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Na podlagi prvega odstavka 27. �lena zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 
 

UREDBA O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU 
ODPADNIH VOD IZ OBJEKTOV IN NAPRAV ZA 

�IŠ�ENJE DIMNIH PLINOV 
 

1. �len 
Ta uredba dolo�a posebne zahteve v zvezi z emisijo 
snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode (v 
nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in 
naprav za �iš�enje dimnih plinov iz kurilnih naprav in 
sicer : 
- mejne vrednosti parametrov odpadne vode in 
- posebne ukrepe v zvezi z  zmanjševanjem emisije 

snovi. 
 
Za emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se 
uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 
35/96; v nadaljnjem besedilu: Uredba). 

 
2. �len 

Dolo�be te uredbe veljajo za objekte in naprave za 
�iš�enje dimnih plinov iz kurilnih naprav elektrarne na 
trdna in teko�a goriva razen goriv iz biomase in 
uteko�injenega naftnega plina (v nadaljnjem besedilu: vir 
onesnaževanja). 
 

3. �len 
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje 
odpadna voda, ki se na obmo�ju elektrarne odvaja iz: 
- naprave za pripravo vode,  
- hladilnih sistemov in parnih ter vro�evodnih kotlov, 
- naprave za �iš�enje odpadnega zraka, ki ne nastaja 

zaradi zgorevanja goriv v kuriš�ih, 
- naprav za �iš�enje dimnih plinov ali za �iš�enje vodnih 

kondenzatov iz kurilnih naprav, katerih toplota se ne 
uporablja za proizvodnjo elektri�ne energije, 

- naprav za �iš�enje zgorevalnih plinov ali za �iš�enje 
vodnih kondenzatov iz sežigalnic odpadkov, 

 - naprav za �iš�enje zgorevalnih plinov ali za �iš�enje 
vodnih kondenzatov iz kurilnih naprav in industrijskih 
pe�i, v katerih se sosežigajo odpadki,  

- naprav za �iš�enje zgorevalnega plina iz industrijske 
pe�i, v kateri hkrati z zgorevanjem trdnih ali teko�ih 
goriv poteka fizikalna, kemi�na ali fizikalno-kemi�na 
reakcija sinteze ali proizvodnega procesa, kot je 
proizvodnja tehni�nih plinov, �istega žvepla ali 
žveplove  kisline in  

- naprav za �iš�enje dimnih plinov iz kurilnih naprav, �e 
so ti zmešani z drugimi odpadnimi plini. 

 
Dolo�be te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno 
vodo, ki nastaja na obmo�ju vira onesnaževanja. 
 

4. �len 
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov 
onesnaževanja za odvajanje neposredno  v vode in v  
kanalizacijo, so dolo�ene v prilogi 1, ki je sestavni del te 
uredbe.  
 

5. �len 
Mejne vrednosti anorganskih parametrov iz tabele 2 v 
prilogi 1 te uredbe se dolo�ajo z mejnimi vrednostmi 
emisijskega faktorja.  
 
Mejne vrednosti emisijskih faktorjev iz prejšnjega 
odstavka veljajo za odpadne vode iz virov 
onesnaževanja, ki se odvajajo neposredno v vode ali v 
kanalizacijo. 
 
 Emisijski faktor posameznega anorganskega parametra 
je razmerje med koli�ino tega parametra  v odpadni vodi, 
ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in 
koli�ino goriva, ki bi jo vir onesnaževanja porabil v 
enakem obdobju, �e obratujejo vse kurilne naprave 
elektrarne, katerih dimni plini se �istijo na skupni 
napravi, pri  nazivni toplotni mo�i.  
 
Emisijski faktor se izraža v miligramih posameznega 
anorganskega parametra na tono uporabljenega goriva v 
kurilnih napravah elektrarne. 
 

6. �len 
Posebni ukrepi, ki jih upravljalec ali lastnik vira 
onesnaževanja izvaja zaradi �im manjšega onesnaževanja 
iz vira onesnaževanja, so: 
- uporaba postopkov, s katerimi se zagotavlja 

odstranjevanje nevarnih snovi pred zgorevanjem goriv 
v kuriš�ih kurilnih naprav, 

- uporaba suhih postopkov za zadrževanje trdnih delcev v 
dimnem plinu pred pranjem dimnih plinov, 

- uporaba sklenjenega krogotoka vode za pranje in 
uporabljenih pralnih kemikalij pri pranju dimnih 
plinov, 

