
PRILOGA 1 

Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz obstoječih naprav za 
proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin za odvajanje neposredno in posredno v vode 
in javno kanalizacijo. 

Parameter odpadne vode Izražen kot Enota 

Odvajanje 
neposredno in 

posredno v vode 
Odvajanje v javno 

kanalizacijo 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     

Temperatura  0 °C 30 40 

pH-vrednost   6,5-9,0 6,5-9,5 

Neraztopljene snovi  mg/l (b) (a) 

Usedljive snovi  ml/l 0,3 20 

II. BIOLOŠKI PARAMETRI     

Strupenost za vodne bolhe SD  5 - 

III. ANORGANSKI 
PARAMETRI 

    

Aluminij Al mg/l 3,0 - 

Celotni krom * Cr mg/l 0,5 0,5 

Baker * Cu mg/l 0,5 0,5 

Nikelj * Ni mg/l 0,5 0,5 

Živo srebro * Hg mg/l 0,01 0,01 

Cink* Zn mg/l 2,0 2,0 

Kositer * Sn mg/l 2,0 2,0 

Klor - prosti * (c) Cl2 mg/l 0,2 0,2 

Celotni klor * (d) Cl2 mg/l 0,5 0,5 

Amonijev dušik * N mg/l (e) (f) 

Nitrit * N mg/l (g) 10 

Celotni dušik N mg/l 50 (h) - 

Celotni fosfor P mg/l 5,0 (i) - 

Sulfat SO4 mg/l (j) 200 

IV. ORGANSKI 
PARAMETRI 

    

Celotni organski ogljik 
(TOC) C mg/l 30 (k) - 

Kemijska potreba po kisiku 
(KPK) O2 mg/l 120 (l) - 

Biokemijska potreba po 
kisiku (BPK5) O2 mg/l 25 (m) 

- 

Težkohlapne lipofilne snovi 
(maščobe, mineralna olja)  mg/l 

20 150 

Fenoli*  mg/l 0,1 10 

Lahkohlapni aromatski 
ogljikovodiki * (BTX) (r)  

mg/l (n) (n) 

Adsorbljivi organski 
halogeni * (AOX) Cl 

mg/l (o) (o) 



Lahkohlapni halogenirani 
ogljikovodiki * (LKCH) (s) Cl 

mg/l (p) (p) 

Vsota anionskih in 
neionskih tenzidov  

mg/l 2,0 (a) 

 

Oznaka * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo 
naslednje: 
(a) mejna vrednost koncentracije vsote anionskih in neionskih tenzidov ter neraztopljenih 

snovi v odpadni vodi se določi v okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja 
upravljavca javne kanalizacije oziroma upravljavca komunalne ali skupne čistilne 
naprave kot vrednost, pri kateri ni škodljivega vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo; 

(b) mejna vrednost koncentracije neraztopljenih snovi je pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi pri odvajanju 

neposredno ali posredno v vode 100 mg/l, 
- formulaciji za odvajanje neposredno ali posredno v vode 30 mg/l; 

(c) če je zaradi varstva zdravja ljudi treba v tehnološkem procesu sterilizirati izdelke, dele 
naprave ali sisteme za odpadno vodo, je mejna vrednost koncentracije prostega klora za 
odvajanje v vode enaka 0,5 mg/l; 

(d) če je zaradi varstva zdravja ljudi treba v tehnološkem procesu sterilizirati izdelke, dele 
naprave ali sisteme za odpadno vodo, je mejna vrednost koncentracije celotnega klora 
za odvajanje v vode in v javno kanalizacijo enaka 0,7 mg/l, pri čemer je višja vrednost 
dovoljena v časovnem obdobju največ 7 dni zapored; 

(e) mejna vrednost koncentracije amonijevega dušika je pri odvajanju neposredno ali 
posredno v vode pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi 20 mg/l in 
- formulaciji 10 mg/l; 

Če se odpadne vode odvaja na občutljivem območju zaradi evtrofikacije v skladu s 
predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, 
je mejna vrednost amonijevega dušika določena posredno z vrednostjo, pri kateri 
koncentracija celotnega dušika ne presega 40 mg/l; 
(f) za industrijsko odpadno vodo, ki odteka na komunalno ali skupno čistilno napravo z 

zmogljivostjo, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: PE), je 
mejna vrednost amonijevega dušika 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na 
komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, je 
mejna vrednost 200 mg/l; 

(g) mejna vrednost koncentracije nitrita je pri odvajanju neposredno ali posredno v vode pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi 5 mg/l in 
- formulaciji 1 mg/l; 

