
ZAPISNIK 

rednega letnega delovnega srečanja pooblaščenih izvajalcev prvih meritev in obratovalnega 

monitoringa odpadnih voda (v nadaljevanju: pooblaščenci), ki je bilo v četrtek 10.12.2015, ob 9:30 uri 

v sejni sobi Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana. 

 

Prisotni: 

- Predstavniki pooblaščencev, kot izhaja iz Priloge 1, 

- ARSO: Sektor za kakovost voda: mag. Nataša Žitko-Štemberger, Neva Čopi, Nikolaj Grgurevič, 

Sergij Tavčar, Gregor Kepec, Tina Rejc, Doroteja Čarni, Rok Brinc, mag. Erna Tomaževič, 

Mateja Jelovčan, Vanja Lenarčič; Sektor za Upravne zadeve: Suzana Rak Zavasnik. 

- MOP: mag. Nataša Vodopivec. 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav, 

2. Spremembe v zakonodaji (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in z njo 

povezani predpisi), 

3. Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih 

voda, 

4. Pregled Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2014, 

5. Razno. 

Ad.1 Uvodni pozdrav s splošnimi informacijami (mag. Nataša Žitko Štemberger) 

Vodja Sektorja za kakovost voda, mag. Nataša Žitko Štemberger, je zaželela dobrodošlico vsem 

udeležencem srečanja in na kratko predstavila dnevni red srečanja. Povedala je, da smo imeli letos 

tudi vpis novega pooblaščenca – BIOINSTITUT Čakovec.  

Ad. 2 Spremembe v zakonodaji (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in z njo 

povezani predpisi) (mag. Nataša Vodopivec) 

Mag. Nataša Vodopivec je predstavila Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v 

kateri so združene tri dosedanje uredbe in sicer Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 

naprav in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. 

Uredba je v vladni proceduri. Datum uveljavitve naj bi bil 31.12.2015, ker se podaljšujejo roki. Uredba 

prenaša zahteve evropske direktive. Struktura je oblikovana tako, kot narekuje zakon. Zaradi nove 

uredbe se ustrezno spremeni tudi splošna uredba, pravilnik o obratovalnem monitoringu ter uredba 

o okoljski dajatvi. Občutljiva območja se določijo z novim Pravilnikom o občutljivih območjih. Podala 

je vsebinske spremembe. 

Podrobnosti – priložena predstavitev 

Sledila so vprašanja pooblaščencev: 

Vprašanje: Robert Ferlinc (NLZOH MB): Ali so vse MKČN pod 50 izenačene ne glede na to, ali imajo 

tipski preizkus proizvoda? Ali se vedno izvedejo prve meritve in nato pregled? 

Odgovor: Nataša Vodopivec: S tipskim preizkusom se dokazuje, da je proizvod v skladu s standardom. 

Če ga predpisuje standard, je vedno obvezen. Prve meritev je treba opraviti za vse mKČN<50 PE, tudi 

za tipske. Te meritve mora pri pooblaščencu naročiti lastnih/upravljavec te mKČN sam in ne več 



izvajalec GJS (kot je bilo doslej). Pooblaščenec na podlagi meritev izdela Analizni izvid. Obrazec za 

Poročilo o prvih meritvah lahko izpolni pooblaščenec (če ga lastnik/upravljavec prosi) ali pa  

lastnik/upravljavec mKČN sam (če zna) in priloži Analizni izvid. Po treh letih izvajalec GJS opravi 

pregled mKČN in izpolni obrazec o pregledu. Namesto pregleda pa lahko lastnik/upravljavec mKČN 

pri pooblaščencu naroči  meritev, rezultat katere je ponovno Analizni izvid. 

 

Vprašanje: Suzana Rak: Kako je s prehodno določbo za neraztopljene snovi? 

Odgovor: Nataša Vodopivec: Mejna vrednost 35mg/l se začne uporabljati s 1.1.2016, vrednotenje se 

začne šele leta 2017. 

 

Vprašanje: Brigita Tepuš (Komunalno podjetje Ptuj): MKČN nimajo terciarnega čiščenja, kako naj se 

prilagodijo na terciarno čiščenje. 

Odgovor: Nataša Vodopivec: MKČN se mora nadgraditi, za obstoječe je prehodni rok za prilagoditev 5 

let. 

