
PRILOGA 1 

 
Preglednica 1: Mejne vrednosti parametrov izcedne vode iz odlagališč za 

inertne, nenevarne in nevarne odpadke in iz naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki 
  

Parameter odpadne vode Izražen 
kot 

Enota Odvajanje 
neposredno 
in posredno 

v vode 

Odvajanje  v 
javno 

kanalizacijo 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     

Temperatura                                 oC 30 40 

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

Neraztopljene snovi                                                          mg/l 60 (a) 

Usedljive snovi  ml/l 0,5 10 

II. BIOLOŠKI PARAMETRI     

Biološka razgradljivost  % - 50 (b) 

Strupenost za vodne bolhe SD  4 - 

III. ANORGANSKI PARAMETRI     

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 

Svinec * Pb mg/l 0,5 0,5 

Živo srebro * Hg mg/l 0,01 0,01 

Kadmij * Cd mg/l 0,1 0,1 

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

Klorid *    Cl2 mg/l (c) - 

Amonijev dušik *        N mg/l 50 (d)    

Nitratni dušik * N mg/l (e) - 

Sulfid  S mg/l 0,5 2,0 

Celotni dušik N mg/l (h) - 

Celotni fosfor P mg/l 2,0 
1,0 (i) 

- 

IV. ORGANSKI PARAMETRI     

Kemijska potreba po kisiku  (KPK)               O2 mg/l 200 
300 (f) 

 

Biokemijska potreba po kisiku  (BPK5 ) O2 mg/l 20  
30 (f) 

- 

Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)*  mg/l 10 20 

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki *  
(BTX)  (g) 

 mg/l 0,1 0,5 

Adsorbljivi organski halogeni * (AOX) Cl mg/l 0,5 - 

 
Oznaka * označuje nevarno snov, druge oznake v preglednici pa pomenijo naslednje: 
 

(a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi v izcedni vodi se določi v 
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja upravljavca javne kanalizacije in 
komunalne ali skupne čistilne naprave; 

(b) mejna vrednost za biološko razgradljivost se uporablja za izcedne vode, 
katerih parameter KPK presega vrednost 300 mg/l, lahko pa se določi nižja stopnja 
biološke razgradljivosti na način, ki je za biološko razgradljivost pri odvajanju 



odpadne vode v javno kanalizacijo določen v predpisu, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

(c) mejna koncentracija kloridov v izcedni vodi je določena posredno s 
strupenostjo za vodne bolhe; 

(d) mejna vrednost amonijevega dušika za izcedno vodo, ki se odvaja v 
kanalizacijo s komunalno ali skupno čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 2.000 
PE, je 100 mg/l, za to, ki se odvaja v kanalizacijo s komunalno ali skupno čistilno 
napravo z zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l, 
sicer pa se lahko določi višja mejna vrednost na način, ki je za amonijev dušik pri 
odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo določen v predpisu, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

(e) mejna vrednost nitratnega dušika se izračuna kot mejna vrednost za 
neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo; 

(f) velja za obstoječe zaprto odlagališče in za obstoječe obratujoče odlagališče ali 
obstoječe odlagališče v zapiranju ter za ta obstoječa odlagališča, ko bodo zaprta. 
Velja tudi za obstoječo zaprto napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki in za 
obstoječo obratujočo napravo ali obstoječo napravo v zapiranju ter za te obstoječe 
naprave za ravnanje z rudarskimi odpadki, ko bodo zaprte; 

(g) 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 orto, meta in 
para izomere; 

(h) mejna vrednost se določi kot vsota mejne vrednosti amonijevega dušika in 
mejne vrednosti amonijevega dušika, izražene kot N; 

(i) se uporablja na občutljivih območjih, določenih v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. 


