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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, 29.11.2012 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; 

- Vodja službe za informatiko: dr. Mario Zec 
MKO: mag. Nataša Vodopivec  
 
 
Dnevni red izobraževanja je obsegal:  

1. Uvodni pozdrav  
2. Predstavitev nove Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 

vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) 
3. Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu 

odpadnih voda s poudarkom na spremenjenem načinu pošiljanja  
4. 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 
dva glavna poudarka iz nove Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12): 

� odstavek 8. člena: pri izračunu EO za odpadno vodo iz kopališč z morsko vodo se ne 
upošteva parameter KPK, ampak TOC, in sicer v razmerju TOC:KPK=1:3. Pri 
tovrstnih odpadnih vodah se tudi ne obračunava EO za strupenost za vodne bolhe.  

� 11. odstavek 8. člena: če zavezanec ne predloži poročila o obratovalnem 
monitoringu, se EO izračunajo kot 5-kratnik št. EO iz zadnjega predloženega poročila 
o obratovalnem monitoringu. 

 

 
2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 64/12); mag. Nataša Vodopivec 
 
Uvodoma je povedala, da je predstavitev pripravila kot poudarek na spremembah v 
primerjavi s predhodno uredbo, ne pa kot predstavitev nove uredbe v celoti. Pojasnila je 
pravno podlago, na kateri temelji uredba (omenila je katerih 11 direktiv se zrcali v njej). 
Vsebina je načeloma enaka kot prej,  ker pa se je spremenilo več kot 1/3 členov, je bilo treba 
zaradi nomotehničnih pravil pripraviti novo uredbo. Na kratko je naštela: ključne spremembe, 
druge spremembe in dopolnitev ter ključne novosti. Med drugim je omenila: 
� kombinirani pristop kot dodatno možnost določitve strožje mejne vrednosti, če je to 

potrebno zaradi doseganja ciljev dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda;  
upoštevanje čezmerno obremenjenega vodnega telesa v katerega se odvajajo odpadne 
vode, 

� Obrazec za izdelavo strokovne ocene za primer, ko naprava za obratovanje ne potrebuje 
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD),  
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� zahteve za dokumentacijo, ki je priloga k vlogi za OVD – novost je, da so vključene tudi  
podrobnejše zahteve glede vsebine dokumentacije v primeru ponikanja odpadnih vod. 
Pobudo za te vsebine so dali pooblaščenci, ki izvajajo obratovalni monitoring podzemnih 
voda, 

� da so v Prilogi 2 določena tudi onesnaževala, nevarna za podzemne vode – zahteva 
izhaja iz direktiv za podzemne vode. Poleg tega so v uredbo vključene tudi zahteve glede 
preprečevanja vnosa snovi, nevarnih za podzemne vode; države članice same določijo, 
katere so te snovi (po navodilih EU). Seznam je pomemben tudi za novo direktivo o 
industrijskih emisijah ("novo IPPC direktivo"), 

� da se uredba ne uporablja, če degradirano območje ureja poseben predpis, 
� da je novost tudi izjema, da določila uredbe ne veljajo za padavinsko odpadno vodo, ki 

nastaja pri obratovanju kamnolomov ter v primeru, da se podzemna voda po uporabi za 
ogrevanje ali hlajenje objektov vrača v isti vodonosnik. V zvezi s tem je g. Čampa (ZZV 
NM) vprašal, ali je potem izjema tudi naprava, ki za hlajenje uporablja podzemno vodo, po 
uporabi pa jo odvaja v površinsko vodo. Odgovor ge. Vodopivec je nikalen, ker se v tem 
primeru podzemna voda ne vrača v isti vodonosnik, 

� da so izrazi napisani v skladu z nomotehnično prakso - po abecedi, 
� definicijo obstoječe naprave; to je naprava, ki je obratovala na dan uveljavitve te 

uredbe,....(glej 34. točko 4. člena uredbe). Poudarila je, da v kolikor gre za večjo 
spremembo pri obratovanju naprave, taka naprava ne šteje več za obstoječo, 