 

Vprašanje: Brigita Tepuš (Komunalno podjetje Ptuj): MKČN na aglomeraciji mora imeti terciarno 

čiščenje. Če je imela KČN v aglomeraciji mejno vrednost za celotni fosfor 2 mg/l, v drugi aglomeraciji 

pa bo mejna vrednost 1 mg/l ali bo to predstavljalo težavo? 

Odgovor: Nataša Vodopivec: Mejno vrednost bo treba zagotoviti, prehodni rok je 5 let.                                                     

Nataša Žitko Štemberger: Poizvedbe in analize, katere mKČN so to in koliko je takih, nismo mogli 

narediti, ker se bodo tudi aglomeracije spreminjale. 

 

Ad. 3 Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda 

za leto 2015 (Tina Rejc) 

Predstavnica Sektorja za kakovost voda, Tina Rejc, je predstavila spremembe v elektronskih obrazcih 

za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2015 (v nadaljevanju: 

poročila). Poudarila je, da bistvenih sprememb ni. Nekaj vsebinskih sprememb je zaradi spremembe 

Pravilnika.  

Roki za poročanje ostanejo enaki: do 15.1.2016 je potrebno poslati podatke o digitalnih potrdilih. Če 

sprememb v zvezi s potrdili ni, je treba poslati elektronsko pošto z obvestilom, da se podatki niso 

spremenili. V primeru sprememb se pošlje datoteko s spremembami.  

Elektronski naslov za oddajo informacij o digitalnih potrdilih in poročil ostaja enak: gp.arso-

vode@gov.si. 

Roki za poročanje:  - za KČN 1.2.2016 (ker je 31.1.2016 nedelja) 

                                   - za industrijske naprave 31.3.2016     

Pošlje se elektronsko podpisan obrazec z NOVIM pooblastilom z letnico 2016. 

Opozorila je na napake pri izpolnjevanju imen iztokov. Če se poročilo vrednoti po OVD-ju, je treba v 

poročilo napisati ime iztoka oz. odtoka, ki je navedeno v OVD-ju. Drugače imamo težave pri prepisu v 

našo bazo. Zaradi slabega odziva na testiranje obrazcev v preteklih letih letos testnega obdobja ne 

bo. Spremenjeni obrazci bodo objavljeni na spletni strani. O morebitnih popravkih obrazcev bomo 

pooblaščence obveščali po elektronski pošti. 

Novosti na obrazcu za KČN: 



1. Poročilo 1: prepis podatkov o IJS iz predhodnega leta se ukine, potreben je ročni vnos. Pri 

vnosu je v pomoč spustni seznam, ki je obnovljen. Spreminjajo se lahko vsi podatki, razen 

naziva IJS. Morebitne spremembe se napišejo v zavihku Poročilo 2 v opombe. 

2. Poročilo 3: - celica B21: suha snov se ne vnaša več v decimalkah, ampak v %. Dodana je 

shema, ki prikazuje razliko med vsebino v celicah B21 in B24.  

- celica B24: % suhe snovi po obdelavi (% je zaradi manjše vsebnosti vode večji) 

- celica B23: letna količina blata v tonah (teža) – preračuna se sama (ob 

predpostavki, da je 1 m3 blata 1 tona), če je realni podatek drugačen, se lahko 

ročno popravi. Količino blata je treba razdeliti med razpoložljive vrstice - če se 

bilanca ne ujema (na koncu ni 0), se številke obarvajo rdeče in izpiše se opomba. 

- celica B42: navesti je treba ID aglomeracij, s katerih se odpadna voda odvaža oz. 

odvaja na komunalno čistilno napravo (v skladu z obvestilom, poslanim po 

elektronski pošti, je to ostalo samo v obrazcu za prve meritve) 

- celica 69: pojasniti zakaj MM ni urejeno. 

3. Poročilo 5: Merilne metode: ni več mogoče, da bi vpisali v celico LOD, ki je večji od LOQ. Če 

LOD in LOQ nista vpisana, se povprečne vrednosti ne izračunajo. Če je LOD enak LOQ, to ne 

povzroča težav. Parameter elektroprevodnost je preimenovan v prevodnost. Če vnesete LOD 

ali LOQ z različnimi črkami (male, velike) sedaj to ne predstavlja več težav - prej se zaradi 

različne velikosti črk ni izračunalo povprečje. 

 

4. Poročilo 6: Dodano je opozorilo za mejno vrednost amonijev dušik in celotni dušik (T ne sme 

biti nižja od 12⁰C). 

