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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, 28.11.2013, ob 
9:30 uri v sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. 
 
Prisotni:  
Predstavniki pooblaščenih izvajalcev monitoringa kot je razvidno iz Priloge 1, 
ARSO: Sektor za kakovost voda; Nataša Žitko-Štemberger, Neva Čopi, Nikolaj  
 Grgurevič, Sergij Tavčar, Nataša Bratina Jurkovič, Lucija Senčar, Vanja Lenarčič,  

Gregor Kepec, Marjan Zajc, Tina Rejc, Doroteja Čarni, Rok Brinc, 
MKO: mag. Nataša Vodopivec. 
 
Dnevni red izobraževanja je obsegal:  

1. uvodni pozdrav, 
2. predstavitev Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni 

list RS, št. 91/13),  
3. vloga po 41. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 

vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),  
4. predstavitev metodologije ocenjevanja ureditve merilnih mest za odvzem vzorca 

odpadne vode, 
5. predstavitev najpogostejših napak v poročilih obratovalnih monitoringov odpadnih 

voda za leto 2012 in vrednotenje emisij, 
6. predstavitev novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo poročil o obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda za leto 2013. 
 
 
1. Uvodni pozdrav s splošnimi informacijami; pozdravila 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. 
 
2. Predstavitev Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list 

RS, št. 91/13); predstavila Nataša Vodopivec 
 

Predstavnica z Ministrstva za kmetijstvo in okolje Nataša Vodopivec je predstavila  predpis, 
ki določa način ugotavljanja vplivov odpadnih vod na kakovost površinske vode.  
 
V predstavitvi je najprej poudarila, da zavezance določajo posamezne uredbe in ne pravilnik. 
V njem je samo določeno, kako morajo zavezanci monitoring izvajati. Pri tem je izpostavila 
naslednje zavezance: 

- upravljavce odlagališč, 
- upravljavce naprav za proizvodnjo TiO2, 
- upravljavce naprav, ki pri odvajanju industrijske odpadne vode uveljavljajo izjemo iz 

41. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (UL RS, 64/12). 

 
V nadaljevanju je povedala, kaj pravilnik določa, kdaj se uporablja in v katerem primeru ga 
ne moremo uporabljati. Predstavila je, od kje izhajajo izrazi in definicije, tako da je 
izrazoslovje usklajeno z drugo zakonodajo, ki se dotika vsebine tega pravilnika. 
 
Predstavila je tudi, kaj obsega obratovalni monitoring stanja (meritev parametrov, vzorčenje, 
vrednotenje rezultatov, izdelava poročila…). 
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Pri določitvi mesta vzorčenja v povezavi z območjem vpliva zavezanca in možnosti vzorčenja 
glede na vodotok in pretok vodotoka je opozorila, da območja mešanja, ki so omenjena v 
pravilniku še niso določena. Pri tem je povedala, da predlog merilnih mest pripravi 
pooblaščenec, določi pa se v okoljevarstvenem dovoljenju. 
 
Nadaljevala je z naborom parametrov, ki se jih predvidoma meri v obratovalnem monitoringu 
stanja. Parametre se določi v okoljevarstvenem dovoljenju. Predstavila je tudi možnost 
opustitve parametrov pri odlagališčih. 
 
Predstavljene so bile časovne linije vzorčenj; vzorčenja z enakomernimi presledki, vzorčenja 
in analize parametrov, ki so nagnjeni h kopičenju v živih organizmih ali sedimentu, ter kako 
ravnati v primeru šaržnih izpustov. 
 
Dotaknila se je metod in pravil za vzorčenje ter analiznih metod. Pri tem je poudarila, da so 
navedene metode referenčne. Uporabijo se lahko primerljive metode, katerih skladnost se 
mora dokazati v skladu s pravilnikom. Omenila je tudi, kaj narediti v primeru, če za 
posamezen parameter / matrico ni ustrezne metode.  
 
V nadaljevanju je predstavila vrednotenje pridobljenih rezultatov za različne primere in 
ugotavljanja vpliva odvajanja odpadne vode oz. ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih 
odpadkov. 
 