� definicijo večje spremembe (glej 52. točko 4. člena), 
� definicijo vodotoka, ki je zdaj določen kot stalno tekoča površinska voda. Za vodotok se 

lahko šteje tudi melioracijski jarek, pod pogojem, da je določen kot samostojno vodno telo, 
� definicijo znatnega povečanja vsebnosti onesnaževala (glej 59. točko 4. člena uredbe), 
� da je razširjen seznam onesnaževal (vključena so vsa onesnaževala iz "površinskih", 

"podzemnih" in "kopalnih" predpisov ter predpisa "za pitno vodo") in, da so njihove mejne 
vrednosti določene v prilogi 2 uredbe; poudarila je, da imajo nekateri parametri po novem 
strožje mejne vrednosti (npr. Cd, Co, Hg,..). Ga. Vodopivec je prisotnim v razmislek 
zastavila vprašanje ali je s stališča izvajanja uredbe pooblaščencem pomembno, ali so v 
prilogi 2 uredbe snovi razvrščene po sklopih ali ne. Ga. Fister (ZZV KR) in g. Čampa (ZZV 
NM) sta se takoj odzvala, da je zaradi podobnosti analitskih metod, zaradi zmanjšanja 
pojava napak in tudi za laične stranke bolje, da so snovi združene po kemijskih lastnostih 
(npr. kovine skupaj, pesticidi, skupaj, organske snovi,...). Na podlagi tega odziva se je ga. 
Vodopivec prisotnim priporočila za pripombe oz. za pomoč pri razvrščanju onesnaževal v 
kemijske sklope,  

� da še vedno obstaja institut "mnenje upravljavca javne kanalizacije in KČN" v primeru 
odvajanja odpadnih vod v javno kanalizacijo, da pa ni več zapisan v opombi pod 
preglednico, ampak je vključen v 5. člen uredbe 

� da je pri mešanici odpadnih vod naslovnemu organu dana možnost, da presodi ali bo 
upošteval "mešalno formulo" ali ne, 

� da se za odpadne vode, ki se pripeljejo na čiščenje na ČN, lahko dovoli višja mejna 
vrednost nekaterih parametrov od predpisanih; to vrednost določi upravljavec ČN, 

� možnost, da organ določi strožje mejne vrednosti (če je potem vpliv naprave na okolje 
sprejemljiv). Strožja mejna vrednosti se, tako kot pri odvajanju v majhne vodotoke, določi 
kot desetina, pri KPK pa tretjina predpisane mejne vrednosti (iz "splošne" uredbe ali iz 
posebnega predpisa),  

� da se pojem "nevarna snov" ne uporablja več. Po novem gre za "onesnaževalo". Letna 
količina onesnaževala se izračuna kot prej, razen za onesnaževala za katere se le-ta 
sploh ne izračunava (KPK, nitratni dušik,...), 

� Mejne vrednosti onesnaževal v Prilogi 2 so določene kot  100-kratnik okoljskega 
standarda kakovosti. Vse tiste mejne vrednosti, ki so že bile določene v prejšnji uredbi so 
ostale enake, razen pri kadmiju, kobaltu, živem srebru, tetraklorobenzenu in celotnih 
ogljikovodikih - tu je bilo odstopanje med 100-kratnikom okoljskega standarda in že 
določeno mejno vrednostjo, zato imajo ti parametri po novem strožjo mejno vrednost, 
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� dodani so mikrobiološki parametri; to so tisti, ki so predmet določanja iz predpisov, ki 
veljajo za kopalne vode, 

� za nitratni dušik in sulfat je v primeru odvajanja v vodotok postavljena strožja mejna 
vrednost, 