 

Vprašanje: Andreja Bezjak (IKEMA): Prosili bi, če so lahko obrazci dostopni že prej, ker so že začeli z 

vnašanjem KČN. Decembra je že prepozno za obrazce za KČN. 

Odgovor: Tina Rejc: Obrazci bodo objavljeni čez nekaj dni. Prihodnje leto pa bomo poskusili obrazce 

objaviti že prej (pred decembrom za čistilne naprave).  

 

Vprašanje: Gregor Čampa (NLZOH NM): Ali se bo pri prepisu iz lanskega leta prepisal parameter 

elektroprevodnost, ki je na Poročilu 6 kot (električna) prevodnost? 

Odgovor: Tina Rejc: Bo, ker prepis funkcionira preko ID parametra, ne pa preko imena. Vseeno 

testirajte (naknadno preverili in deluje brez težav). 

 

Novosti na obrazcu za Industrijske naprave: 

1. Poročilo 5: Datuma obvestila inšpektoratu ni več, sedaj je samo urejenost merilnega mesta z 

opcijo DA ali NE.  

2. Priloge: trajne meritve – dodani oblački z navodili, bolj pojasnjeno, kaj je treba priložiti; 

               NOVO: pojasnilo v zvezi z neurejenostjo MM: Pravilnik določa izjeme, kdaj merilno 

mesto ni urejeno tako, kot je predpisano. V tem primeru je treba napisati, da gre za izjemo. 

               NOVO: izračuni in rezultati v primeru, če so mejne vrednosti emisije snovi določene 

kot emisijski faktor. 

3. Poročilo 6: Merilne metode: ni več mogoče, da bi vpisali v celico LOD, ki je večji od LOQ. 

4. Meritve:  - Parameter elektroprevodnost je preimenovan v prevodnost.  

- Maksimalni 6-urni pretok v času vzorčenja – podatki se vpisujejo le v primeru, če  

je v OVD zahteva, da je treba meriti pretok odpadne vode v času vzorčenja. 



- Dodano jasnejše navodilo za TOC: če vnesete samo meritve za TOC, za KPK pa ne, 

bo program upošteval kot da gre za morsko vodo. Pri izračunu enot obremenitve 

se bo upoštevalo, da je KPK=3xTOC. 

- NOVO: če označite Iztok v vode, je možno mejne vrednosti vpisovati samo v 

stolpec za iztok v vode; če označite Iztok v kanal, je možno mejne vrednosti 

vpisovati samo v stolpec za iztok v kanal 

-  NOVO: črta se podatek o maksimalnem 6-urnem povprečnem pretoku. 

- Podatki: Prepis podatkov o IJS iz predhodnega leta se ukine, potreben je ročni 

vnos. Pri vnosu je v pomoč spustni seznam, ki je obnovljen.  Spreminjajo se lahko 

vsi podatki, razen naziva IJS. Morebitne spremembe se napišejo v zavihku Poročilo 

2 v opombe. 

- Obračun Carina: Pri EO je prihajalo do razlik zaradi različnega zaokroževanja. 

Dogovor je, da je izpis četrtletnih enot obremenitve na 4 decimalke. 

 

Podrobnosti o spremenjenih obrazcih – priložena predstavitev 

 

Vprašanje: Matjaž Krhin (NLZOH NM): Ali bo potrebno preverjati podatke o kontaktni osebi pri IJS? 

Odgovor: Tina Rejc: Ne, bistvo je, da izberete pravega izvajalca. ARSO namreč 1x letno ažurira 

podatke. 

 

Vprašanje: Gregor Čampa (NLZOH NM): Stranke želijo pisno verzijo zaradi IRSOP. Pri tiskanju morajo 

za vsak dokument posebej označiti barvno tiskanje – ali se da to nastaviti pri nas (rdeča barva, da se 

vidi čezmernost)? 

Odgovor: Tina Rejc: Gre za nastavitve na vašem lastnem računalniku in si morate opcijo barvnega 

tiskanja nastaviti sami. 

 

Vprašanje: Matjaž Krhin (NLZOH NM): Lahko nastavimo sami, ampak imamo več dela. Bolje je, če 

ARSO to naredi generalno. Ali je kakšna možnost, da se prenašajo opombe iz lanskega leta? Naj se 

podatek obarva rdeče, da bomo bolj pozorni. 