Predstavila je tudi, kako je s poročilom in kako se podatki hranijo ter informacijo o 
pooblastilih: kdo lahko zanj zaprosi, kakšni so tehnični pogoji za pridobitev… ter povedala, 
kdaj se začne pravilnik uporabljati v praksi. 
 
Diapozitivi predstavitve so v prilogi 2. 
 
3. Vloga po 41. členu Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 

javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12); predstavila mag. Nataša Žitko Štemberger 
 
Vodja sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger, je predstavila način 
vložitve vloge za opustitev mejne vrednosti letne količine onesnaževal (41. člen Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo) ter možnost, 
da lahko ARSO v okoljevarstvenem dovoljenju dopusti izvajanje obratovalnega monitoringa 
stanja površinske vode namesto določitve mejne vrednosti letne količine onesnaževal. 
 
Povedano je bilo kaj mora vloga vsebovati (predlog programa obratovalnega monitoringa 
stanja površinske vode, utemeljen predlog mest vzorčenja, predlog nabora parametrov 
onesnaženosti, ocena ničelnega stanje v površinski vodi gorvodno od iztoka, meritve ter 
oceno vpliva) ter teoretični primer naprave, ki presega mejno vrednost letne količine 
onesnaževal. 
 
Vprašanja in odgovori iz točk 2 in 3. 
 
Vprašanje: (Uršič, ZZV CE) Za vlogo po 41. členu – kako pogosto se lahko izvedejo meritve, 
kakšen mora biti razmik med posamezno meritvijo, npr. če so potrebne 4 meritve?  Kako 
upoštevati pogoj, da se upoštevajo najboljše razpoložljive tehnike?  
Odgovor: Optimalni časovni razmik med meritvami bi bil 4x letno (torej 1× na tri mesece), 
vendar ker je to obdobje dolgo, zavezanec pa vlaga vlogo, kjer morajo biti meritve že 
priložene, je smiselna pogostost, ki bi jo v postopku izdaje OVD sprejeli kot ustrezno, 1 × 
mesečno. Upoštevati je treba nek razumni časovni razmik, tudi glede na hidrološke razmere. 
Glede najboljših razpoložljivih tehnik: naprava mora imeti ustrezno čiščenje, če NRT-jev ni, 
kot npr. v primeru term.  
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Vprašanje: (Jurša, ZZV MB) Na kakšen način se izvedejo meritve, glede na to, da mora 
stranka do konca leta dati vlogo, zdaj pa je veliko vode? 
Odgovor: ARSO hidrogeologi na podlagi dolgoletnih statistik ocenjujejo, da je časovno 
gledano vsaj 50% pretokov v koledarskem letu, običajno pa več, manjših od srednjih 
pretokov, tako da s tem ne bi smeli imeti težav. Glede vložitve vloge v želenem časovnem 
obdobju pa je treba najprej narediti vse meritve in nato vložiti vlogo (opravljene meritve 
morajo biti sestavni del vloge). Časovni termin vložitve vloge do konca leta 2013 ni nikjer 
predpisan, stranka lahko da vlogo kadarkoli, vendar mora biti popolna (mnenje in opravljene 
meritve).  
 
Vprašanje: (Jurša, ZZV MB) Kako je s podatki pretokov vodotokov v času vzorčenja? 
Odgovor: Samo odlagališča morajo meriti pretok med vzorčenjem in v poročilu podati tudi 
hidrološke meritve. Za ostale naprave se pogleda, kakšen je pretok na obstoječih on-line 
hidroloških merilnih postajah. Če na vodotoku ni take postaje, ARSO določi dve hidrološki 
postaji, ki sta relevantni za obravnavano lokacijo iztoka, vključno s srednjim pretokom na teh 
hidroloških postajah. Meritev se lahko izvede takrat, ko je na vsaj eni od teh dveh merilnih 
postaj pretok manjši od srednjega pretoka, ki velja za to postajo. Podatki samodejnih 
hidroloških postaj se nahajajo na spletnem naslovu http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/ 
 
