17. Ponavljamo korake 14. – 16. dokler ne vpišemo vseh želenih parcel. 
18. Ko vpišemo zadnjo parcelo namesto gumba OR, kliknemo ) 
Izbira je videti takole: 

 

 

18. Kliknemo potrdi in s tem vpišemo naš iskalni niz v polje izbira z atributi. 
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19. S klikom na gumb Izberi označimo izbrane parcele. 
Desno, spodaj v pregledovalniku karte se nam izpiše število izbranih objektov 

 

 

20. S klikom na [z] dobimo pogled na izbrane objekte. 

 

 

 

Če uporabljate iskanje več parcel bolj pogosto predlagam da si shranite sql v datoteko in ga 
vsakič ročno spremenite ter nato skopirate v okno izbira z atributi. S tem preskočite korake 5 
– 18. 
 
Sql stavek za iskanje več parcel v isti K.O. 
 
SIFKO = 1589 AND (PARCELA = '1089/1' OR PARCELA = '1089/2' OR PARCELA = '1094') 
 
Sql stavek za iskanje več parcel v različnih K.O. 
 
SIFKO = 1589 AND (PARCELA = '1089/1' OR PARCELA = '1089/2') OR SIFKO = 1591 AND 
(PARCELA = '1103/2' OR PARCELA = '1105') 
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Priloga 3 
 
Pregled sprememb pri izvajanju obratovalnega monitoringa in prvih meritev zaradi uvedbe 
novega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih 
za njegovo izvajanja (Uradni list RS, št. 54/2011)  
 
1. SPOROČANJE PODATKOV (20. ČLEN) 

Spremenil se je rok za pošiljanje poročila o občasnih in trajnih meritvah za komunalne 
čistilne naprave.  
Za komunalne čistilne naprave je treba poslati poročilo do 31. januarja. 
Za industrijske naprave je rok za oddajo poročila ostal nespremenjen. Poročilo je treba 
poslati do 31. marca. 

 
2. IZRAČUN POVPREČNE VREDNOSTI (18. ČLEN) 

Spremenila se je formula, po kateri se izračuna povprečna vrednost posameznega 
parametra. Način izračunavanja povprečne vrednosti je v prilogi 6.  
Povprečna vrednost se ne izračunava za mikrobiološke parametre, temperaturo ter pH 
vrednost. 
Za parametra obarvanost in biološka razgradljivost se povprečna vrednost izračuna kot 
aritmetična sredina vseh opravljenih meritev. 

 
3. MERILNE METODE (17. člen) 

Spremenjena je priloga 2, v kateri so navedene referenčne metode za vzorčenje, 
pripravo in analizo vzorcev … 
(dodane CAS številke, dodani parametri, pri parametrih so dodane opombe, ki povedo, 
kateri parametri so: posebna onesnaževala, prednostne snovi, prednostne nevarne 
snovi…) 
Druge metode, za katere je pooblaščeni izvajalec dobil akreditacijo, se lahko uporabljajo 
le, če dajejo rezultate, ki so enakovredni rezultatom, pridobljenim z referenčnimi 
metodami iz priloge 2. 
Če je vodno telo, v katerega se odvaja odpadna voda, čezmerno obremenjeno, se za 
merjenje parametra, ki je vzrok za tako obremenjenost, lahko uporabljajo le tiste metode, 
pri uporabi katerih meja zaznavnosti ne presega okoljskega standarda kakovosti za ta 
parameter v skladu s predpisom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda. 
 
Primer:  
Če bi bilo vodno telo čezmerno obremenjeno, vzrok za čezmerno obremenjenost bi bil 
svinec. 
V tem primeru bi bilo treba uporabiti metodo, ki ima nižjo mejo zaznavnosti, kot je okoljski 
standard kakovost LP-OSK za svinec  
Od 1. 1. 2011 je za svinec LP-OSK = 7,2 µg/L (0,0072 mg/L). Tudi meja zaznavnosti 
metode, ki se uporablja za določanje svinca, bi v takem primeru morala biti enaka ali 
manjša od 0,0072 mg/L.  
 
Ni več možnosti, da bi pri vrednotenju rezultatov obratovalnega monitoringa namesto 
izmerjenih vrednosti parametra AOX uporabili podatke o letnih količinah kemikalij z 
vsebnostjo klora, ki so bile uporabljene v tehnološkem procesu. 

