
PRILOGA I 

 

PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV 

 

DEL A 

Mikrobiološki parametri 

Splošne zahteve za pitno vodo  

 

Parameter Mejna  vrednost 
parametra 

(število/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0 

Enterokoki 0 

 

 

Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje: 

 

Parameter Mejna  vrednost 
parametra 

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml 

Enterokoki 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Število kolonij 22 °C 100/ml  

Število kolonij 37 °C 20/ml 

 

 



DEL B 

Kemijski parametri 

 

Parameter Mejna vrednost 

 parametra 

Enota Opombe 

Akrilamid 0,10 µg/l Opomba 1 

Antimon 5,0  µg/l  

Arzen 10 µg/l  

Baker 2,0 mg/l Opomba 2 

Benzen 1,0 µg/l  

Benzo(a)piren 0,010 µg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 µg/I Opomba 3 

Cianid 50 µg/l  

1,2-dikloroetan 3,0 µg/l  

Epiklorohidrin 0,10 µg/l Opomba 1 

Fluorid 1,5 mg/l  

Kadmij 5,0 µg/I  

Krom 50 µg/l  

Nikelj 20 µg/l Opomba 2 

Nitrat 50 mg/l Opomba 4 

Nitrit 0,50  mg/l Opomba 4 

Pesticidi 0,10 µg/l Opombi 5 in 6 

Pesticidi – vsota 0,50 µg/l Opombi 5 in 7 

Policiklični aromatski 
ogljikovodiki 

0,10 µg/l 

 

Vsota koncentracij izbranih 
spojin, navedenih v Opombi 8  

Selen 10 µg/l  

Svinec 10 µg/l Opombi 2 in 9 

Tetrakloroeten in 

Trikloroeten 

10 µg/l Vsota koncentracij izbranih 
parametrov 

Trihalometani - vsota  100 µg/l Vsota koncentracij izbranih 
spojin, navedenih v Opombi 
10 

Vinil klorid 0,50 ug/l Opomba 1 



Parameter Mejna vrednost 

 parametra 

Enota Opombe 

Živo srebro 1,0 µg/l  

 

Opomba 1: Mejna vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega 
monomera v pitni vodi, izračunano v skladu s specifikacijami glede na najvišje 
sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo. 

Opomba 2: Mejna vrednost velja za vzorec pitne vode, ki je bil odvzet po ustrezni 
metodi vzorčenja iz pipe tako, da predstavlja tedensko povprečno koncentracijo, ki jo 
zaužijejo uporabniki. Pri vzorčenju mora biti upoštevan pojav najvišjih ravni 
obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi. 

Opomba 3: Upravljavec mora zagotavljati čim nižjo vrednost, pod pogojem, da to ne 

vpliva na uspešnost dezinfekcije. 

Za vodo, iz 1., 2. in 4. točke 8. člena tega pravilnika mora vrednost za bromat izpolniti 
zahteve najkasneje do 1. novembra 2008. Do takrat je mejna vrednost za bromat 25 
µg/l. 

Opomba 4: Pogoj za mejno vrednost je, da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer je 
vrednost za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), v oglatih oklepajih, izražena v mg/l. Za nitrite 
mora biti dosežena vrednost 0,10 mg/l v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo vode. 

Opomba 5: ‘Pesticidi’ pomeni:  

- organski insekticidi,  

- organski herbicidi,  

- organski fungicidi,  

- organski nematocidi,  

- organski akaricidi,  

- organski algicidi,  

- organski rodenticidi,  

- organski pripravki, ki preprečujejo nastajanje sluzi (slimacidi),  

- sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti)  

in njihovi relevantni metabolni, razgradni in reakcijski produkti. 

Spremljajo se samo tisti pesticidi, ki so lahko prisotni v posameznem sistemu za 
oskrbo s pitno vodo. 

Opomba 6: Mejna vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, 

dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je mejna vrednost parametra 0,030 µg/l. 

Opomba 7: ‘Pesticidi - vsota’ pomeni vsoto vseh posameznih najdenih in 
kvantitativno določenih pesticidov.  

Opomba 8: Izbrane spojine so: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 

benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren. 



Opomba 9: Za vodo, iz 1., 2. in 4. točke 8. člena tega pravilnika, mora vrednost za 

svinec izpolniti zahteve najkasneje do 1. novembra 2013. Do takrat je mejna 
vrednost za svinec 25 µg/l. 

Do roka iz prejšnjega odstavka mora upravljavec sprejeti vse potrebne ukrepe za čim 
večje znižanje koncentracije svinca v pitni vodi.  