Vprašanje: (Čampa, ZZV NM) Kaj če je sprejemnik mali vodotok in je ta pravzaprav nastal 
zaradi odpadne vode oz. če je potok v rečni mreži večino časa suh.  
Odgovor:  V primeru če je vodotok vodno telo, bo ARSO določil primerljivo hidrološko 
postajo. Na spletni strani se pogledajo pretoki in ob ustreznem pretoku vzorčijo. Če se 
ugotovi, da je vodno telo ves čas suho (včasih se zgodijo tudi hidrogeološke spremembe), bi 
bilo treba popraviti osnovni geografski sloj, kjer se vodijo vodotoki oziroma rečna mreža. 
Tega se ne more urejati preko predpisov s področja odvajanja odpadnih voda oz. novega 
pravilnika. 
 
Vprašanje: (Jurša, ZZV MB) Če se izteka odpadna voda v mali vodotok, ki je občasno suh, 
ali lahko uporabimo naslednje vodno telo, v katerega se steka ta mali vodotok? 
Odgovor: Ne. 
 
Vprašanje: (Cinkarna Celje) Pričetek izvajanja monitoringa po tem Pravilniku (za naše 
podjetje to razumemo kot izvajanje  monitoringa za ugotavljanje vpliva odlagališča trdnih 
odpadkov in pa ugotavljanja vpliva odvajanja tekočih odpadkov in odpadne vode iz 
proizvodnje TiO2) je predviden s 1.1.2014. Z OVD imamo določen drugačen program 
monitoringa. Kaj je zavezujoče za nas po 1.1.2014: pravilnik ali OVD?  
Odgovor: Pravno zavezujoča je še vedno odločba o okoljevarstvenem dovoljenju.  
 
Vprašanje: (Cinkarna Celje): Kakšni so predvideni ukrepi glede na rezultate vrednotenja? 
Odgovor: Pravilnik ne naslavlja predvidenih ukrepov, temveč govori o metodologiji  izvajanja 
obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda zaradi ugotavljanja vpliva proizvodnje 
titanovega dioksida. Ukrepi bi morali biti določeni v Uredbi ali v OVD. 
 
Uredba o stanju površinskih voda,  določa mejne vrednosti =standarde kakovosti za dobro 
ekološko ali kemijsko stanje. Čezmerna obremenitev vodnega telesa pomeni, da je po 
kemijskem stanju razvrščeno v slabo kemijsko stanje, po ekološkem pa v zmerno, slabo ali 
zelo slabo ekološko stanje (katerikoli razred, ki je slabši od dobrega ekološkega stanja), prav 
tako pa tudi, če se ugotovi pomembno povečanje koncentracije parametra kemijskega stanja 
v sedimentu oziroma živih organizmih. Razvrstitev se preveri glede na vsak posamezen 
parameter, ki je predmet obratovalnega monitoringa. 
 
 
Vprašanje: (Cinkarna Celje): Prav tako  ni jasno  iz druge točke 7. člena kaj vključuje 
monitoring parametrov onesnaženosti v povezavi s predpisom, ki ureja prve meritve in 
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obratovalni monitoring odpadnih voda. Kaj je mišljeno pod terminom  »odpadne vode iz 
proizvodnje TiO2«? 
Odgovor : Po trenutno veljavni zakonodaji se odvečne »tekočine«, ki izhajajo iz proizvodnje 
titanovega dioksida obravnavajo kot tekoči odpadki, zato se tudi določbe o obratovalnem 
monitoringu stanja površinskih voda nanašajo na te tekoče odpadke (ker v tem trenutku 
predpisi ne obravnavajo odpadnih voda iz proizvodne TIO2); če se bo to spremenilo, pravilnik 
še vedno velja in se v takem primeru ustrezno uporablja v povezavi z odpadnimi vodami iz 
proizvodnje TiO2).   
 
Vprašanje: (Cinkarna Celje):: Kdaj lahko pričakujemo nov predpis, ki ga ta pravilnik omenja, 
saj s tem  preklican tisti del  Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaženosti okolja, ki 
se nanaša na površinske vode? 
 