 
4. UREDITEV MERILNEGA MESTA (16. člen) 
 

V členu so predpisani minimalni pogoji za urejenost merilnega mesta (dostopnost, 
zavarovanost, oddaljenost od iztoka, oblikovanost in opremljenost). 
Merilno mesto mora biti urejeno tako, da se lahko določa količina odpadne vode med 
vzorčenjem, kadar je treba med vzorčenjem meriti količino odpadne vode (če je dovolj 
velik pretok odpadne vode).  
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Drugačno ureditev merilnega mesta je mogoča, kadar je tehnično upravičena zaradi 
posebnega načina odvajanja odpadne vode (npr. šaržni izpust). 
 
Ustrezno urejenost merilnega mesta preverja pooblaščeni izvajalec obratovalnega 
monitoringa pri izvajanju obratovalnega monitoringa. O ugotovljenih neustreznostih v 
desetih dneh obvesti inšpekcijo, pristojno za okolje. 

 
Za ureditev merilnega mesta je določen prehodni rok (najpozneje do 5. julija 2014).  
O neustreznosti merilnega mesta se inšpekcijo, pristojno za okolje, obvešča po tem roku. 

   
5. MERJENJE KOLIČINE ODPADNE VODE MED VZORČENJEM (15. člen) 

Sprememba je povezana s prehodnim rokom. 
Za ustrezno ureditev merilnega mesta, na katerem je treba meriti količino odpadne vode 
med vzorčenjem, velja triletni prehodni rok. 

 
6. VZORČENJE (12. člen) 

Dodana je možnost, da se namesto reprezentativnega vzorca industrijske odpadne vode 
odvzame kvalificirani trenutni vzorec, če je zadrževalni čas industrijske odpadne vode 
daljši od 24 ur. 
Dodana je zahteva, da se pri ravnanju s trenutnim vzorcem za mikrobiološko preskušanje 
upošteva pravila o ravnanju z vzorci za tako preskušanje iz predpisa, ki ureja upravljanje 
kakovosti kopalnih voda. 
(Pravila ravnanja – sterilizacija, vzorčenje, shranjevanje in prevoz - so v prilogi 5, v 
Uredbi o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/2008)) 
 

7. IZVAJANJE OBČASNIH MERITEV (10. člen): 
7.1. Komunalne čistilne naprave: 

Letna pogostost in čas vzorčenja sta predpisana v preglednici 1 v prilogi 1.  
Opomba: Če je predpisano, da se izvedeta dve meritvi vsako tretje ali drugo leto, je 
treba v istem koledarskem letu izvesti dve vzorčenji. Ni prav, da se izvede samo ena 
meritev, druga meritev pa naslednje koledarsko leto.  
 
V preglednici ni sprememb, so pa dodane razlage: 

 a) Po opravljenih prvih meritvah mora biti naslednje leto obratovalni monitoring  
(Prvi obratovalni monitoring je naslednje leto po izvedenih prvih meritvah, šele po 
izvedenem prvem monitoringu se upošteva, ali je naslednji monitoring čez tri leta 
ali čez dve.) 

b) Pri KČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 10.000 PE se za 
prvo leto obratovanja šteje koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

c) Za preskušanje mikrobioloških parametrov se odvzame trenutni vzorec.  
  
 
 
 
 

 
IZJEME: 
ČEZMERNO OBREMENJEVANJE OKOLJA V PRETEKLEM LETU 
Letna pogostost za komunalno ali skupno čistilno napravo, ki je v preteklem letu 
čezmerno obremenjevala okolje: 

 2.000 PE ≤ zmogljivost < 10.000 PE je pogostost  12 × letno (nespremenjena) 
 1.000 PE ≤ zmogljivost <   2.000 PE je pogostost  4 × letno  
      50 PE ≤ zmogljivost <   1.000 PE je pogostost  2 × letno 
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 POGOSTOST DOLOČANJA MIKROBIOLOŠKIH PARAMETROV 
mikrobiološke parametre se določa na območju, kjer je predpisana dodatna obdelava:  
 - odvajanje prečiščene komunalne vode neposredno v površinske vode ali posredno v 
podzemne vode na vplivnem območju kopalnih voda   
- odvajanje posredno v podzemne vode na območju kraških in razpoklinskih 
vodonosnikov, če gre za zakraselo območje ali pri najvišji gladini podzemne vode ni 
mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika. 
 Pogostost določanja mikrobioloških parametrov, kadar se določajo samo v 
času kopalne sezone: 
(na morju od 1. junija do 15. septembra, celinske površinske vode od 15. junija do 31. 
avgusta; kopalna sezona je določena v Pravilniku o podrobnejših kriterijih za 
ugotavljanje kopalnih voda, Uradni list RS, št. 39/2008).  
Mikrobiološke parametre se določa vsak koledarski mesec kopalne sezone, če je 
predpisana pogostost izvajanja meritev 12 × letno ali več. Velja za KČN: 
- katerih zmogljivost je enaka ali večja od 10.000 PE; 