(h) če se industrijska odpadna voda odvaja posredno ali neposredno v vode na občutljivem 
območju zaradi evtrofikacije v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, je mejna vrednost koncentracije celotnega 
dušika 40 mg/l; 

(i) če se industrijska odpadna voda odvaja na občutljivem območju zaradi evtrofikacije, 
določenem v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav, je mejna koncentracija 2 mg/l; 

(j) mejna vrednost koncentracije sulfata za odvajanje posredno ali neposredno v vode se 
določi v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode 
v vode in javno kanalizacijo; 

(k) če je na dotoku na čistilno napravo za industrijsko odpadno vodo koncentracija TOC 
večja od 200 mg/l, je koncentracija TOC na iztoku čistilne naprave lahko večja od mejne 
vrednosti, vendar ne sme presegati vrednosti, ki se izračuna na podlagi koncentracije 
TOC na dotoku na čistilno napravo in učinka čiščenja čistilne naprave za TOC, ki mora 



biti večji od 85%, pri čemer se učinek čiščenja izračuna kot razmerje med dnevno 
povprečno vrednostjo koncentracije TOC na dotoku na čistilno napravo in enako 
vrednostjo na iztoku čistilne naprave; 

(l) če je na dotoku na čistilno napravo za industrijsko odpadno vodo KPK večja od 600 mg/l, 
je koncentracija KPK na iztoku čistilne naprave lahko večja od mejne vrednosti, vendar 
ne sme presegati vrednosti, ki se izračuna na podlagi koncentracije KPK na dotoku na 
čistilno napravo in učinka čiščenja čistilne naprave za KPK, ki mora biti večji od 85%, pri 
čemer se učinek čiščenja izračuna kot razmerje med dnevno povprečno vrednostjo 
koncentracije KPK na dotoku na čistilno napravo in enako vrednostjo na iztoku čistilne 
naprave; 

(m) mejna vrednost koncentracije BPK5 je za odvajanje posredno ali neposredno v vode pri 
predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi 40 mg/l; 

(n) mejna vrednost koncentracije BTX je pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi pri odvajanju 

neposredno ali posredno v vode 0,5 mg/l in pri odvajanju v javno kanalizacijo 5,0 mg/l, 
pri čemer je mejna vrednost koncentracije benzena 0,5 mg/l, 

- formulaciji za odvajanje neposredno ali posredno v vode in pri odvajanju v javno 
kanalizacijo 0,1 mg/l; 

(o) mejna vrednost koncentracije AOX je pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi pri odvajanju 

neposredno ali posredno v vode in pri odvajanju v javno kanalizacijo 10,0 mg/l. Pri 
odvajanju v javno kanalizacijo se mejna koncentracija lahko ugotavlja tudi na iztoku iz 
komunalne ali skupne čistilne naprave. Če koncentracija AOX v odpadni vodi na iztoku 
čistilne naprave ne presega 0,5 mg/l, se lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi 
tudi višja vrednost AOX, če je k vlogi priloženo mnenje upravljavca javne kanalizacije in 
komunalne ali skupne čistilne naprave, da takemu načinu odvajanja ne nasprotuje. 

- formulaciji za odvajanje neposredno ali posredno v vode in pri odvajanju v javno 
kanalizacijo 1,0 mg/l; 

(p) mejna vrednost koncentracije LKCH je pri: 
- predhodni obdelavi ali proizvodnji učinkovin ali pomožnih snovi pri odvajanju 

neposredno ali posredno v vode in pri odvajanju v javno kanalizacijo 0,1 mg/l. Pri 
odvajanju v javno kanalizacijo se mejna koncentracija lahko ugotavlja tudi na iztoku iz 
komunalne ali skupne čistilne naprave. Če koncentracija LKCH v odpadni vodi na 
iztoku čistilne naprave ne presega 0,1 mg/l, je mejna vrednost LKCH pri odvajanju v 
javno kanalizacijo 3 mg/l. 

- formulaciji za odvajanje neposredno ali posredno v vode in pri odvajanju v javno 
kanalizacijo 0,1 mg/l; 

(r)  lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) so vsota benzena, toluena, etilbenzena in 
ksilena, pri čemer se za vsako posamezno spojino posebej izvajajo meritve in določajo 
letne količine nevarne snovi. Pri ksilenu se upošteva vsoto orto, meta in para izomere; 

(s) alifatski klorirani ogljikovodiki z vreliščem do 150 °C (LKCH) so vsota izmerjenih 
koncentracij triklorometana, diklorometana, tetraklorometana, 1,2-dikloroetana, 1,1-
dikloroetena, trikloroetena in trikloroetena, pri čemer se za vsako posamezno spojino 
posebej izvajajo meritve in določajo letne količine nevarne snovi. 