Odgovor: Tina Rejc: Ugotavljamo, da vse opombe v zavihku »Priloge«, ki so se prenašale, ostajajo leta 

in leta iste, zato se ti podatki ne prepisujejo. Podatki v zavihku »Poročilo 2« pod točko 1.7 se 

avtomatsko prepišejo. 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB): Mi delamo Copy/paste, lažje bi nam bilo, če bi omogočili 

prepisovanje iz lanskega leta. 

Odgovor:  Nataša Žitko Štemberger: Za vrednotenje gotovo ne bomo omogočili prepisa iz lanskega 

leta, ker je bilo preveč napak, ko je to bilo omogočeno. 

Odgovor: Gregor Kepec: V poročilih se pojavlja preveč zastarelih in neaktualnih podatkov. Prepis 

tehničnih značilnosti naprave je omogočen in tu ugotavljamo, da podatkov  ne ažurirate, opisi 

ostajajo več let isti, kljub temu, da so v preteklem letu na neki napravi npr. zgradili novo čistilno 

napravo. 

 

Vprašanje: Alenka Taljat (NLZOH NG): Kje izvemo ID aglomeracije? 

Odgovor: Nataša Vodopivec: V operativnem programu, ki je na spletni strani MOP/ARSO, sicer pa v 

Atlasu Okolja (Okolje/Aglomeracija). 

Tina Rejc: Povezave, kje dobite ID aglomeracije, bomo dali v Navodila, morda tudi v oblaček v 

Poročilo/obrazec.  



(V navodila smo naknadno dodali: Aglomeracije, s katerih se odvaja OV na posamezno KČN, vam 

sporoči upravljavec ČN ali pa izvajalec JS. ID aglomeracije pa najdete v Atlasu okolja v rubriki 

»Okolje«. Podatek je po novem zahtevan le v obrazcih za prve meritve za komunalne čistilne 

naprave.) 

 

 

Ad. 4 Pregled Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2014 (Nikolaj Grgurevič) 

 

Nikolaj je podal odgovore na vprašanja poslana po elektronski pošti. 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB):  Stacionarni merilci pretokov nad katerimi ima nadzor 

zavezanec? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Upoštevajo se stacionarni merilniki, ki so v upravljanju upravljavcev 

naprav, če ni druge možnosti. Pretok med vzorčenjem bi v skladu s predpisi morali meriti 

pooblaščenci v času vzorčenja. Če to merilno mesto ne omogoča, je načeloma merilno mesto 

neurejeno. Upravljavec je dolžan zagotavljati kalibracijo naprav za trajne meritve, pooblaščeni 

izvajalec pa mora preveriti ali je bilo to zagotovljeno in temu primerno tudi v poročilu uporabiti 

podatke trajnih meritev od upravljavca. V poročilu je treba obrazložiti, kateri podatki o meritvah 

pretoka med vzorčenjem so uporabljeni, in navesti, da je bil merilec ustrezno kalibriran in da 

ocenjuje, da so meritve ustrezne.  

 

Vprašanje: Gregor Čampa (NLZOH NM): Zavezanci se upirajo dejstvu, da mora pooblaščenec med 

vzorčenjem še meriti pretok, če pa že sam zagotavlja trajne meritve pretoka s svojim stacionarnim 

merilcem, ki je celo kalibriran.  

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Zato pa toleriramo podatke iz teh trajnih meritev. Vendar če na 

merilnem mestu, na katerem se odvzame vzorec odpadne vode, pooblaščenec ne more meriti 

pretoka v času vzorčenja, MM ni urejeno.  

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB):  pH vrednost reprezentativnega vzorca, kateri podatek se 

zavede v poročilu? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Vpiše se aritmetično povprečje pH vrednosti (navodilo tudi v obrazcu). 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB):  Na kakšen način se izračuna vsota v primerih, kadar so 

posamezni parametri manjši od LOD oziroma manjši od LOQ?  

Odgovor: Nataša Žitko Štemberger: Odgovor bomo poslali naknadno. 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB):  Na kakšen način se izračuna vsota - v primerih, kadar so 

posamezni parametri <LOD oziroma <LOQ? Akreditacija se z vsoto ne ukvarja.  

Odgovor: Nataša Žitko Štemberger: Odgovor bomo poslali naknadno. 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB):  Sprememba LOD ali LOQ med letom? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Vpiše se tista metoda, ki ima nižje vrednosti. Bolj natančne vrednosti in 

spremembo metode se opiše v opombe. 

