
PRILOGA 1 

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za 
proizvodnjo tekstilij za odvajanje neposredno v vode in javno kanalizacijo 

Parameter odpadne vode Izražen kot Enota Odvajanje 
neposredno 
v vode 
 

Odvajanje 
v javno 
kanalizacijo 
 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     

1. temperatura  oC 30 40 

2. pH-vrednost  pH 6,5 – 9,5 6,5 – 9,5 

3. neraztopljene snovi  mg/l 80 (a) 

4. usedljive snovi  ml/l 0,5 10 

5. obarvanost: – pri 436 nm  SAK m-1 7,0 (b) 

- pri 525 nm SAK m-1 5,0 (b) 

- pri 620 nm SAK m-1 3,0 (b) 

II. BIOLOŠKI PARAMETRI     

7. strupenost za vodne bolhe SD  4 - 

8. biološka razgradljivost  % 70 (h) 

III: ANORGANSKI PARAMETRI     

9. aluminij  Al mg/l 3,0 (c) 

11. baker * Cu mg/l 1,0 1,0 

13. cink * Zn mg/l 3,0 3,0 

14. kadmij * Cd mg/l 0,1 0,1 

15. kobalt * Co mg/l 0,5 0,5 

16. kositer * Sn mg/l 1,0 1,0 

17. celotni krom * Cr mg/l 2,0 2,0 (1,0(d)) 

18. krom – šestvalentni * Cr mg/l 0,1 0,1 

21. svinec * Pb mg/l 0,5 0,5 

24. klor – prosti * Cl2 mg/l 0,2 0,5 

25. celotni klor * Cl2 mg/l 0,5 1,0 

26. amonijev dušik N mg/l 5 (e) 

33. celotni fosfor P mg/l 1,0 - 

34. sulfat  SO4 mg/l (f) 400 

35. sulfid S mg/l 0,5 1,0 

36. sulfit SO3 mg/l 1,0 1,0 

IV. ORGANSKI PARAMETRI     

37. celotni organski ogljik – TOC C mg/l 60 (g) (h) 

38. kemijska potreba po kisiku – 
KPK  

 mg/l 200 (i) (h) 

39. biokemijska potreba po kisiku 
– BPK5 

 mg/l 30 - 

41. celotni ogljikovodiki * 
(mineralna olja) 

 mg/l 10 20 

43. adsorbljivi organski halogeni * 
– AOX 

Cl mg/l 0,5 0,5 

44. lahkohlapni klorirani 
ogljikovodiki * – LKCH (j) 

Cl mg/l 0,1 0,2 

46. fenoli * C6H5OH mg/l 0,1 10 

47. vsota anionskih in neionskih 
tenzidov 

 mg/l 1,0 (a) 



Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih 
parametrih, ki označujejo nevarne snovi, so povzete iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

Oznake v preglednici imajo naslednji pomen: 
(a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v industrijski odpadni vodi se določi 

v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije oziroma 
komunalne ali skupne čistilne naprave o vrednosti, pri kateri še ni škodljivega vpliva na 
kanalizacijo ali ni motenj pri obratovanju komunalne ali skupne čistilne naprave, 

(b) uporabljajo se določbe tretjega odstavka 3. člena te uredbe, 
(c) mejna vrednost parametra je določena posredno z mejno vrednostjo za neraztopljene 

snovi, 
(d) če se v isto kanalizacijo odvajajo industrijske odpadne vode iz več naprav za 

proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken, ki se čistijo na isti komunalni ali 
skupni čistilni napravi, je mejna vrednost za odvajanje v javno kanalizacijo 1 mg/l, 

(e) za odpadne vode, ki odtekajo v čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je 
mejna vrednost 100 mg/l. Za odpadne vode, ki odtekajo na čistilne naprave z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l, 

(f) mejna vrednost se določi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, 

(g) če v mesečnem povprečju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je 
vrednost TOC v surovi industrijski odpadni vodi na dotoku v biološko stopnjo čiščenja 
večja od 400 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za TOC mejna vrednost za učinek 
čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 85 odstotkov. Učinek 
čiščenja se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost razmerja 24-urnih 
obremenitev odpadne vode, merjeno s TOC, na dotoku in iztoku iz industrijske čistilne 
naprave, 

(h) odvajanje odpadne vode je dovoljeno, če je stopnja biološke razgradljivosti odpadne 
vode, izražena z vrednostjo KPK ali TOC, najmanj 70 odstotkov stopnje biološke 
razgradnje komunalne odpadne vode na komunalni čistilni napravi, 

(i) če v mesečnem povprečju iz analize 24-urnega reprezentativnega vzorca izhaja, da je 
vrednost za KPK v surovi industrijski odpadni vodi na dotoku v biološko stopnjo čiščenja 
industrijske čistilne naprave večja od 1.350 mg/l, velja namesto mejne vrednosti za KPK 
mejna vrednost za učinek čiščenja industrijske čistilne naprave, ki ne sme biti manjši od 
80 odstotkov. Učinek čiščenja se v tem primeru izračunava kot povprečna vrednost 
razmerja 24-urnih obremenitev odpadne vode, merjeno s KPK, na dotoku in iztoku 
čistilne naprave, 

(j) vrednost parametra v industrijski odpadni vodi se izračuna kot vsota alifatskih kloriranih 
ogljikovodikov z vreliščem do 150 °C, kakršni so diklormetan, 1-1-1-trikloretan, 1-2-
dikloretan, trikloreten in tetrakloreten, izraženih kot Cl. 