Odgovor : Nov predpis o emisijah in ravnanju z odpadki iz proizvodnje Tio2 je v pripravi - je 
prioriteta za leto 2014 (prenos IED). Tudi pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja 
podzemne vode je že v pripravi.  Ko bo ta pravilnik sprejet, bo obstoječi Pravilnik o 
monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida v celoti 
razveljavljen. Nov predpis o emisijah in ravnanju z odpadki iz proizvodnje TiO2 pa naj bi 
nadomestil preostala dva veljavna predpisa o proizvodnji TiO2. 
 
Vprašanje : (Hermina Šket Ivanuša, ZZV Maribor) Kako ravnati oziroma izvajati obratovalni 
monitoring površinskih voda pri odlagališčih, ki so v postopku pridobivanja OVD, imajo pa 
potrjen program monitoringa, nimajo pa okoljevarstvenega dovoljenja?  
 
Odgovor: Če je program določen (potrjen) v okoljevarstvenem dovoljenju se upošteva tega.  
V Pravilniku o podzemnih vodah je namreč v 6. členu navedeno, da se program monitoringa 
potrdi v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.  
Če upravljavec odlagališča nima izdane odločbe (okoljevarstvenega dovoljenja oz. odločbe o 
zaprtju odlagališča, v sklopu katere je potrjen program monitoringa), potem je potrebno delati 
skladno z zakonodajo. V tem primeru z novim pravilnikom.  
 
4. Predstavitev metodologije ocenjevanja ureditve merilnih mest za odvzem vzorca odpadne 

vode; predstavil Gregor Čampa 
 
Predstavnik Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto Gregor Čampa je predstavil 
metodologijo ocenjevanja ureditve merilnih mest za odvzem vzorca odpadne vode, ki jo 
uporablja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto.  
 
Obrazložil je, zakaj so vzpostavili metodologijo ocenjevanja in skladno s katerimi predpisi oz. 
zahtevami je bila ustvarjena. 
 
Opozoril je, da ocena merilnega mesta ni vedno preprosta in enoznačna, zato je potreben 
sistematičen pristop. Pri tem je tudi opozoril na vrednotenje opravljenega dela v okviru 
izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih voda in določitve cene opravljene storitve.  
 
Prikazal je primer obrazca, ki ga njegova organizacija uporablja pri ocenjevanju merilnega 
mesta. 
 
Pozval je tudi ostale udeležence srečanja, naj k oceni merilnega mesta pristopijo 
sistematično, opozoril jih je, da je njihov pristop eden izmed več možnih in izrazil željo k 
sodelovanju, da  bi sistem izboljšali. 
 
Izpostavil je tudi problematičnost zahteve po prijavljanju neurejenega merilnega mesta 
pristojni inšpekciji, s čimer so se strinjali vsi izvajalci monitoringa odpadnih voda.  Glede na 
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to, da ARSO obvešča inšpekcijo glede čezmernosti, bi lahko obveščal tudi glede urejenosti 
merilnih mest.  
 
Mnenja udeležencev: 
 
Mnenje izvajalcev: (Tepuš, KP Ptuj) Javljanje inšpektorjem je težavno zaradi konflikta 
interesov izvajalcev v odnosu s strankami. Na terenu se lahko pojavi tudi pomanjkanje 
znanja inšpekcije  glede ureditve neskladnosti s pravilnikom, tako da si inšpektorji želijo da 
se jasno pove kaj je neustrezno pri merilnem mestu. 
 
Mnenje izvajalcev: Izvajalci monitoringa se sprašujejo zakaj bi morali oni javljati neskladnosti, 
o urejenosti merilnih mest, glede na to, da je v poročilu napisano ali je neko mesto urejeno ali 
ne. 
 
Mnenje izvajalcev: (Jurša, ZZV MB) Največje težave se pojavljajo pri merjenju pretokov,  ker 
je včasih zaradi speljanih vodov nemogoče odvzeti vzorec in meriti pretok na enem mestu. 
Včasih je nemogoče meriti pretok in bi ureditev merilnega mesta za namestitev merilne 
naprave za pretok obsegala obsežen gradbeni poseg. 
 