 - katerih zmogljivost je večja ali enaka 2.000 PE in manjša od 10.000 PE, če  
   - gre za prvo let obratovanja ali 
  - je KČN v preteklem letu čezmerno obremenjevala okolje. 

Mikrobiološke parametre se določa enkrat v kopalni sezoni, če je predpisana 
pogostost meritev manjša od 12 × letno. Velja za KČN: 
2.000 PE ≤ zmogljivost < 10.000 PE; ne gre za prvo leto obratovanja in v preteklem 
      letu ni čezmerno obremenjevala okolja 

 1.000 PE ≤ zmogljivost <   2.000 PE  
      50 PE ≤ zmogljivost <   1.000 PE  

 
 Pogostost določanja mikrobioloških parametrov, kadar se določajo zaradi tega, 
ker se prečiščene komunalne vode odvajajo posredno v podzemne vode na 
območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, je enaka pogostosti, ki je 
predpisana za ostale parametre.  
 
 Za določanje mikrobioloških parametrov (in zagotavljanje, da predpisane mejne 
vrednosti mikrobioloških parametrov ne bodo presežene) veljajo prehodni roki: 
- za odvajanje na vplivnem območju kopalnih vod do 31. 12. 2015;  

22. člen Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 63/09 in 105/2010) 

- za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov do 22. 12. 2015 
14. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 
105/2010)  

 
  UČINEK ČIŠČENJA: 
 Za KČN je treba določati učinek čiščenja. Zato je treba na vtoku določati, KPK in 
 BPK5. Če sta v program obratovalnega monitoringa vključena tudi celotni dušik in 
 celotni fosfor, ju je treba določati tudi na vtoku. 
  
 Za KČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 PE, je treba na vtoku določati  

KPK, BPK5 in celotni dušik (ker je vključen v program obratovalnega monitoringa, 
čeprav nima določene mejne vrednosti). 
 
Za KČN, za katere je predpisano terciarno čiščenje, je treba na vtoku določati KPK, 
BPK5, celotni dušik in celotni fosfor. 
 
Za KČN, katerih zmogljivost je enaka ali večja od 50 PE in manjša od 2.000 PE je 
treba na vtoku določati KPK. 

   



15 

7.2. Industrijske čistilne naprave: 
Letna pogostost in čas vzorčenja sta predpisana v preglednici 2 v prilogi 1 

 Za industrijske naprave sprememba v času vzorčenja: 
 Če je letna količina vode enaka ali večja od 50.000 m3 in manjša 100.000 m3, je 
 predpisan čas  vzorčenja 6 ur (prej je bil 24 ur) 
 
 POGOSTOST DOLOČANJA MIKROBIOLOŠKIH PARAMETROV 
 Princip je enak kot pri KČN. Odvzem trenutnega vzorca. 

 Mikrobiološke parametre se določa na območju, kjer je predpisana dodatna obdelava:  
 - odvajanje odpadne vode neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne 
vode na vplivnem območju kopalnih voda   
- odvajanje odpadne vode v podzemne vode na območju kraških in razpoklinskih 
vodonosnikov, če gre za zakraselo območje oziroma pri najvišji gladini podzemne 
vode ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone 
vodonosnika. 
 Pogostost določanja mikrobioloških parametrov, kadar se določajo samo v 
času kopalne sezone: 
(na morju od 1. junija do 15. septembra, celinske površinske vode od 15. junija do 31. 
avgusta; kopalna sezona je določena v Pravilniku o podrobnejših kriterijih za 
ugotavljanje kopalnih voda, Uradni list RS, št. 39/2008).  
Mikrobiološke parametre se določa vsak koledarski mesec kopalne sezone, če je 
predpisana pogostost izvajanja meritev 12 × letno ali več; velja za industrijske 
naprave z letno količino odpadne vode enako ali večjo od 500.000 m3.  
Mikrobiološke parametre se določa enkrat v kopalni sezoni, če je predpisana 
pogostost meritev manjša od 12 × letno. Velja za industrijske naprave z letno količino 
odpadne vode manjšo od 500.000 m3. 
 
