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Vozni red predavanja 
 

• Kako sta pitna in odpadna voda povezani 

• Postopki priprave pitne vode s poudarkom na 

ultrafiltraciji 

• Ravnanje z odpadnimi vodami, ki nastanejo pri 

ultrafiltraciji 

• Zakonske zahteve za odpadne vode 

• Mejne vrednosti za odpadne vode iz priprave vode 

• Rezultati monitoringa odpadnih vod iz priprave vode 

• Predlog za spremembo zakonodaje za odpadne vode iz 

priprave vode 

 

 



Pitna voda 
Kakšna mora biti določa Pravilnik o pitni vodi 
 
• 3. člen določa kdaj je zdravstveno ustrezna 

 

•  Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar: 

•  ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih 

     oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi; 
•  ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z 

    drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 

•  je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B Priloge I, 

    ki je sestavni del tega pravilnika. 
 
• Skladnost z mejnimi vrednostmi parametrov (v nadaljnjem 

   besedilu: skladnost) je skladnost z zahtevami za mejne vrednosti  

   parametrov iz priloge I, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi 

   parametri in njihovimi mejnimi vrednostmi. 

 



Pitna voda 
• Pravilnik o pitni vodi – Priloga 1 del A mikrobiološki parametri 

 

 

 
 

• Pravilnik o pitni vodi – Priloga 1 del C indikatorski parametri 

 



Pitna voda 

Čiščenje pitne vode 

• Bistrenje – odstranjevanje netopnih primesi 

– Koagulacija, usedanje, peščeni filtri, mikrofiltri, ultrafiltri, 

filtri z aktivnim ogljem 

• Odstranjevanje raztopljenih nezaželjenih snovi 

– Železo, mangan 

– Nitrati 

– Pesticidi 

– Naravne organske snovi - barva 



Pitna voda 

Dezinfekcija pitne vode: 

• Kloriranje 

– Plinski klor 

– Na-hipoklorit 

• Dodajanje klorovega dioksida 

• Ozoniranje – dodajanje ozona 

• UV svetloba 

• Ultrafiltracija 

• Kombinacije 



Pitna voda 

• Kadar ne zadošča samo dezinfekcija, je treba 
pitno vodo predhodno pripraviti 

• Izhodi naprave za pripravo pitne vode so: 

– Ustrezna pitna voda  

– Odpadna voda 

• Priprava pitne vode je lahko: 

–  klasična (koagulacija, usedanje, peščena filtracija) 
– Membranska – ultrafiltracija 

– Kombinirana 

• Klasična + ultrafiltracija 

• Filtracija z aktivnim ogljem + ultrafiltracija 

 

 



Ultrafiltracija 

 

• Mehanska metoda odstranjevanja netopnih primesi, 

mikroorganizmov in virusov 

• S koagulacijo odstranjuje tudi barvo oz. raztopljene 

naravne organske snovi 

• Voda po ultrafiltraciji je popolnoma bistra in 

mikrobiološko neoporečna 

• Ne odstranjuje raztopljenih snovi – žal tudi pesticidov 
ne (ob ustrezni koagulaciji odstrani naravne 

organske snovi – barvo) 

• Naknadna dezinfekcija je potrebna zaradi 

konzervacije vode v vodovodnem sistemu 
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• Odstrani vse neraztopljene snovi 

– TSS (neraztopljene snovi) < 0.1 mg/L 

– Motnost < 0.3 NTU (dejansko = 0.02) 

• Odstrani mikroorganizme – mikrobiološka neoporečnost 
– > 99,9999 % za bakterije 

– > 99,99 % za viruse 

• Delno odstrani tudi raztopljene organske snovi (izražene 
kot oksidativnost ali TOC in barva) – za to je potrebna 

koagulacija (in pH regulacija) 

– 0.1 – 3 mg/L koagulanta (kot Fe/Al) 

– 20 – 50% zmanjšanje TOC 

– 50 – 95% zmanjšanje barve 

 

Lastnosti ultrafiltracije 

 



Filtracija:  od zgoraj  navzdol 

povratno pranje 
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Večje ultrafiltracijske naprave v 
Sloveniji 



Naprava  12 l/s kraški izvir 



Naprava: 60 l/s potok  



Naprava 5: 150 l/s kraški izvir  



Naprava: 150 l/s kraški izvir  



Naprava 20 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 20 l/s kraški izvir - zajetje 

 



Naprava 20 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 150 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 150 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 150 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 150 l/s kraški izvir - zajetje 



Naprava 12: 80 (100) l/s kraški 
izvir/vodnjak 



Naprava 12: 80 (100) l/s kraški 
izvir/vodnjak 



Naprava 20 l/s kraški izvir 



Naprava 20 l/s kraški izvir 



Naprava 20 l/s kraški izvir 



Odpadna voda iz priprave pitne vode 

2 vrsti pranj – 2 vrsti odpadnih vod: 
– Hidravlično pranje  

• Odstranjuje odfiltrirane neraztopljene snovi 

• Odpadna voda hidravličnega pranja: 
–  vsebuje neraztopljene snovi 

– kadar doziramo koagulant tudi aktivne ione koagulanta 
(Al, Fe) 