- uporaba malo obremenjenih odpadnih voda iz drugih 
virov (npr. hladilne vode, vode iz gašenja žlindre, 
pre�iš�ene procesne odpadne vode) kot surove vode za 
pranje dimnih plinov,  

- opustitev uporabe podtalnice (razen obrežnega filtrata 
iz neposredne bližine teko�ega vodotoka) ali vode iz 
sistemov pitne vode kot surove vode za pranje dimnih 
plinov, 

- zmanjšanje emisij NOx v zgorevalnem plinu na podlagi 
zgorevalnotehni�nih ukrepov, 

- zmanjšanje obremenjevanja odpadnih voda z 
amoniakom in dušikovimi oksidi zaradi dodajanja 
reducirajo�ih dušikovih spojin v tok zgorevalnega plina 
pri �iš�enju dimnih plinov, 

- uporaba postopkov za �iš�enje dimnih plinov in 
odpadnih voda, pri katerih nastajajo ponovno uporabne 
odpadne snovi, kot so mavec, sol, klorovodikovo 
kislino, amonijev sulfat, 

- uporaba fizikalnih, kemi�nih ali fizikalno-kemi�nih 
postopkov za �iš�enje odpadnih voda, to je za 
nevtralizacijo, za obarjanje težkih kovin in fluorida in 
izlo�anje trdnih snovi in 

- od odpadne vode lo�eno zajemanje in odstranjevanje 
odpadkov, ki nastajajo pri �iš�enju odpadnih voda in 
jih ni ve� mogo�e reciklirati. 

 
7. �len 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, 
pristojni za varstvo okolja. 
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8. �len 
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo 
obstoje�e vire onesnaževanja prilagoditi dolo�bam  te 
uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te 
uredbe. 
 

9. �len 
�e je za obstoje�i vir onesnaževanja po tej uredbi 
odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na 
dolo�bo prejšnjega �lena, v soglasju k sanacijskemu 
programu dolo�i tudi koli�ine nevarnih snovi, ki se v 
�asu izvajanja programa letno lahko izpuš�ajo z 
odvajanjem odpadne vode v javno kanalizacijo ali 
neposredno v vode. 
  
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, dolo�i koli�ine 
nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka na podlagi analize 
obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je 
sestavni del sanacijskega programa. 
 

10. �len 
Ta uredba za�ne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 
Ljubljana, dne   

Vlada Republike Slovenije 
dr. Janez Drnovšek l.r. 

Predsednik 
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PRILOGA 1 

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode: 
Parameter odpadne vode Izražen 

kot 
Enota Mejne vrednosti za 

iztok v vode 
Mejne vrednosti za 
iztok v kanalizacijo 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     
1. Temperatura  oC 30 35 
2. pH  pH 6,5 – 9 6,5 - 9,5 
3. Neraztopljene snovi  mg/l 80 150 
II. BIOLOŠKI PARAMETRI     
6. Strupenost za vodne bolhe  SD  3  
III. ANORGANSKI PARAMETRI     
26. Amonijev dušik N mg/l 10 (a) 
34. Sulfat SO4 mg/l 2.500 - 
36. Sulfit SO3 mg/l 20 20 
IV. ORGANSKI PARAMETRI     
38. Kemijska potreba po  
kisiku – KPK 

O2 mg/l 150 - 

Zaporedne številke pri posameznih parametrih odpadne vode, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz Uredbe. 
a) za odpadne vode, ki se odvajajo na �istilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, 
za odpadne vode, ki se odvajajo na �istilne naprave z zmogljivostjo, enako ali ve�jo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 
mg/l. 
 
Tabela 2: Mejne vrednosti emisijskih faktorjev: 

Parameter odpadne vode Izražen 
kot 

Elektr. na 
rjavi 

premog in 
lignit 

Elektr. na 
�rni 

premog 

Elektr. na 
teko�a 
goriva 

     
Enota za emisijski faktor  mg/t mg/t mg/t 
     
III. ANORGANSKI PARAMETRI     
11. Baker * Cu 10 20 100 
13. Cink * Zn 20 40 200 
14. Kadmij * Cd 1 2 10 
17. Skupni krom* Cr 10 20 100 
19. Nikelj* Ni 10 20 100 
21. Svinec* Pb 2 4 20 
23. Živo srebro * Hg 1 2 10 
35. Sulfid S 4 8 40 
      Vanadij V - - 100 

 
Zaporedne številke in oznake * pri posameznih parametrih odpadne vode, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz 
Uredbe.  