 

Podal je tudi splošne informacije, ki jih je potrebno upoštevati pri pisanju poročil. 

1. Zaključki o BAT – 19. člen IED uredbe 

Zaenkrat se prioritetno obravnavajo steklarne in jeklarne, okoljevarstvena dovoljenja se 

spreminjajo po uradni dolžnosti, predpisuje se strožje vrednosti. Za te panoge je treba pri 



izdelavi mnenja glede nabora parametrov, ki ga pripravljate pooblaščenci, upoštevati tudi 

parametre iz zaključkov o BAT. Pri tem pa je treba paziti tudi na čas vzorčenja. V mnenju se je 

treba opredeliti glede nabora in glede časa vzorčenja.  

2. Pooblastila – vloga in priloge (101a člen ZVO-1) 

- Vlogo napišete sami, obrazca ni 

- Priložite potrdilo, da zadnjih 5 let niste bili pravnomočno kaznovani zaradi gospodarskega 

kriminala 

- Priložite potrdilo o plačilu upravne takse 

- Vsa ostala potrdila pridobi ARSO po uradni dolžnosti 

3. Poročila 2014  

- Manjkala so potrdila o odvozu vsebine (KOV) iz nepretočnih greznic 

- Ne sme se slepo verjeti upravljavcem (ne more imeti 500 m3 KOV v nepretočni greznici 

veliki nekaj m3)  

- Treba je priložiti dokazila za odvoz, v nasprotnem primeru se učinek čiščenja na KČN ne bo 

upošteval, saj gre za ponikanje 

- Če nimajo števca, s katerim bi merili porabo vode za sanitarne namene, bomo upoštevali 

porabo 15 m3/leto na zaposlenega, kot to določa Pravilnik. 

 

Vprašanje: Tatjana Jurša (NLZOH MB): Kako izpolniti poročilo, če zavezanec trdi, da ima nepretočno 

greznico, nima pa dokazil o odvozu KOV na KČN? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Če ni dokazil, ne morete upoštevati odvoza na ČN in učinkov čiščenja. V 

poročilu se označi, da gre za ponikanje; pri izračunu okoljske dajatve se upošteva celotna 

obremenitev. 

 

Vprašanje: Matjaž Krhin (NLZOH NM): Kako izračunati količino KOV pri zavezancih, ki imajo delavce 

na terenu (npr. cestno podjetje)? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Verjetno imajo lastno zajetje, pa naj tudi na njem zagotovijo števec 

pretoka – morajo meriti, koliko je dejansko te vode. Zakonsko namreč ni druge možnosti, kot da 

merijo ali pa izračunajo 15 m3 na zaposlenega. 

 

Ad. 4 Pregled Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2014 - Statistika (Gregor 

Kepec) 

 

Gregor Kepec je predstavil statistiko Poročil za leto 2014. Pregledanih je bilo 748 poročil. Stanje je 

bilo v letu 2014 slabo, saj je bilo zavrnjenih kar 8% poročil, torej vsako 12 poročilo. Okoli 100 poročil 

pa je bilo popravljenih po našem telefonskem urgiranju.  

Razlogi za zavrnitev so bili: 

- manjkajoča dokazila o odvozu KOV in IOV, 

- napačno vrednotenje, 

- nevpisani učinki čiščenja, 

- ni jasno označeno, kam se odpadna voda odvaja, 

- napake pri bilanci, 

- manjkajoče sheme, 

- nepravilno vpisani LOD in LOQ…. 

Opozorjeno je bilo, da se naslednje leto v poročilo vpiše volumen nepretočne greznice, da bo 

razvidna količina vode, ki se lahko zadrži v nepretočni greznici. 

 



Vprašanje: Barbara Kahne Juriševič (NLZOH KP): Od zavezancev je zelo težko dobiti podatke o 

greznici. Enostavno jih ne dajo. Kaj storiti? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Agenciji je treba podatke sporočiti, če podatka ni, bo Agencija obvestila 

inšpektorja. 

 
Vprašanje: Sandra Lileg, Justika Šepetavc (Vipap Videm Krško): Sredi leta so zamenjali podizvajalca, 

prej je bil N-NH4 LOD/LOQ : 0,2 mg/L/0,6 mg/L, zdaj pa so vrednosti 10 x nižje. Kako naj izpolnijo 

obrazec? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: V obrazec vpišete tako, kot je izmerjeno, v Poročilo 5 se vpiše nižja 

vrednost LOD in LOQ. Izračun bo napačen, zato se mora situacija vpisati v opombe, da bomo lahko 

popravili. 