�  po novem se pri odvajanju v vodotok s prispevno površino manjšo od 10 km2 (to se odčita 
na podatkovnem sloju v Atlasu okolja), določi strožja mejna vrednost onesnaževal; v 
kolikor je taka vrednost nižja od okoljskega standarda kakovosti (OSK), potem se za 
mejno vrednost vzame kar OSK, 

� novost je, da je mogoče parametra T in pH meriti drugje (po mešanju z drugimi odpadnimi 
vodami), ne na samem izvoru odpadne vode, 

� da je vrednotenje preseganja mejne vrednosti in čezmernosti odpadnih voda definirano v 
skladu z dejansko prakso; vsebinsko se vrednotenje ni spremenilo, razen, da vključuje 
tudi vrednotenje mikrobioloških parametrov in ugotavljanje čezmerne obremenitve ob 
upoštevanju stanja površinske vode, 

� da je na novo dodana prepoved odvajanja odpadnih vod v referenčne odseke in v 
vodotoke, ki imajo sQnp manjši od 2-kratnika največjega 6-urnega povprečnega pretoka iz 
naprave, 

� novost, ki omogoča odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s KČN, 
pod pogojem, da se s tem strinja upravljavec javne kanalizacije  

� pogoje, pod katerimi se lahko odpadno vodo odvaža na čiščenje na KČN ali industrijsko 
ČN, 

� novost glede padavinske odpadne vode; le-ta se lahko uporablja v gospodinjstvu, kjer ni 
zahtevana kvaliteta pitne vode in zahteve za opremljenost z usedalniki, lovilniki olj, 
čistilnimi napravami za padavinsko odpadno vodo. Površine, s katerih se lahko zagotovi 
razpršeno odvajanje so v uredbi določene s klasifikacijskimi številkami objektov, 

� določila glede ravnanja z blatom; kdaj blato šteje kot odpadek oz. kdaj še ni odpadek in se 
ravnanje z njim smatra za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda, 

� pogoje, pod katerimi je možna obdelava odpadkov (naštetih v uredbi, ki ureja 
biorazgradljive odpadke) na komunalni čistilni napravi; to je mogoče le v primeru, da je 
KČN opremljena z "gniliščem", pri čemer mora njen upravljavec pridobiti OVD za 
odpadke, 

� pogoje pod katerimi se lahko odvaja odpadne vode: kdaj lahko odvajamo, pogoji za 
odvajanje v površinske in podzemne vode (če ne velja prepoved) in če parametri 
onesnaženosti ne presegajo za napravo predpisanih mejnih vrednosti; za odvajanje v 
podzemne vode je treba v dokumentaciji presoditi tudi vpliv na vire pitne vode, 

� črtane obveznosti za pridobitev OVD za naprave za čiščenje padavinske odpadne vode  
(zaradi zmanjševanja administrativnih ovir), 

� dopolnjeno vsebino vloge in način vložitve (gre le za novost v uredbi, ne pa v praksi, saj 
se je v praksi to že izvajalo), 

� da je zahtevana dokumentacija, ki se nanaša na odvajanje odpadnih voda v podzemne 
vode, v prilogi 5 uredbe 

� navedeno je tudi kaj mora predložiti upravljavec naprave, v primeru, da odvaja odpadne 
vode v vodotok, za katerega je treba določiti sQnp, 

� v kolikor gre za novo napravo, ki odvaja odpadne vode na vodovarstvenem območju in je 
moral njen upravljavec za namen pridobitve vodnega soglasja imeti izdelano Analizo 
tveganja, je treba za namen oddaje vloge za OVD, poleg Analize tveganja predložiti samo 
nekaj dopolnilnih podatkov (v izogib podvajanju vsebin), 

� vplivno območje mora biti obravnavano in določeno v digitalni obliki,  
� določene so izjeme kam se odpadna voda vendarle lahko odvaja: npr. v čezmerno 

obremenjeno vodno telo, če gre za KČN, ki mora biti zgrajena po operativnem programu. 
(po načelu, da KČN vendarle pripomore k zmanjšanju onesnaževanja), 