Pri izvajanju ukrepov za doseganje mejne vrednosti je treba prednostno poskrbeti za  
območja, kjer so koncentracije svinca v pitni vodi najvišje. 

Opomba 10: Upravljavec mora zagotavljati čim nižjo vrednost, pod pogojem, da to ne 

vpliva na uspešnost dezinfekcije.  

Izbrane spojine so: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.  

Upravljavec mora zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje 
zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v pitni vodi. Pri izvajanju ukrepov za 
dosego te vrednosti mora upravljavec postopoma dati prednost tistim območjem, kjer 

so koncentracije THM-jev v pitni vodi najvišje. 

 

 

DEL C 

Indikatorski parametri 

 

Parameter Mejna  vrednost 
parametra/specifikacija 

Enota Opombe 

Aluminij 200 µg/l  

Amonij 0,50 mg/l  

Barva Sprejemljiva za 
potrošnike in brez 
neobičajnih sprememb 

  

Celotni  organski ogljik 
(TOC)  

Brez neobičajnih 
sprememb 

 Opomba 1 

    

Clostridium perfringens 

(vključno s sporami) 

0 število/100 ml Opomba 2 

Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C Opomba 3 

Klorid 250 mg/l Opomba 3 

Koliformne bakterije 0 število/100 ml Opomba 4 

Koncentracija vodikovih 
ionov (pH vrednost) 

 6,5 in  9,5 enote pH  Opombi 3 in 5 

    

Mangan 50 µg/l  



Motnost Sprejemljiva za 
uporabnike in brez 
neobičajnih sprememb 

 Opomba 6 

Natrij 200 mg/l  

Oksidativnost 5,0 mg O2/l Opomba 7 

Okus Sprejemljiv za 
potrošnike in brez 
neobičajnih sprememb 

  

Sulfat 250  mg/l Opomba 3 

Število kolonij pri 22 °C Brez neobičajnih 
sprememb 

  

Število kolonij pri 37 °C Manj kot 100 število/ml  

Vonj Sprejemljiv za 
potrošnike in brez 
neobičajnih sprememb 

  

Železo 200 µg/l  

 

RADIOAKTIVNOST 

 

Parameter Mejna  vrednost 
parametra 

Enota Opombe 

Tritij 100 Bq/l Opombi 8 in 10  

Skupna prejeta doza 0,10 mSv/leto Opombi 8, 9 in 10  

 

Opomba 1; Ni potrebno meriti pri sistemih za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo 
manj kot 10.000 m3 na dan. 

Opomba 2: Določa se le, če je pitna voda po poreklu površinska voda ali pa le-ta 

nanjo vpliva. V primeru neskladnosti mora upravljavec opraviti dodatna preskušanja 
in zagotoviti, da pitna voda ne predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje ljudi 
zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov, npr. kriptosporidija. Ministrstvo, 
pristojno za zdravje mora v primeru neskladnosti rezultate dodatnih preskušanj 
vključiti v poročilo, ki ga mora predložiti v skladu z drugim odstavkom 36. člena 
pravilnika. 

 

Opomba 3: Voda ne sme biti agresivna. 

Opomba 4: Za vodo, namenjeno pakiranju, je enota število/250 ml. 

Opomba 5: Za vodo, namenjeno pakiranju je lahko najnižja  vrednost 4,5. Za vodo, 
namenjeno pakiranju, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim 
dioksidom, je spodnja vrednost lahko še nižja. 



Opomba 6: V primeru priprave pitne vode iz površinske vode, motnost ne sme 

presegati 1,0 NTU (nefelometrijske turbidimetrijske enote) v vodi pri izstopu iz 
naprave za pripravo pitne vode. 

Opomba 7:  Parametra ni potrebno meriti, če se preskuša Celotni organski ogljik 

(TOC). 

Opomba 8: Monitoring radioaktivnosti pitne vode se izvaja v skladu s predpisi, ki 
urejajo spremljanje stanja radioaktivnosti okolja in so izdani na podlagi Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – 
prečiščeno besedilo).  

Opomba 9: Mejna vrednost parametra ne upošteva prispevkov tritija 3H, kalija 40K, 

radona 222Rn in njegovih razpadnih produktov. 

Opomba 10: Monitoring pitne vode glede vsebnosti tritija ali radioaktivnosti zaradi 
preverjanja skupne prejete doze ni potreben tam, kjer so na podlagi izvajanja 
drugega monitoringa ravni tritija ali izračunane doze znatno pod mejnimi vrednostmi 
parametrov.  


