
Priloga 1: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti  

 

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju 

 

Parameter 

onesnaženosti 
Izražen kot Enota 

Skupna obremenitev aglomeracije ali 

zmogljivost čistilne naprave (a) 

   

>= 2.000 PE  

in 

< 10.000 PE 

>= 10.000 PE 

in 

< 100.000 PE 

>=  

100.000 PE 

biokemijska potreba 

po kisiku (BPK5) 

O2 mg/L 25 20 20 

učinek čiščenja  90 90 90 

kemijska potreba po 

kisiku (KPK)  

O2 mg/L 125 110 100 

učinek čiščenja % 80 80 80 

neraztopljene snovi    mg/L 35 35 35 

amonijev dušik (b) N mg/L 10 10 10 

celotni dušik (c)  N mg/L (d) (d) (d) 

(a) Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev 

aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni 

napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice. 

(b)  Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na 

iztoku iz aeracijskega bazena. 

(c)  Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in 

nitritnega dušika (N-NO2). 

(d) Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega 

monitoringa se izvajajo. 

 

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju 

 

Parameter 

onesnaženosti 
Izražen kot Enota 

Skupna obremenitev aglomeracije ali 

zmogljivost čistilne naprave (a) 

   

>= 2.000 PE  

in 

< 10.000 PE 

>= 10.000 PE 

in 

< 100.000 PE 

>=  

100.000 PE 

celotni fosfor P mg/L 2,00 2,00 1,00 

učinek 

čiščenja 
% 80 80 80 

celotni dušik (b) (c) N mg/L 15 15 10 

učinek 

čiščenja 
% 70 70 80 

(a)  Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za 

malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna 

odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice. 



(b)  Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku 

iz aeracijskega bazena. 

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in 

nitritnega dušika (N-NO2). 



Preglednica 3: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju  

 

Parameter onesnaženosti 
Izražen 

kot 
Enota 

Skupna obremenitev aglomeracije 

ali zmogljivost čistilne naprave 

   < 50 PE 
>= 50 PE in< 

2.000 PE 

kemijska potreba po kisiku (KPK) O2 mg/L 200 150 

biokemijska potreba po kisiku (BPK5) O2 mg/L (a) 30 

 

(a) mejna vrednost ni določena. 

 

 

Preglednica 4: Mejne vrednosti pri dodatni obdelavi 

 

Mikrobiološki parameter Enota Mejna vrednost 

  vodotoki morje 

intestinalni enterokoki cfu/100 ml 400 200 

Escherichia coli cfu/100 ml 1000 500 

 

 