� razširjen "seznam" naprav, ki lahko obratujejo brez OVD; mednje so vključene naprave, 
za katere proizvajalec jamči, da so skladne s predpisi (izjava o skladnosti) in tiste 
naprave, ki skladnost dokazujejo s strokovno oceno, 
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� v primeru naprav, ki lahko obratujejo brez OVD in odpadne vode odvajajo v javno 
kanalizacijo, je črtana omejitev glede količine odpadne vode,  

� v primeru bencinskih servisov, je določba preoblikovana tako, da lahko brez OVD 
obratujejo vsi, razen če so na vodovarstvenem območju (g. Čampa (ZZV NM) je opozoril, 
da je prag za površino bencinskih servisov 5 ha zelo visok in, da take površine v Sloveniji 
sploh ni), 

� glede strokovne ocene je precej določil črtanih, ker so že določen v ZVO-1. Za mKČN; ki 
nimajo izjave o skladnosti, je treba izdelati strokovno oceno (tiste, ki nimajo izjave o 
skladnosti ali pa so večje od 50 PE), 

� spremenjena obveznost glede trajnih meritev; odslej morajo biti zagotovljene na KČN 
enaki ali večji od 2000 PE in dopuščeno je, da se lahko izvajajo tudi na dotoku, 

� naslovni organ lahko poveča obseg meritev, če je s strani monitoringa površinskih 
(podzemnih) voda dokazano, da je vodno telo v katero se odpadna voda odvaja čezmerno 
onesnaženo s temi onesnaževali ali če gre za KČN, na kateri se čisti industrijska odpadna 
voda, 

� novost, da je treba v letu pred potekom OVD, izvesti meritve celotnega nabora 
parametrov, da lahko organ ponovno presoja ali je mogoče program obratovalnega 
monitoringa spremeniti ali ne, 

� v določilih glede poslovnika in obratovalnega dnevnika je dodatno določena zahteva za 
ločevalnik maščob,  

� da je v poslovniku treba definirati, kaj se razume pod pojmom "redno",   
� prehodne določbe:, rok prilagoditve (5 let oz. do izteka OVD) za obstoječe naprave, rok 

prilagoditve za lovilnike olj (enak kot prej), rok prilogoditve poslovnika (1 leto). 
� prilagoditve obstoječih naprav se nanašajo na: 

- nove mejne vrednosti,  
- trajne meritve, 
- odvajanje padavinske odpadne vode, 
- lovilnike olj in ločevalnike maščob 

� izjeme za obstoječe naprave: 
- možnost izvajanja monitoringa površinskih vod 
- glede vrednotenja čezmernosti za nitrat in sulfat za tiste naprave, ki imajo v OVD 

letno količino nevarnih snovi določeno ob upoštevanju 34. člena "stare" uredbe, 
- mejne vrednosti pri  odvajanju v javno kanalizacijo, ki ni zaključena s KČN;  ne določa 

se letna količina onesnaževal., 
� izjeme glede prepovedi: 

- če gre za obstoječi iztok iz obstoječe naprave, prilagoditev ni zahtevana, 
- prav tako prepoved glede vodotokov ne velja, če gre za obstoječi iztok iz obstoječe 

naprave, 
� vodenje postopkov: 

- rok za pridobitev OVD za obstoječe naprave – 22.12.2012, 
- rok za pridobitev OVD za KČN, ki se mora prilagoditi, je do izteka roka prilagoditve 

KČN, 
- vloge, ki so že vložene po prejšnji uredbi se štejejo za vloge po novi uredbi, 
- če gre za napravo, ki za obratovanje ne potrebuje OVD, se postopek pridobivanja 

OVD ustavi.  
 

Vprašanj v zvezi s to predstavitvijo ni bilo. 
 