Mnenje izvajalcev: Akreditacija omogoča uporabo podatkov iz merilcev pretoka, ki ga ima 
stranka, če so ti merilci ustrezno vzdrževani in kalibrirani. 
 
Mnenje izvajalcev: (Jurša, ZZV MB) Pojavijo se tudi velike težave z izvajanjem monitoringa 
tam, kjer je možna meritev na iztoku, kjer je že združenih več vrst odpadnih vod (npr. več 
vrst industrijskih vod s posebnimi uredbami), in bi morali meritev izvajati za posamezen tip 
industrijske odpadne vode. V tem primeru bi moral zavezanec urediti poleg obstoječega še 
novo merilno mesto. Tehnične rešitve za take primere so lahko zapletene in v praksi povsem 
neizvedljive.  Prihaja do primerov, ko pooblaščenci izmerijo na viru in nato še na skupnem 
iztoku,  v OVD pa se določi meritev samo na skupnem iztoku in ignorira njihovo meritev na 
viru, kjer je druga Uredba.  
 
ARSO: Pri izdaji vsakega dovoljenja ARSO prouči situacijo merilnih mest, odločitev ali na 
posameznem odtoku meri posebej, ali se računa mejne vrednosti po mešalni formuli ali se 
pa se samo doda kakšen od parametrov na skupnem iztoku, odvisno od količine odpadnih 
vod in različnosti odpadnih vod (po kateri uredbi se vrednotijo). 
 
Mnenje izvajalcev: (Jurša, ZZV MB) Stranke, ki nimajo okoljevarstvenega dovoljenja, je težko 
prepričati, da morajo urediti merilno mesto, ker je to pogosto povezano z določenimi stroški. 
Prepričane so, da bodo v OVD-ju lahko vse merili na koncu, ko je iztok v jašek. 
 
Mnenje izvajalcev: (Čampa, ZZV NM)  Včasih merilno mesto za vzorčenje ni primerno za vse 
parametre. Tako je treba vzorčiti za določene parametre na enem mestu, za druge pa na 
drugem (izpostavi primer lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov). 
 
Mnenje ministrstva: Pravilnik je bil napisan v duhu, da bodo zavezanci uredili merilna mesta. 
Vse možne načine, kako je z ureditvijo samo in z možnostjo adaptacije že obstoječega 
stanja, je bilo pri pisanju pravilnika težko predvideti. Da se uporabljajo meritve pretoka, ki jih 
meri zavezanec, v predpisu ni predvideno. Če je predpis pomanjkljiv ali ga ni mogoče v 
praksi izvajati, ga je treba spremeniti. S tem namenom so vse pripombe dobrodošle in jih 
posredujete na ministrstvo. 
 
5. Predstavitev najpogostejših napak v poročilih obratovalnih monitoringov odpadnih voda za 

leto 2012 in vrednotenje emisij; predstavil Nikolaj Grgurevič 
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Nataša Žitko-Štemberger je opozorila, da v letošnjem letu nismo izvajali ocenjevanja poročil 
o obratovalnem monitoringu. 
 
Nikolaj Grgurevič je opozoril, da je bilo v letošnjem letu izjemen porast števila zavrnjenih 
poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Najpogostejše napake so bile zaradi 
napačnega vrednotenja, napak pri bilanci vode in napak pri izračunu enot obremenitve. 
Napake pri izračunu obremenitve so bile storjene primarno zaradi upoštevanja napačnih 
učinkov čiščenja in nepravilne bilance vod. 
 
Predstavil je tudi primer poročila, ki je imelo pogoste napake: 

- napake v bilanci vode in kako lahko pride do njih zaradi napačno vpisanih polj, 
- napačno vrednotenje čezmernosti zaradi nepazljivost pri popravljanju, 
- napačni učinki čiščenja. 

 
Opozoril je tudi na druge napake, kot so: nedoločene mejne vrednosti, ki bi morale biti, 
predvsem pri amonijevem dušiku in sulfatu, nepopoln nabor parametrov, neizračunane / 
nepreverjene letne količine onesnaževal. 
 