 

Vprašanje: Barbara Kahne Juriševič (NLZOH KP): Izdan je bil OVD, kjer sta na istem MM predvidena 2 

različna nabora (enkrat OV, drugič pranje filtrov). Kako to napisati v poročilo? 

Odgovor:  Nataša Žitko Štemberger: Pošljite vprašanje na emisijevode.arso@gov.si. 

 

Vprašanje: Gregor Čampa (NLZOH NM): Kako narediti predlog za opustitev parametrov, kakšen 

kriterij upoštevati npr. v galvani, ki ima malo OV, in so zato letne količine pod vrednostmi iz Priloge 3 

splošne uredbe. Če jim vse te parametre opustimo, bi določali samo še osnovne, kar pa za galvano 

tudi ni prav, da ti parametri ostanejo čisto brez kontrole. 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič: Mnenje pooblaščenca je mnenje in ni nujno, da ga v celoti upoštevamo. 

Vedno pogledamo rezultate meritev za parametre, ki so predmet oprostitve za več let nazaj in se 

potem odločimo ali bomo mnenje upoštevali ali ne.  

Odgovor: Nataša Žitko Štemberger: Če gre npr. za cinkanje, pa čeprav je Zn pod Prilogo 3, naj 

pooblaščenec v mnenju navede, da ja prav, da se Zn ne opusti, ker se uporablja v tehnološkem 

procesu. 

Odgovor: Nataša Vodopivec: Opustitev parametrov je možnost, ne pa obveza. 

 

Vprašanje: Gregor Čampa (NLZOH NM): Ali lahko pridobimo podatek o tem, kdaj poteče posamezen 

OVD? 

Odgovor: Nikolaj Grgurevič:  Da, to je javni podatek.  

Odgovor: Nataša Žitko Štemberger: ZVO je v spreminjanju. Morda bo veljavnost OVDja odpravljena.  

 

Ga. Nataša Kante Flanjak (IKEMA) je opozorila, da imajo težave, ker imajo akreditirano vsoto za PAH 

in ne posameznih prametrov (kot nekateri drugi). Kot kaže imajo različni presojevalci na Slovenski 

akreditaciji različno stališče. 
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Priloga 1 

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  

Polona Druks 
Gajšek 

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

Zdenka Mazej 
Grudnik 

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

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

Anica Pavlič Gorenje d.d. anica.pavlic@gorenje.si  

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

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  

Marija 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 

Tonka Čuk Nigrad JKP d.d. tonka.cuk@nigrad.si  

Iztok Jevšnikar Nigrad JKP d.d. iztok.jevsnikar@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  

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

Majda Rola Talum d.d. majda.rola@talum.si  

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

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

Matevž Gobec NLZOH oddelki na lokaciji Celje matevz.gobec@nlzoh.si  

Rok Tajnšek NLZOH oddelki na lokaciji Celje rok.tajnsek@nlzoh.si  

Vesna Terbovc NLZOH oddelki na lokaciji Celje vesna.terbovc@nlzoh.si  

Barbara Kahne 
Juriševič NLZOH oddelki na lokacijiKoper barbara.kahne.jurisevic@nlzoh.si  

Karl Zupanc NLZOH oddelki na lokaciji Kranj karl.zupanc@nlzoh.si  

Robert Ferlinc NLZOH oddelki na lokaciji Maribor robert.ferlinc@nlzoh.si  

Tatjana Jurša NLZOH oddelki na lokaciji Maribor tatjana.jursa@nlzoh.si  

Alenka Taljat NLZOH oddelki na lokaciji Nova Gorica alenka.taljat@nlzoh.si  

Patricija Kapušin NLZOH oddelki na lokaciji Nova Gorica patricija.kapusin@nlzoh.si 

Matjaž Krhin NLZOH oddelki na lokaciji Novo Mesto matjaz.krhin@nlzoh.si  

Gregor Čampa NLZOH oddelki na lokaciji Novo Mesto gregor.campa@nlzoh.si 

Teuta Tompić Bioinstitut d.o.o., Čakovec, Hrvaška teuta.tompic@bioinstitut 

 

NLZOH-Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
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