 

3. Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu 
odpadnih voda s poudarkom na spremenjenem načinu pošiljanja; Tina Rejc 

 

Glede elektronskega oddajanja Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda je najprej 
navedla pravno podlago za to novost (20. in 29. člen Pravilnika o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje). Citirana člena 
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določata, da se poročilo pošilja samo v elektronski obliki, veljati pa pričneta z letom 2013, kar 
pomeni, da bo treba Poročila za leto 2012 že oddati samo v e-obliki z e-podpisom. Pisne 
oblike poročil se ne bo več pošiljalo na ARSO. Povedala je, da se e-podpisa ne da niti 
ponarediti niti kopirati. Poudarila je tudi, da se podatkov vnešenih v poročilo, po 
elektronskem podpisu ne da niti spreminjati, niti popravljati, niti shraniti pod drugim imenom.  

 
Elektronski podpis se pridobi z digitalnim potrdilom, ki ga izda pooblaščeni overitelj 
=certifikatska agencija CA, in sicer en izmed naštetih štirih: SIGEN-CA, POŠTARCA, 
HALCOM-CA in AC NLB. S strani ARSO je vseeno ali si pooblaščenci digitalno potrdilo 
pridobijo kot pravna ali kot fizična oseba. 
 
Testni obrazci za Poročila 2012 so že na spletni strani, pripravljeni za različne verzije excella. 
Na spletni strani pa so tudi navodila glede e-podpisa. ARSO zahteva, da poročilo podpiše le 
pooblaščenec za izvajanje obratovalnega monitoringa. Razlog je »kompatibilnost dveh 
podpisov« v primeru različnih verzij excella. Z e-podpisom podpisano poročilo pooblaščenec 
pošlje na ARSO. Še pred tem na ARSO posreduje tudi podatke o pridobljenih digitalnih 
potrdilih. Podatke posreduje v wordovem dokumentu (ki ga je v ta namen pripravil ARSO) in 
kot sken (kjer se vidita podpis in štampiljka). Zavezanec pa pooblasti pooblaščenega 
izvajalca obratovalnega monitoringa (tudi primer pooblastila je ARSO pripravil kot enoten 
obrazec), da na e-naslov ARSO posreduje e-obliko poročila 2012 in obenem izjavi, da je 
seznanjen z vsebino in podatki v poročilu. To pooblastilo mora biti dano za vsako napravo 
posebej! Poročila se pošilja na naslov: gp.arso-vode@gov.si. Poročilo za posamezno 
napravo je treba poslati v posamezni elektronski pošti, zaradi pravilnega knjiženja v vložišču 
ARSA! 
 
ARSO prosi, da pooblaščenci do: 

� 15.01.2013 pošljejo podatke o digitalnih potrdilih, in sicer v wordovi obliki in skenirane 
(v PDF ali TIF),  opremljene s podpisom in štampiljko; 

� 31.01.2013 pošljejo e-oblike poročil za ČN; 
� 31.03.2012 pošljejo e-oblike poročil za industrijske naprave (v letu 2013 je zaradi 

nedelje in praznika dejanski rok 02.04.2013) 
Sken pooblastila zavezanca (opremljenega s podpisom in štampiljko), da lahko pošlje 
posamezno poročilo, mora pooblaščenec pripeti v obrazec poročila, in sicer v zavihek 
"pooblastilo". Opozorila je še na poimenovanje datotek oz. poročil in prikazala primere (sicer 
je navodilo glede poimenovanja tudi na spletni strani): 

� za KČN:  Upravljavec_CN_Naprava_12.xls ali 
� za ind. naprave: Zavezanec_Naprava_12.xls. 

 
Poimenovanje e-poročil naj bo: 

� za KČN:  Upravljavec_CN_Naprava_POM2012.xls ali 
� za KČN: CN_Naprava_POM2012.xls (če sta upravljavec in naprava enaka) 
� za ind. naprave: Zavezanec_Naprava_POM2112.xls. 
� za ind. naprave:  Naprava_POM2012.xls (če sta zavezanec in naprava enaka). 

