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PRILOGA

IZRA�UN IN OCENA LETNE OBREMENITVE ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH 
VODA

Ta del poro�ila o monitoringu mora vsebovati podatke o povpre�nih letnih vrednostih in 
enotah obremenitve na posameznih iztokih vira onesna�evanja v obliki tabele 6.
Letna obremenitev zaradi odvajanja odpadnih voda za vir onesna�evanja se prika�e na 
podlagi izra�una po ena�bi:

EO = EOT + EOP
kjer je: 
EO = �tevilo vseh enot obremenitve, 
EOT = �tevilo enot obremenitve vseh iztokov vira onesna�evanja, 
EOP = �tevilo enot obremenitve zaradi odvajanja padavinske odpadne vode, ki se odvaja 

neposredno v vodotok. 

Pri tem pa je EOT dolo�en kot: 

EOT = EO1 + EO2 + �. + EON,
kjer je: 
EON = �tevilo enot obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode na N-tem iztoku, 

 �tevilo enot obremenitve zaradi odvajanja tehnolo�ke odpadne vode ali me�anice tehnolo�ke 
odpadne vode s komunalno ali hladilno odpadno  vodo na posameznem iztoku pa se izra�una
po ena�bi:
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kjer je: 

QN = letna koli�ina tehnolo�ke odpadne vode ali komunalne odpadne vode ali me�anice 
tehnolo�ke odpadne vode s komunalno odpadno vodo na posameznem iztoku v 1000m3.

Enote obremenitve za posamezen parameter se ne ra�unajo, �e sta koncentracija in letna 
koli�ina parametra ni�ja od mejnih vrednosti dolo�enih v prilogi 2 uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna�evanja (Uradni list RS, �t. 35/96, 21/03 
in 2/04 � ZZdrI-A). 

�tevilo enot obremenitve zaradi odvajanja padavinske odpadne vode, ki se odvaja neposredno 
v vodotok se izra�una po ena�bi:

18P=EOP �  , 
kjer je P  utrjena povr�ina v ha. 
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Tabela 6: Podatki o povpre�nih letnih vrednostih in enotah obremenitve za vire onesna�evanja na posameznem iztoku. 

Zaporedna �tevilka iztoka odpadne vode 

Naziv iztoka: 

Skupna letna koli�ina odpadne 
vode na tem iztoku (1000 m3)
Iztok v kanalizacijo (DA/NE):       
Na katero K�N je priklju�en
kanal:

Zap. �t. 
parametra1

Parameter Povpre�ne letne vrednosti2

6 SD       
11 Cu (mg/l)       
14 Cd (mg/l)       
18 Cr (VI) (mg/l)       
19 Ni (mg/l)       
21 Pb (mg/l)       
23 Hg (mg/l)       
38 KPK (mg/l)       
43 AOX (mg/l)       
33 Celotni fosfor (mg/l)       
 Du�ik (mg/l)       

Enote obremenitve EON
(brez upo�tevanja u�inka �i��enja) 

Utrjena povr�ina (ha)  

1 Zaporedne �tevilke parametrov so povzete iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesna�evanja (Uradni list RS, �t. 35/96, 21/03 in 2/04 � ZZdrI-A).  
2 Povpre�na letna vrednost koncentracije parametrov se izra�una iz rezultatov analiz vseh meritev, ki so bile v koledarskem letu izvedene na merilnem mestu posameznega iztoka vira 

onesna�evanja. Te vrednosti se nahajajo v zadnjem stolpcu tabele 4. Pri komunalnih odpadnih vodah pri katerih se meritve onesna�enosti ne izvajajo, je povpre�na letna vrednost parametra 
KPK 900 mg/l.

3 Pri iztokih pri katerih se meritve pretoka ne izvajajo, se skupna letna koli�ina ceni kot je opisano v prilogi 2.  