Izpostavil je da, je treba letne količine onesnaževal izračunati in prikaz izračuna pripeti v 
priloge. List za izračun letnih količin onesnaževal je samo v pomoč in je namenjen izključno 
določitvi letne količine onesnaževal v primeru upoštevanja pretoka vodotoka. V primeru, če 
ima naprava OVD, so lahko tam letne onesnaževal določene ali glede na največjo količino 
industrijske odpadne vode ali glede na pretok vodotoka. V prilogi je v tabeli treba primerjati 
izpuščeno količino onesnaževala s količino, dovoljeno v OVD. Če naprava nima OVD, se 
primerja izpuščena količina onesnaževal in količina onesnaževala, izračunana glede na 
pretok vodotoka.   
Obrazec sam »nima informacije« o tem, ali ima zavezanec OVD in če so letne količine 
onesnaževal omejene s samo količino odpadne vode, v primeru, ko se odpadne vode 
iztekajo v velik vodotok. 
 
Opozoril je tudi, da se bo v primeru nepopolnega nabora parametrov v prihodnosti obveščalo 
inšpekcijo. 
 
V povezavi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami je opozoril, da če zavezanec upravlja z 
MKČN, zanjo ni treba delati meritev vsako leto, temveč samo toliko kot je predvideno v 
predpisih, da pa morajo vzeti zadnje razpoložljive meritve in aktualno količino vod. Če ima 
MKČN oceno obratovanja in je ta pozitivna, je treba upoštevati učinek čiščenja 0,9 in 
vrednost KPK 900. V poročilo je treba napisati številko ocene obratovanja ali pripeti kopijo le 
te. Če je bil učinek čiščenja določen pri prvih meritvah,  ARSO pa poročila še ni prejel, je to 
treba napisati pod opombe.  
Pri tem se ne sme mešati MKČN fizičnih oseb z MKČN, s katero upravlja zavezanec. 
 
Opozoril je, da pri spremembah ni treba navajati sprememb, ki so se zgodile v preteklih letih, 
temveč samo v zadnjem letu. 
 
Pri vrednostih LOD in LOQ je pokazal, kako se ju lahko zapiše. Izpostavil je zapis, kadar je 
izmerjena vrednost enaka meji določljivosti ter pravilno ravnanje v takem primeru. 
 
Opozoril je, da je v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) bolj razumljivo napisano, kako se vrednoti 
rezultate. Navodila/tolmačenje so dostopna na spletni strani v rubriki »Vprašanja« in 
vrednotenje ( http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/faq#Vrednotenje emisij). Pri tem 
je tudi opozoril, kako sta delež temperature nad predpisano vrednostjo  in delež pH vrednosti 
izven dovoljenega intervala definirana pri več vzorcih. 
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6. Predstavitev novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo poročil o obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda za leto 2013; predstavila Tina Rejc 

 
Tina Rejc je predstavila novosti v elektronskih obrazcih za poročila o obratovalnih 
monitoringih odpadnih vod. Na začetku je pozvala udeležence, naj pri svojih strankah 
pridobijo nova pooblastila za izvajanje monitoringa ter do 15. 1. 2014 pošljejo podatke o 
digitalnih potrdilih, ki jih uporabljajo za podpis (obvestilo, da se ni nič spremenilo ali novo 
datoteko s podatki). 
 
Povedala je, da v navodilih za izpolnjevanje obrazcev monitoringov odpadnih vod 
komunalnih čistilnih naprav ni sprememb, v navodilih za izpolnjevanje obrazcev monitoringov 
odpadnih industrijskih naprav pa je dodan predlog vrstnega reda izpolnjevanja poročila in 
primer shem iztokov in merilnih mest. 
 