 
 
Sledilo je vprašanje ge. Kramarič Zidar (VOKA LJ), kako "velike" datoteke se lahko pošiljajo 
po e-pošti na ARSOV e-naslov. 
Odgovor: omejitev je 10 Mega. G. Zec bo preveril ali se da za konkretni naslov urediti, da 
omejitev glede velikosti datotek ne bi bilo. Sicer je bilo podano enotno stališče, da so poročila 
"velika in obsežna" predvsem na račun shem in slik ter njihove resolucije (po principu: boljša 
resolucija zavzame "več prostora"). G. Čampa (ZZV NM) predlaga, da bi napisali nekaj 
usmeritev o pripenjanju slik (resolucija slike). Navodila za izpolnjevanje obrazcev bodo 
dopolnjena s konkretnimi omejitvami glede velikosti datotek in napotili glede prilog. 
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Ga. Tepuš (KP Ptuj) je vprašala kako naj ravna v primeru poročila o prvih meritvah, kjer je 
zahtevano, da se priloži gr. dov., odločba o poskusnem obratovanju, vodno soglasje,.....  
Odgovor: te dokumente se skenira in pošlje poleg poročila o prvih meritvah, načeloma pa je 
dovolj, da se navede samo njihove številke in datume izdaje. 
 
Glede poimenovanja datotek je g. Čampa vprašal ali se lahko namesto "javno podjetje ....." 
ali "komunalno podjetje" enostavno napiše "Komunala X"? 
Odgovor: dejansko ni treba, da je pri komunalnih podjetjih navedeno točno pravno ime, 
okrajšave kot so KP ali JKP so dopustne, vendar pa mora biti iz imena razviden kraj za 
katerega gre (npr. KP Vrhnika ali Komunala Vrhnika).. 
 
Ga. Tepuš (KP Ptuj): Ali se kaj "fizično" zgodi, da ko enkrat poročilo e-podpišeš, da ga ne 
moreš več spreminjati? 
Odgovor: Če se poročilo popravlja po tem, ko je že bilo podpisano, podpis izgine in je treba 
poročilo po popravku ponovno opremiti z e-podpisom. 
 
Ga. Lileg (Vipap): Pri njih poročila podpisuje predsednik uprave. Ali mora on pridobiti digitalni 
podpis? 
Odgovor: ni nujno. Lahko ga pridobi tudi izdelovalec poročila, če ga predsednik uprave 
pooblasti za to. 
 
G. Čampa (ZZV NM): izpostavil je vprašanje varnosti vsebine poročila, kajti če poročilo 
pošlješ stranki (zavezancu) v pregled, lahko kaj (ne)hote izbriše. 
Odgovor: Iz tega razloga je smiselno dati zavezancu v pregled poročilo opremljeno z e-
podpisom. Če se bo poročilo vrnilo brez podpisa, je to znak, da je nekdo nekaj spreminjal! 
 
G. Čampa (ZZV NM) sprašuje zakaj je v poročilu še ostala rubrika »ime in priimek 
zakonitega zastopnika zavezanca«? 
Odgovor: ostalo je namerno, da se ve kdo je, ni pa zahtevan njegov podpis. Ta podatek 
vnesejo pooblaščenci tako, da ga prepišejo s pooblastila.  
 
Ga. Pavlič (Gorenje):  Ali bodo pooblaščenci od ARSO-vega strežnika dobili povratno 
informacijo o uspešno prejetem poročilu. 
Odgovor: Ne. G. Zec predlaga, da si pooblaščenci sami vključijo funkcijo "potrdilo o 
prejemu". 
 