– Pranje z dodatkom kemikalij 

• Odstranjuje umazanijo, ki se je kot film zalepila na 
membrane 

• Odpadna voda pranja z dodatkom kemikalij: 
–  ima visok (do 12) oz. nizek (do 2) – ker si alkalno in 

kislo pranje neposredno sledita se izvede medsebojna 
nevtralizacija 

– Občasno vsebuje aktivni klor, ki ga razkrojimo z 
dodatkom raztopine bisulfita ali tiosulfata 



Odpadna voda iz priprave pitne vode 

Izkoristki naprav za pripravo pitne vode so od 88 % do 98 

%, kar pomeni, da dobimo od 2 do 12 % odpadne vode, 

glede na vodo, ki smo jo prefiltrirali. 

• Primer: Naprava s kapaciteto 100 l/s pridela od 2 do 12  l/s (7,2 do  

43.2 m3/h) odpadne vode. 

Obdelava odpadne vode: 

• Nevtralizacija odpadne vode kemijskega pranja 

• Odstranjevanje neraztopljenih snovi iz odpadne vode hidravličnega 
pranja 

– Usedanje 

– Koncetriranje blata iz usedalnika 



Odpadna voda iz priprave pitne vode 



Odpadna voda – nevtralizacija 



Odpadna voda  - obdelava blata 



Odpadna voda – izpustna laguna 



Zakonodajne zahteve za odpadno vodo 
 

 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 

objektov in naprav za pripravo vode (Ur.l. RS, št. 28/00) 
 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 64/12, 
64/14 in 98/15). 

 

 



Zakonodajne zahteve za odpadno 

vodo  

• Kdaj odpadna voda iz priprave vode postane 

industrijska odpadna voda: 

– če se pri pripravi vode uporabljajo kemikalije in ne samo 

fizikalni postopki ali 

– še je letna količina odpadne vode večja od 4.000 m3/leto in je 

obremenjevanje z odpadno vodo večje od 50 PE 

 

• Zahteve za industrijsko odpadno vodo 

– Pridobitev okoljevarstvenega dovoljena za emisije v vode 

– Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih 

vod 

– Izdelava poročila o obratovalnem monitoringu in pošiljanje na 
ARSO 

 



Zakonodajne zahteve za odpadno 

vodo  

• Kdaj je treba za odpadne vode iz priprave vode pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje za emisije v vode??: 

– Odvajanje v površinske vode 

– Odvajanje v podzemne vode (posredno preko tal, ponikovalnic) 

– Odvajanje v javno komunalno kanalizacijo, ki je zaključena s 
komunalno čistilno napravo velikosti 2.000 PE ali manj (še 
zgrajena ali predvidena po operativnem programu). 

• Najpogostejše je odvajanje odpadnih vod iz priprave 
vode v površinske vode, pri tem pa veljajo dvojne mejne 
vrednosti. 

 
 

 



Zakonodajne zahteve za odpadno vodo 

 

 

Okoljska zakonodaja  

zelo povezuje  

projektiranje 

 in  

pridobivanje dovoljenj  

za gradnjo ter  

uporabo objektov  

KJE JE PROBLEM??? 

Projekt mora izpolnjevati  

zahteve glede: 

• higienske in zdravstvene  

     zaščite ter zaščite okolja, 
• zaščite pred hrupom. 

  