Izpostavila je, da je v obrazcih upoštevana nova Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12). Izrazoslovje 
je prilagojeno tej uredbi. Opozorila je na 40. člen te uredbe, ki govori o tem, da imajo 
zavezanci brez izdanega OVD pri obstoječih napravah petletni prilagoditveni rok. V primeru 
vrednotenja po splošni uredbi mora pooblaščenec sam vpisati ustrezno mejno vrednost 
(bodisi z upoštevanjem prilagoditvenega roka ali pa že novo mejno vrednost). Opozorila je 
tudi na nova navodila za ugotavljanje čezmernosti (za KČN in industrijske naprave), ki so 
dodana tudi na spletni strani v rubriki »Obrazci z navodili«.  
 
Novosti v obrazcih za KČN so: 

- zavihek »Poročilo_2«: v točki 1.5 se podatki ne prepišejo več; 
- zavihek »Poročilo_3«: dodano je polje, ki je vezano na podatek »drugo« (celica B36) 

o odlaganju blata. Če se izpolni polje »drugo«, se v novo-dodanem polju pojasni, na 
kakšen način se je blato odložilo; 

- zavihek »Poročilo_4«: točka 6 se ne prepiše več avtomatsko; 
- zavihek »Poročilo_5«: dodana je možnost izbora dodatnega parametra (spustni 

seznam); 
- zavihek »Poročilo_6«: ni sprememb, razširjen je edino spustni seznam za izbor 

parametra, tako da se vidi celotno ime parametra vključno z enoto.  
 

Novosti v obrazcih za industrijske naprave so: 
- zavihek »Poročilo_4«: Pri izbiri splošne uredbe je v zavihkih »1-6« oz »1-12« možno 

izbrati samo novo Splošno uredbo, ne glede na to, ali veljajo parametri in mejne 
vrednosti iz stare Uredbe (prilagoditveni rok). Tudi v zavihku »Poročilo_4« se v tekstu 
izpiše le nova Splošna uredba, hkrati pa se po novem izpiše tudi opozorilo, da je v 
primeru upoštevanja prilagoditvenega roka treba ročno vpisati opombo glede stare 
Splošne uredbe. Dodan je tudi gumb »Naknadni popravki«, s katerim je omogočeno, 
da se ob naknadnih popravkih podatkov na zavihkih »1-6« oz »1-12« ohranijo vse 
predhodno vpisane opombe v zavihku »Poročilo_4«, spremenijo pa se podatki, 
popravljeni na zavihkih »1-6« oz »1-12«; zavihek »Poročilo_6«; Razširjen je spustni 
seznam parametrov, tako da se vidijo imena parametrov z enotami; 

- zavihek »Priloge«: Ne prepisuje se več podatkov - teksta iz zadnjega monitoringa. 
Dodano je novo polje za vpis podatkov o oceni obratovanja za MKČN pod 50 PE. V 
opombah (oblaček) je napisano, katere podatke je treba vpisati v to polje; 

- zavihki »1-6« oz. »1-12«: Opombe v oblačkih so bolj natančne v tistih  delih, kjer se 
pojavlja več napak, zato naj bodo izdelovalci monitoringa bolj pozorni na to, kaj je 
navedeno v oblačkih Npr: v primeru izdanega OVD naj se uporabi ime iztoka, kot je 
naveden v OVD; jasneje je definirano, kdaj označiti »odvoz drugam« in katera 
pripadajoča polja izpolniti (glej navodila v oblačku-opombi). 
Ni več polja šifra dejavnosti za IPPC.  
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Dodano je novo polje »Iztok v javno meteorno kanalizacijo« ter dodana navodila v 
opombe-oblačke pri vseh celicah, ki so vezane na to novo polje; 
Pri izboru uredb je možno izbrati novo Splošno uredbo, stare Splošne uredbe pa ne. 
V primeru izbora nove Splošne uredbe gumb »Napolni« ne deluje in je potrebno 
parametre v tabelo meritev ročno vnesti. 
Pri vpisu učinka čiščenja KČN za KPK se za malo KČN, ki ima pozitivno oceno 
obratovanja, upošteva učinek čiščenja 90%.  
Izpis mejnih vrednosti v tabeli meritev (v vode ali v javno kanalizacijo) je po novem 
vezan na to, katero opcijo se izbere v celicah B11-B13 (kam se izteka odpadna 
voda), zato je potrebno podatke v teh celicah pravilno definirati.  
Seznam parametrov v spustnem seznamu je razširjen in se vidita celotno ime 
parametra in enota (pri vseh parametrih, ki v seznamu nimajo enot, je enota mg/l); 

