
 

 

PRILOGA 1 

 

Preglednica 1: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz komunalne ali skupne 

čistilne naprave 

Zmogljivost 

komunalne ali 

skupne čistilne 

naprave  

[PE] 

Prve meritve 

[število meritev med 

poskusnim 

obratovanjem] 

Občasne meritve 

[število meritev na leto] 

Čas vzorčenja 

reprezentativnega 

vzorca
(4)

 

[ure] 

< 50 1 meritev 
(1) 

trenutni vzorec 

=> 50 < 200 2 meritvi 2 meritvi vsako drugo leto
(2)

 2 

=> 200 < 1.000 2 meritvi 2 meritvi vsako leto 2 

=> 1.000 < 2.000 2 meritvi 3 meritve vsako leto 6 

=> 2.000 < 10.000 4 meritve 

prvo leto obratovanja 12 

meritev
(3)

 
24 

vsako nadaljnje leto 4 

meritve 
24 

=> 10.000 < 50.000 4 meritve 12 meritev vsako leto 24 

=> 50.000 4 meritve 24 meritev vsako leto 24 

 

(1)
 Občasne meritve niso predpisane.

 

(2)
 Prvi obratovalni monitoring se izvede prvo naslednje leto po opravljenih prvih meritvah (prve meritve 

ne štejejo kot obratovalni monitoring).
 

(3)
 Prvo leto obratovanja je prvo koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

(4)
 Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec. 

 

Preglednica 2: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz naprave, ki odvaja 

industrijsko odpadno vodo 

 

Letna količina 

industrijske 

odpadne vode na 

posameznem 

merilnem mestu na 

iztoku 

[1.000 m
3
/leto] 

Prve meritve 

[število meritev v 

obdobju poskusnega 

obratovanja] 

Občasne meritve 

[število meritev na leto] 

Čas vzorčenja 

reprezentativnega 

vzorca
(1) 

[ure] 

< 4 2 meritvi 1 meritev vsako leto 6 

=> 4 < 10 2 meritvi 2 meritvi vsako leto 6 

=> 10 < 50 3 meritve  3 meritve vsako leto 6 

=> 50 < 100 4 meritve  4 meritve vsako leto 6 

=> 100 < 200 4 meritve  4 meritve vsako leto 24 

=> 200 < 500 4 meritve 6 meritev vsako leto 24 

=> 500 4 meritve 12 meritev vsako leto 24 

 
(1)

 Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec. 



 

 

Preglednica 3: Pogostost občasnih meritev odpadne vode iz odlagališča odpadkov 

 

 Občasne meritve 

Parameter 

Obdobje odlaganja 

odpadkov  

ali  

zapiranja odlagališča 

Zaprto odlagališče 

količina izcedne vode
(1) 

najmanj enkrat mesečno 
najmanj enkrat vsakih 

šest mesecev 

parametri izcedne vode 
najmanj enkrat vsake tri 

mesece
(2)

 

najmanj enkrat vsakih 

šest mesecev 

prevodnost izcedne vode najmanj enkrat na leto - 

pretok industrijske odpadne vode iz naprav 

za pranje vozil in druge opreme na 

območju odlagališča 

najmanj enkrat vsakih 

šest mesecev 
- 

parametri industrijske odpadne vode iz 

naprav za pranje vozil in druge opreme na 

območju odlagališča 

najmanj enkrat vsakih 

šest mesecev 
- 

pretok padavinske odpadne vode najmanj enkrat na leto - 

parametri padavinske odpadne vode najmanj enkrat na leto - 

 
(1)

 Celotna dnevna količina. 
(2)

 V obdobju prvih 12 mesecev obratovanja odlagališča odpadkov se meritve izvajajo enkrat mesečno.  

 

 

Preglednica 4: Pogostost občasnih meritev odpadne vode iz sežigalnice in naprave za sosežig 

odpadkov 

 

Parameter Občasne meritve 

pretok odpadne vode trajno 

pH-vrednost trajno 

temperatura trajno 

neraztopljene snovi dnevno 

arzen, baker, cink, kadmij, krom, nikelj, svinec, talij, živo srebro najmanj enkrat mesečno 

parametri, za katere so predpisane mejne vrednosti pri odvajanju 

odpadne vode, ki nastane pri čiščenju odpadnih plinov iz sežigalnice 

odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov 

najmanj enkrat mesečno 

dioksini in furani
(1)

 
najmanj enkrat vsakih 

šest mesecev 
 

(1)
 V obdobju prvih 12 mesecev obratovanja sežigalnice ali naprave za sosežig odpadkov se meritve 

izvajajo najmanj enkrat vsake tri mesece. 
 


