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PRILOGA 1 
 
Preglednica: mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za pranje tekstilij 
 

Parametri odpadne vode Izražen 
kot 

Enota Mejne vrednosti za 
neposredno in 

posredno odvajanje 
v vode 

Mejne vrednosti za 
odvajanje v javno 

kanalizacijo 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     
Temperatura  °C 30 40 
pH vrednost   6,5–9 6,5–9,5 
Neraztopljene snovi  mg/l 80 (a) 
Usedljive snovi  ml/l 0,5 10 
II. BIOLOŠKI PARAMETRI     
Strupenost za vodne bolhe SD  3 – 
III. ANORGANSKI PARAMETRI     
Klor – prosti (b)  Cl2 mg/l 0,2 0,5 
Amonijev dušik N mg/l 5 (c) 
Celotni dušik N mg/l 10 – 
Celotni fosfor P mg/l 2  

1 (d) 
– 

IV. ORGANSKI PARAMETRI     
Kemijska potreba po kisiku (KPK) O2 mg/l 120 – 
Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) O2 mg/l 25 – 
Celotni ogljikovodiki – mineralna olja   mg/l 10 20 
Adsorbljivi organski halogeni  (AOX)  (b) Cl mg/l 1,0 

3,0 (e) 
1,0 

3,0 (e) 
Vsota anionskih in neionskih tenzidov  mg/l 3,0 (a) 
 
Oznake v preglednici pomenijo: 
(a) mejna koncentracija neraztopljenih snovi in tenzidov v odpadni vodi je določena z 

vrednostjo, pri kateri ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo. Določi se v 
okoljevarstvenem dovoljenju na podlagi mnenja, ki ga pripravi upravljavec javne 
kanalizacije in komunalne ali skupne čistilne naprave; 

(b) mejna vrednost ni določena, če gre za dezinfekcijo perila iz zdravstva; 
(c) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE, je 

mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z 
zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l; 

(d) uporablja se za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije, 
določenih v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav, 

(e) mejna vrednost parametra se uporablja le za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju perila 
iz zdravstva ter proizvodnje hrane in pijače. Če se v napravi za pranje perila obdeluje 
tako perilo samo za določen čas, potem se mejna vrednost uporablja samo za to 
časovno obdobje. Če se v napravi za pranje perila poleg perila iz zdravstva ter 
proizvodnje hrane in pijače hkrati obdeluje še drugo perilo, potem se mejna vrednost 
uporablja samo za delni tok odpadne vode iz pranja perila iz zdravstva ter proizvodnje 
hrane in pijače. 

 
 