- zavihek »Podatki«: Ne prepišejo se kontaktni podatki za izvajalca javne službe in jih 
je treba vnesti ročno; 

- zavihek »Obračun_Carina«: je prilagojen na vsebino nove Uredbe o okoljski dajatvi. 
- zavihek »KČN«: pri seznamu Občin so vpisani pravilni ID občin.  

 
Ob koncu je podala tudi priporočilo, da se berejo opombe, ki so pripete na celice v obrazcih, 
saj lahko pomagajo pri izpolnjevanju pravilnih podatkov. 
 
Vprašanja in odgovori iz točke 6. 
 
Vprašanje: V primeru predpisanih 12 meritev je zavezanec ponovil eno meritev. Kam se 
vpiše novo meritev? 
Odgovor:  V primeru, če bo prišlo do take situacije, takrat kontaktirati ARSO, da se 
dogovorimo na konkretnem primeru. 
 
Vodja sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger je udeležence prosila, da 
testirajo obrazce do 15.12.2013 ter sporočijo svoje odzive in mnenja glede ureditve merilnih 
mest do 20.12.2013. 
 
Zapisali : sodelavci SKV 

 
Priloga 1. 
  
Seznam prisotnih pooblaščenih  izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod 
 
Ime in priimek Ustanova e-pošta 
Luka Tancar ACRONI d.o.o. luka.tancar@acroni.si 

Bernarda Podgoršek 
Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje 
d.d. bernarda.podgorsek@cinkarna.si 

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

Vesna Rapnik Eko Ekoinženiring d.o.o. vesna.rapnik@ekoravne 

Zdenka Mazej 
Grudnik 

ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave 
d.o.o. zdenka.mazej@erico.si 

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

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

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

Marta Fidej Gorenje d.d. marta.fidej@gorenje.si 

Bernarda Štiglic Gorenje d.d. bernarda.stiglic@gorenje.si 

Andreja Bezjak IKEMA d.o.o., Inženiring, kemija, marketing andreja.bezjak@ikema.si 
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Nataša Kante 
Flanjak IKEMA d.o.o., Inženiring, kemija, marketing natasa@ikema.si 

Nives Gregorc Lotrič Certificiranje d.o.o. nives.gregorc@lotric.si 

Darja Dolžan Lotrič Certificiranje d.o.o. darja.dolzan@lotric.si 

Maja Drolka JP  Vodovod-Kanalizacija Ljubljana d.o.o marija.drolka@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 

Marjetka Alfirević Nigrad JKP d.d. marjetka.alfirevic@nigrad.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 inštitut d.o.o. marko.homsak@talum.si 

Goran Abramović Talum inštitut d.o.o. goran.abramovic@talum.si 

Jasmina Korže Talum inštitut d.o.o. jasmina.korze@talum.si 

Justina Šepetavc Vipap Videm Krško d.d. justina.sepetavc@vipap.si 

Sandra Lileg Vipap Videm Krško d.d. sandra.lileg@vipap.si 

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

Leon Žaberl Zavod za zdravstveno varstvo Celje leon.zaberl@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 

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 

Mojca Fister Zavod za zdravstveno varstvo Kranj mojca.fister@zzv-kr.si 
Robert Ferlinc Zavod za zdravstveno varstvo Maribor robert.ferlinc@zzv-mb.si 

Marjan Sajko Zavod za zdravstveno varstvo Maribor marjan.sajko@zzv-mb.si 

Hermina Ivanuša 
Šket Zavod za zdravstveno varstvo Maribor hermina.ivanusa.sket@zzv-mb.si 

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

Ljuba Maver Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica ljuba.maver@zzv-go.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 matjaz.krhin@zzv-nm.si 

 
Priloga 2. 

 
Diapozitivi vseh predstavitev  

 