G. Čampa (ZZV NM) sprašuje ali torej spletno odložišče in pošiljanje CD ploščkov torej ne 
funkcionirala več? 
Odgovor: Načeloma ne. Razen, če se bo izkazalo, da gre za tako obsežno datoteko, da je ni 
mogoče poslati po e-pošti - v tem primeru bi na ARSO pooblaščenec lahko posredoval CD. 
O tem bi se dogovorili sproti, če bo do takega primera res prišlo. 
 
Vprašanje: Kaj bo v primeru e-pošiljanja poročil "v rokah" imel zavezanec? 
Odgovor: To je stvar dogovora med pooblaščencem in zavezancem. Najbolje je, da 
pooblaščenec poročilo v e-obliki pošlje na ARSO in obenem v vednost zavezancu. 
 
Vprašanje: Vprašanje se navezuje na prejšnje. Ali bo tak dokument s katerim bo razpolagal 
zavezanec zadostno dokazilo za inšpektorja, ki bo preverjal oddajo poročila? 
Odgovor: Tako dokazilo bo moralo zadostovati, ker je predpis predvidel tak način oddaje 
poročila. 
 
G. Uršič (ZZV CE): Vprašanje glede tiskanja napovedi za okoljsko dajatev in oddajanja na 
CURS. 
Odgovor: Praksa ostane nespremenjena – natisnejo in pošljejo na CURS.  
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Nataša Žitko Štemberger je povedala, da je g. Čampa že pred srečanjem dal pobudo, da se 
naj ob prepisu iz prejšnjih let list "poročilo 6" ne bi prepisoval. Prosi vse pooblaščence za 
njihovo mnenje.  
Odziv pooblaščencev:  sprva so neenotni, nato pa večina odloči, da naj se prepiše tudi ta 
vsebina. 
 
Nataša Žitko Štemberger je povedala tudi, da so v obrazcih za poročilo 2012 izrazoslovje, 
mejne vrednosti zapisane še po "stari uredbi" in naj se tudi za vrednotenje uporabi staro 
uredbo, saj gre za obstoječe naprave, uredba pa je začela veljati s 1.9. 2012. To velja za 
poročila o obratovalnem monitoringu. Pri poročilih o prvih meritvah pa naj se po 01.09.2012 
upošteva vrednotenje po "novi uredbi". 
 
Ga. Kahne Juriševič (ZZV KP) pove, da se je včasih ponavljalo samo tisti parameter, ki je 
mejno vrednost presegal za več kot 50 % in obenem manj kot 100 %, zdaj pa je treba 
ponoviti celoten nabor parametrov. Kaj se vpiše v tabelo z rezultati meritev? 
Odgovor: vedno je bilo treba ponavljati celoten nabor parametrov. V tabelo se vpiše 
"čezmerno meritev" in ponovljeno meritev. Za izračun EO se upošteva vse vpisane meritve, 
za vrednotenje pa se "čezmerna meritev" ne upošteva. 
 
G. Čampa (ZZV NM) pove, da lahko tako čezmerno meritev prikažeš kot ločen iztok in ga 
opremiš s količino odpadne vode, ki se je odvedla v tem času. 
Odgovor: To je dopustno samo v primeru izrednih dogodkov (havarij), ki so dokazljive v 
obratovalnem dnevniku. 
 
Ga. Tepuš (KP Ptuj) predlaga, da se upošteva merilna negotovost ali pa poda neko uradno 
tolmačenje. 
Odgovor: Vsako leto govorimo o tem, ista tema pa je bila tudi na Vodnih dnevih 2012. Gre za 
kompleksno zadevo. Zakonodaja tega ne predvideva, če pa bi, bi to morala določati zelo 
detajlno, in upoštevati tako rezultate, ki "silijo navzgor", kot tudi "navzdol". Pisnega navodila 
glede tega ne bomo dali. 
 
Nataša Žitko Štemberger je povedala, da je g. Mario Zec prevzel novo funkcijo in ni več v 
našem uradu. Iz tega razloga prosi vse, naj v prihodnje vprašanja tehnične narave pošiljajo 
Tini Rejc. 
 