 Pogostost določanja mikrobioloških parametrov, kadar se določajo zaradi tega, 
ker se prečiščene vode odvajajo posredno v podzemne vode na območju kraških in 
razpoklinskih vodonosnikov, je enaka pogostosti, ki je predpisana za ostale 
parametre.  
 
Prehodni roki za določanje mikrobioloških parametrov so enaki kot pri komunalnih in 
skupnih čistilnih napravah. 
 

8. VRSTE MERITEV (9. člen): 
Sprememba se nanaša na izvajanje meritev emisije snovi, ki zadevajo spremembe 
programa obratovalnega monitoringa: 
Za poročilo o meritvah emisij snovi, ki je sestavni del vloge za izdajo, podaljšanje ali 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ali sestavni del vloge za odstopanje od 
programa monitoringa, je treba poleg občasnih meritev izvesti tudi meritve emisij snovi, ki 
zadevajo spremembe programa obratovalnega monitoringa. Pogostost teh meritev so 
določi glede na namen: 

- če gre za zmanjšani obseg meritev, je pogostost enaka pogostosti obveznih 
meritev pri prvih meritvah, 

- če gre za zmanjšano pogostost meritev, je pogostost meritev enaka pogostosti 
občasnih meritev.  

 
Primer1: 
Naprava z letno količino 80.000 m3 industrijske odpadne vode, obratovalni  monitoring 
se izvaja z zmanjšanim naborom. Okoljevarstveno dovoljenje je izdano. 
Sestavni del vloge za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja mora biti poročilo o 
meritvah emisij snovi, v katerem morajo biti 3 meritve izvedene s celotnim  predpisanim 
naborom parametrov, ena meritev pa je lahko z zmanjšanim naborom. 
Primer2: 
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Naprava z letno količino 250.000 m3 industrijske odpadne vode, obratovalni  monitoring 
se izvaja z zmanjšano pogostostjo (2 × letno). Okoljevarstveno dovoljenje je izdano. 
Sestavni del vloge za podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja mora biti  poročilo o 
meritvah emisij snovi, v katerem mora biti izvedenih 6 meritev. 

 
9. PRVE MERITVE (8. člen) 

Dodano:  
Med izvajanjem prvih meritev mora biti zagotovljena dodatna obdelava, če gre za 
napravo, ki odvaja prečiščene vode na vplivnem območju kopalni voda ali na območju 
kraških in razpoklinskih vodonosnikov.   
Pri prvih meritvah se za komunalno čistilno napravo ali skupno čistilno napravo izvedejo 
meritve na vtoku, ki so potrebne za izračun učinka čiščenja.  
Tudi za malo KČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE se pri prvih meritvah na vtoku 
določata KPK in BPK5.  
Določba ne velja za male KČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.  

 
Meritev, v kateri eden od parametrov, ki ni mikrobiološki parameter, presega mejno 
vrednost, je treba v celoti ponoviti. 
Npr. KČN z zmogljivostjo 3.000 PE. V sklopu izvajanja prvih meritev je v eni meritvi 
presežen KPK. Meritev se ponovi, določijo se vsi parametri (KPK, BPK5, amonijev dušik, 
celotni dušik, neraztopljene snovi). Meritve mikrobioloških parametrov ni treba ponoviti. 
Velja tudi obratno. Če bi bile pri meritvah presežni mikrobiološki parametri, je treba 
ponoviti meritev le teh, ne pa tudi ostalih parametrov.   

 
10. DODATNI PARAMETRI ZA NAPRAVE (6 .člen) 

Sprememba člena: 
a) v dodatnih parametrih, ki se jih določi v postopku izdaje okoljevarstvenega    

dovoljenja (teh parametrov ne določa pooblaščenec), če se ugotovi, da:  
 - parameter pomembno vpliva na kakovost blata iz komunalne ali skupne 
 čistilne naprave, v kateri se čisti industrijska odpadna voda 

 - ocena verjetnosti doseganja ciljev, določena v skladu s predpisi, ki urejajo 
 načrte upravljanja voda, za vodno telo, v katerega se industrijska odpadna 
voda   odvaja, kaže, da vodno telo ne bo ali verjetno ne bo doseglo okoljskih ciljev, 
 industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok za tako oceno, 