Zakonodajne zahteve za odpadno vodo 
 

Velikost prispevnega območja vodotoka: Meja je 10 km2  



Zakonodajne zahteve za odpadne vode 

parameter enota MV vodotoki  

˃ 10 km2 

MV vodotoki  

˂ 10 km2 

Temperatura 0C 30 30 

pH - 6,5-9,0 6,5-9,0 

Neraztopljene snovi mg/l 80 80 

Usedljive snovi ml/l 0,3 0,3 

Strupenost za vodne bolhe SD 3 3 

Aluminij mg Al/l 2,0 0,2 

Železo mg Fe/l 2,0 0,2 

Klor prosti mg Cl2/l 0,2 0,02 

Mangan mg Mn/l 1,0 0,1 

KPK mg O2/l 90 30 

BPK mg O2/l 25 8,3 

AOX mg Cl/l 1,0 0,1 

Vsota tenzidov mg/l 1,0 0,1 



Izmerjene vrednosti pri odpadnih 

vodah iz vodarn 

parameter Izražen 
kot 

enota MV V1 V2 V3 V4 V5 

Aluminij Al mg/l 0,2 0,79 0,63 1,6 0,20 1,2 

Železo Fe mg/l 0,2 0,64 0,54 0,75 0,1 0,63 

Klor-prosti Cl2 mg/l 0,02 LOD LOD LOD LOD LOD 

mangan Mn mg/l 0,1 0,12 0,10 / / / 

KPK O2 mg/l 9/30 10 11 LOD LOD LOD 

AOX Cl mg/l 0,1 0,048 0,063 0.058 0,03 0.056 

Vsota 

tenzidov 

  mg/l 0,1 0,1 0,2 LOD LOD 0,02 

parameter Izražen 
kot 

enota MV1 V1 V2 V3 V4 V5 

Aluminij Al  mg/l  0,2 0,79 0,63 1,6 0,20 1,2 

Železo Fe mg/l  0,2 0,64 0,54 0,75 0,1 0,63 

Klor-prosti Cl 2 mg/l  0,02 LOD LOD LOD LOD LOD 

mangan Mn mg/l  0,1 0,12 0,10 / / / 

KPK O2 mg/l  9 10 11 LOD LOD LOD 

AOX Cl  mg/l  0,1 0,048 0,063 0.058 0,03 0.056 

Vsota tenzidov   mg/l  0,1 0,1 0,2 LOD LOD 0,02 

parameter Izražen 
kot 

enota MV1 V1 V2 V3 V4 V5 

Aluminij Al  mg/l  0,2 0,79 0,63 1,6 0,20 1,2 

Železo Fe mg/l  0,2 0,64 0,54 0,75 0,1 0,63 

Klor-prosti Cl 2 mg/l  0,02 LOD LOD LOD LOD LOD 

mangan Mn mg/l  0,1 0,12 0,10 / / / 

KPK O2 mg/l  9 10 11 LOD LOD LOD 

AOX Cl  mg/l  0,1 0,048 0,063 0.058 0,03 0.056 

Vsota tenzidov   mg/l  0,1 0,1 0,2 LOD LOD 0,02 



Rezultati ankete 

• Anketa poslana na 89 naslovov. 

• 22 vrnjenih izpolnjenih anketnih listkov – 25 %. 

• 2 neizpolnjena. 

• 11 ali več kot 50% pitne vode ne pripravlja oziroma jo 
samo dezinficira brez fizikalne predhodne priprave pitne 

vode. 

• Pogosto je odgovor, da se dezinfekcija izvaja samo ob 

kaljenju, ob dežju. 
 

 

 



Rezultati ankete 

• 9 podjetij vodo pripravlja z različnimi fizikalnimi in 
kemijskimi postopki: 

– odpadna voda iz priprave vode se odvaja v javno kanalizacijo, ki 

je zaključena s KČN večjo od 2000 PE, ni težav, 
– odpadna voda iz priprave vode se odvaja v večje vodotoke, ni 

težav, 
– odpadna voda se odvaja v manjše vodotoke, problematika 

aluminija, 

– odpadna voda se odvaja v tla ali v manjše vodotoke, podjejta ne 
poznajo zakonodaje, nimajo OVD, ne izvajajo obratovalnega 

monitoringa odpadnih vod. 

 

 

 



Zakonodajne zahteve za odpadno 

vodo 

• V prihodnosti bo vse več priprav vode s fizikalnimi in 
kemijskimi postopki. 

• Pogosto bodo odpadne vode odvajane v vodotoke s 

prispevno površino manjšo od 10 km2. 

• Izvajanje monitoringa odpadnih vod in obratovanje z 

OVD za emisije v vode se bo preverjalo. 

 
 

 



Zakonodajne zahteve za odpadno 

vodo  

• Posebno določilo za odpadne vode iz priprave vode za 
bazene, kjer je vir vode morska voda: 

– Parametri KPK, sulfat in strupenost se ne upoštevajo pri 
odvajanju odpadnih vod iz bazenov, kjer je polnilna voda 

morska voda. 

• Zakaj ne bi mogli doseči, da se tudi pri odpadnih vodah 
iz priprave vode določi posebno določilo: 
– Parametri železo in aluminij se ne upoštevata pri odvajanju 

odpadnih vod iz priprave pitne vode. 

 
 

 



Zaključek 

• Odpadne vode iz priprave vode s fizikalnimi in kemijskimi postopki 

so industrijske odpadne vode. 

• Za industrijske odpadne vode je zahtevana pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja in izvajanje obratovalnega 

monitoringa odpadnih vod ter poročanje ARSO – ARSO preverja 

poročila in v primeru neskladnosti poroča okoljski inšpekciji. 
• Če se IOV iz priprave vode odvajajo v vodotoke/ponikovalnice ali 

javno kanalizacijo velikosti manjše od 2000 PE, je zanje treba imeti 
okoljevarstveno dovoljenje. 

• Če je prispevna površina vodotoka manjša od 10 km2, so mejne 

vrednosti za posamezne parametre 10-krat nižje, zato so lahko 
posamezni parametri preseženi (Fe, Al). 

• Treba je vložiti pobudo za spremembo Uredbe za odpadne 
vode iz priprave vode. 

 

 



Hvala za pozornost! 

alenka.markun@marbo-okolje.si,  031 692 833 

 

ludvik.mekuc@kolektor.com, 041 678 224 
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