G. Čampa (ZZV NM) prosi, naj se pri prepisu poročila iz preteklega leta podatki na drugem 
listu (podatki o izvajalcu obratovalnega monitoringa) lanski podatki ne izbrišejo, ker oni 
pripravijo predlogo vnaprej.  
Odgovor: To že imamo kot pobudo in imamo o tem namen razmisliti. Sicer pa se ostali 
pooblaščenci s tem predlogom niso strinjali. G. Uršič (ZZV CE) je predlagal, naj g. Čampa 
uporabi funkcijo "delete" in naj novih podatkov enostavno ne prepiše.   
 
Za list Poročilo 4 (obseg in vrsta meritev) je g. Čampa (ZZV NM) dal predlog, da se izpiše 
tekst iz lanskega poročila in naj bo obarvan z rdečo. Kot je pojasnil, se tekst sicer trenutno 
izpiše, a naknadno izbriše.  
Odgovor: bomo pregledali in uredili. 
 
G. Čampa (ZZV NM): Pri IPPC dejavnostih nekatere manjkajo in jih je treba revidirati.  
Odgovor: bomo pregledali in uredili. 
 

 

4. Razno; Nikolaj Grgurevič - pooblastila 
Povedal je, kaj je vsebina 2. točke vsakega pooblastila in poudaril, naj podizvajalec izvaja 
samo meritve, za katere je podizvajalec tudi akreditiran. Za ostale parametre pa mora vzorec 
"osnovni" pooblaščenec poslati tistemu podizvajalcu, ki ima za te parametre pooblastilo. 
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Lahko pošlje tudi več podizvajalcem (v smislu "razpršenega" dajanja vzorca v določitev), ne 
smejo pa si podizvajalci vzorec podajati en drugemu, v smislu "veriženja". V primeru 
"veriženja" namreč nastopi problem sledljivosti in starosti vzorca! 
 
Ga. Tepuš (KP Ptuj) je vprašala kaj narediti, če zaradi interference k rezultatu meritev ni 
možno dati akreditirani znak. 
Odgovor: to ni noben problem, temveč je problem »veriženja« podizvajalcev. 
 
Ga. Rapnik (EKO-EKOINŽENIRING) je povedala, da nekateri zavezanci izrecno zahtevajo 
določenega podizvajalca, ki pa ni akreditiran za vse parametre, zato vzorec pošlje drugemu 
podizvajalcu.  
Odgovor: Kot je že prej bilo omenjeno, "veriženje" vzorcev ni dovoljeno!  
 
Ker ni bilo več vprašanj, je Nataša Žitko Štemberger povedala, da bomo vsem prisotnim 
poslali današnje predstavitve in, da bodo obrazci za poročila za leto 2012 pripravljeni do 
10.12.2012, o čemer pa bodo pooblaščenci obveščeni po e-pošti. 
 
Srečanje je bilo zaključeno ob 12:50 uri. 
 
 
 
Zapisali : sodelavci SKV 
 
 
 

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 

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 

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

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

Andrej Kalčič 
JP  Vodovod-Kanalizacija 
Ljubljana d.o.o andrej.kalcic@vo-ka.si 

Brigita Tepuš Komunalno podjetje Ptuj d.d. brigita.tepus@komunala-ptuj.si 

Leonida Volgemut Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
leonida.volgemut@komunala-
ptuj.si 

Saška Hodnik Komunalno podjetje Ptuj d.d. saska.hodnik@komunala-ptuj.si 
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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 

Mateja Doberlet 
Regionalni tehnološki center 
Zasavje d.o.o. mateja.doberlet@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 

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 

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 

Sara Štrekelj Ličen 
Zavod za zdravstveno 
varstvo Nova Gorica sara.strekelj-licen@zzv-go.si 

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

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

 
40 udeležencev 
 
 