- je vodno telo, v katero se industrijska odpadna voda odvaja, čezmerno 
obremenjeno, industrijske odpadne vode pa vsebujejo parameter, ki je vzrok 
za tako oceno. 

b) pri odvajanju hladilnih odpadnih vod, ki ne vsebujejo onesnaževal in emisijo snovi 
in toplote pri odvajanju ne ureja poseben predpis, je treba meriti temperaturo le v 
primeru, če se odpadna voda odvaja neposredno v površinske ali posredno v 
podzemne vode. 

c) mikrobiološki parametri so dodatni parametri za napravo, iz katere se odvaja 
biološko razgradljiva industrijska odpadna voda iz dejavnosti, ki so navedene v 
uredbi o KČN in za katere bi bilo treba v skladu s to uredbo (z uredbo o KČN) 
zagotoviti dodatno obdelavo. Trenutno so v uredbi o KČN navedene le dejavnosti, 
iz katerih se odvaja biološko razgradljiva industrijska odpadna voda, ni pa še 
predpisana obveznost, da morajo naprave iz teh dejavnosti zagotovitve dodatno 
obdelavo, zato mikrobioloških parametrov še ni treba vključiti v nabor.  
Dejavnosti:  

� predelava mleka,  
� pridelava sadnih in zelenjavnih proizvodov,  
� proizvodnja in polnjenje brezalkoholnih pijač,  
� predelava krompirja,  
� mesna industrija,  
� pivovarne,  
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� proizvodnja alkohola in alkoholnih pijač,  
� proizvodnja živalske krme iz rastlinskih proizvodov,  
� proizvodnja želatine in lepila iz kož, krzna ali kosti,  
� proizvodnja slada, industrija za predelavo rib. 

 
11. DODATNI PARAMETRI ZA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (5.člen) 

Sprememba člena: 
Dodatni parametri so: 

- mikrobiološki parametri iz uredbe o KČN, vendar le za tiste KČN ali skupne čistilne 
naprave, za katere je treba v skladu z uredbo o KČN ali uredbo o MKČN zagotoviti 
dodatno obdelavo. 
- dodatnih parametri, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost vode in se jih določijo v 
postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja (teh parametrov ne določa 
pooblaščenec), če se ugotovi, da se ta parameter odvaja s komunalnimi odpadnimi 
vodami, ali če se na komunalni ali skupni čistilni napravi čistijo industrijske odpadne 
vode, ki tak parameter vsebujejo:   

  Pomembnost vpliva se oceni v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda.  
 
  

Dodatni parametri pa se določijo na podlagi: 
- sestave industrijske odpadne vode, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi 
- ugotovljene čezmerne obremenjenosti vodnega telesa, v katerega se odpadna voda 
odvaja. Čezmerna obremenjenost se ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo stanje 
površinskih in podzemnih voda. 
- pomembno vplivajo na kakovost vode, v katero se posredno ali neposredno odvaja 
komunalna odpadna voda. Pomembnost vpliva se ugotavlja v skladu s predpisi, ki 
urejajo: 

- stanje površinskih in podzemnih voda,  
- upravljanje kakovosti kopalni voda,  
- kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib,  
- kakovost površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih       
   polžev ter  
- pitno vodo. 

 
 
12. OSNOVNI PARAMETRI (4.člen)  

Sprememba člena: 
Tudi za komunalne čistilne naprave se kot osnovni parameter doda strupenost za vodne 
bolhe, če odpadna voda iz komunalne čistilne naprave vsebuje prednostne ali 
prednostne nevarne snovi.  
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Priloga 4 
 
 
Pooblastila  
 
Novi zakon o varstvu okolja v 101.a členu bolj podrobno obravnava pogoje glede pooblastil, 
zato je prišlo do sprememb tudi v pravilniku.  
Spremembi v ZVO sta predvsem vpis v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa in 
veljavnost pooblastila, ki je 6 let od dneva njegove pravnomočnosti. 
 
Pogoji za pridobitev pooblastila so navedeni v 23. do 26. členu pravilnika. 
 
23. člen, je ostal v bistvu enak, v 24. členu pa so podrobneje opisane zahteve glede 
akreditacije in standarda za laboratorij, ki izvaja preskušanje parametrov, za katere 
akreditacija ni potrebna. Zahteve glede vloge za pooblastilo (25. člen) se niso spremenile, 
spremembe pa so pri izdaji pooblastila (prejšnji 26. člen), ki je sedaj določena v ZVO 
(veljavnost 6 let) in podrobnejših razlogih za odvzem pooblastila (prejšnji 27. člen, sedanji 
26. člen), kjer so opredeljene nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa, ki so 
lahko razlog za odvzem pooblastila, ostali razlogi pa so sedaj navedeni v ZVO. 
 
V naslednjem letu potečeta pooblastili ZZV Kranj (28. 2.) in ZZV Nova Gorica (14. 5.), ostala 
pooblastila pa veljajo vsaj do 31. 12. 2013. 
 
 
Pregled poročil o obratovalnem monitoringu 
 
Pri pregledu smo ugotovili, da je največ nejasnosti pri ugotavljanju preseganja in čezmernosti 
parametrov temperatura in pH pri časovno sorazmernem vzorčenju. Navodila za ugotavljanje 
čezmernosti so od leta 2006 dostopna na naši spletni strani: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/datoteke/NAVODILA_CEZMERNOST.
pdf  
 
Pod oznako trenutni vzorec razumemo vse vzorce, ki so ali trenutni, ali pa zmes enake 
količine (kvalificiran TZ, reprezentativni vzorec, pretočno sorazmerno vzorčenje), 
avtomatske meritve pa predstavljajo časovno sorazmerno vzorčenje. 
 
Pri trenutnem vzorcu dobimo za pH vedno eno vrednost, medtem ko pri zmesi dobimo več 
vrednosti za T in lahko že govorimo o deležu T ali pa izračunamo povprečno vrednost.  
 
Pri časovno sorazmernem vzorčenju (avtomatske meritve) pa pri vsakem vzorčenju (meritvi) 
izmerimo veliko število vrednosti za pH in T, zato smo vpeljali pojma delež T in delež pH, ki 
predstavljata delež meritev, ki presegajo mejno vrednost (pri T) oz. so zunaj predpisanega 
intervala (pri pH).  
 
Mejni vrednosti za deleža sta določeni v drugem odstavku 13. člena uredbe. 
 
Pri časovno sorazmernem vzorčenju dobimo pri enem vzorčenju (eni meritvi) veliko vrednosti 
T in pH, ki jih obdelamo statistično: 

- če odstopa do vključno 20% vrednosti, ni preseganja, 
- če odstopa več kot 20% vrednosti, je preseganje, 
- če pri več kot 20% meritev delež odstopa več kot 20% ali pri eni izmed meritev delež 

odstopa več kot 50%, je čezmernost. 
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  Mejna  vrednost  Št. vzorčenja   

Naziv parametra vode kanalizacija 1 2 3 razlaga 

Temperatura   40 38,6 41,2 16,6 informativni 

pH   6,5-9,5 9,4 9,9 8,7 
podatki 

Temperatura-delež   20% 20,1 0 0 preseganje 

pH-delež   20% 48,6 20,1 10,4 čezmernost 

       

Temperatura   40 38,6 41,2 16,6 informativni 

pH   6,5-9,5 9,4 9,9 8,7 
podatki 

Temperatura-delež   20% 0 20 0 ni preseganja 

pH-delež           preseganje, ni čezmernosti 

       

Temperatura 30   28,6 32,2 16,6 informativni 

pH 6,5-9   9,4 9,9 8,7 
podatki 

Temperatura-delež 20%   0 20 0 ni preseganja 

pH-delež 20%   100 44,3 10,4 čezmernost 

       

Temperatura 30   28,9     informativni 

pH 6,5-9   8,9     
podatki 

Temperatura-delež 20%   26     preseganje, ni čezmernosti 

pH-delež 20%   50,1     čezmernost 

 

 

Ostale pogoste napake, ki so se pojavljale v poročilih: 
• mejno vrednost za amonijev dušik (100 ali 200 mg) in sulfat [npr. kovine 600 mg/l 

(g)] je treba določiti, ne pa pisati črkovno oznako opombe, 
• nepopoln nabor parametrov, 
• biološka razgradljivost – mejna vrednost velja samo za odvajanje v javno 

kanalizacijo, če je izmerjena vrednost KPK nad 400 mg/l (spl. uredba, >5% vse vode) 
oziroma 300 mg/l (izcedne vode), sicer mejna vrednost ni določena. Prav tako mejna 
vrednost ni določena za odvajanje v vode. 

• Pri iztoku v kanalizacijo se strupenosti ne meri. 
 

 
 
 


