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POVZETEK 

 
Zaradi obseţne proizvodnje sokov, nektarjev, brezalkoholnih pijač, otroške hrane in 
sadnih rezin ustvarjajo na Fructalu velike količine odpadnih vod. To so tehnološke 
vode, ki so speljane na komunalno čistilno napravo v Ajdovščini, ter hladilne vode z 
direktnim iztokom v vodotok Hubelj. Da bi se ugotovilo ali Fructal čezmerno 
obremenjuje okolje z odpadnimi vodami je v diplomski nalogi narejena evalvacija 
Poročil o obratovalnem monitoringu, od leta 2006 do 2011, kjer je ugotovljeno, da 
hladilne vode redno čezmejno obremenjujejo okolje, medtem ko tehnološke ne. Iz 
grafov je razvidno, da se stanje izboljšuje. Da bi lahko zadostili cilju in svetovali 
Fructalu so bile opravljene dodatne analize KPK in BPK5 z uporabo hitrih testov za obe 
odpadni vodi v laboratoriju na Fructalu. Pri dveh vzorcih tehnološke vode sta bili pH 
vrednosti v čezmejnem območju, pri hladilni pa dve vrednosti BPK5. Iz tega se da 
zaključiti, da iztoka obremenjujeta okolje. Pri hladilni vodi so bile narejene še 
mikrobiološke analize na prisotnost koliformnih bakterij, E. coli, Clostridium perfringens 
in intestinalnih enterokokov. Rezultat se je pokazal v povečanem številu kolifromnih 
bakterij. Glede na evalvacijo poročil in drugih ugotovitev bi bilo smiselno Fructalu 
predlagati izgradnjo lastne čistilne naprave, pa tudi zamenjati obstoječno tehnologije z 
bolj ekološko. 
 

KLJUČNE BESEDE: odpadne vode, Fructal, obremenjevanje okolja, čistila naprava 

za vode 

 
 

SUMMARY 

 
Fructal produces fruit juices, nectars, alcohol-free drinks, baby food and fruit slices as 
well as processes seasonal fruit. Therefore they produce a lot of wastewater with which 
they pollute the environment. Technological waters are neutralised at neutralisation 
plant and are then flown away to the urban wastewater treatment plant in Ajdovščina 
where they are finally purified. Cooling waters are flown away directly to the river 
Hubelj. On the basis of the Priporočila o obratovalnem monitoringu od leta 2006 do 
2011 (Recommendations for operating monitoring from 2006 to 2011) the diploma 
examines basic parameters: pH, infusible substances, sediment substances, COD and 
BOD5 for technological and cooling water. Cooling waters have over polluted the 
environment whereas technological waters have not. The graphs show the situation 
improvement from year to year. By using quick tests additional analyses of COD and 
BOD5 for both wastewaters were made. Two samples of technological water resulted 
pH above marginal values whereas cooling water resulted extraordinary BOD5. 
Therefore we came to a conclusion that the outflows excessively pollute the 
environment. Microbiological analyses and search for presence and number of coliform 
bacteria, E. coli bacteria, Clostridium perfringens and intestinal enterococci  were made 
in cooling water. The number of coliform bacteria was pretty large which was not good, 
as these bacteria live in human and animal excretions and nutrition substances. 
According to everything written above a building of their own wastewater treatment 
plant or an eco-friendly technology takeover would be worth the effort for Fructal. 
 

KEY WORDS: wastewaters, Fructal, environmental pollution, wastewater treatment 
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1. UVOD 

 
Na planetu Zemlja je voda vir ţivljenja in nosilec bioloških procesov. Voda je tudi 
sestavni del vsakega organizma in v uravnoteţenem ekosistemu  ima samočistilno 
sposobnost.   
 
Voda v naravi nenehno kroţi. Z izhlapevanjem iz rek, jezer in morij preide v ozračje in 
se nato s padavinami zopet vrača na zemeljsko površje. Tu se del vode porabi za 
ţivljenjske zdruţbe, del odteče v reke in v podzemlje, del vode pa izhlapi (ARSO, 

Vode). 
 
Zaradi človeške dejavnosti in hitrega industrijskega razvoja nastaja vedno več 
odpadnih vod in tudi drugih vrst onesnaţenj. Odpadno vodo delimo po nastanku 
nastajanja. Če nastane ob deţevju je to padavinska voda, če nastane v urbanem 
naselju je to komunalna odpadna voda, če nastane v kmetijstvu je kmetijska odpadna 
voda, če pa v industriji je to industrijska odpadna voda. 
 
Z vodami je potrebno skrbno ravnati, saj njihovo pomanjkanje ima lahko velike 
negativne posledice tako na okolje kot tudi ljudi.  Ker pa ne moremo preprečiti 
nastajanja odpadnih vod, jih moramo očistiti tako, da ne bodo povzročale škode v 
okolju. Ţe doma v individualni rabi nastanejo velike količine odpadne vode, v industriji 
pa so te količine še toliko večje. 
 
Odpadna voda je iz  vode in raztopljenih ali suspendiranih snovi. To je mešanica 
iztrebkov, delcev hrane, maščob, olj, mil, soli, kovin, detergentov, plastike in peska. 
Organski del vode je sestavljen predvsem iz  beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, 
ki se odraţa v prehrani skupnosti, v kateri poteka obdelava. (Gray, 1999). 
 
Onesnaţenje odpadnih voda lahko razdelimo na naravno in antropogeno. Naravno 
onesnaţenje povzroča narava sama s svojim spreminjanjem in sicer zaradi odpadanja 
listja, z zemljino ob močnem deţevju in raztapljanjem kamnin prek katerih teče voda. 
Antropogeno onesnaţenje pa povzroča človek s svojo dejavnostjo v mestih 
(komunalna odpadna voda), kmetijstvom (kmetijske odpadne vode) in industrijo 
(industrijske odpadne vode) (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
 
Čiščenje odpadne vode je kombinacija procesov usedanja, biološkega, kemijskega in 
fizikalno-kemijskega čiščenja, kjer lahko procese razdelimo v več skupin, oziroma 
opravil. V prvi skupini, predčiščenju se odstranjuje in ločuje velike trdne delce, 
odstranjuje pesek in ločuje padavinske vode. Odstranjuje se tudi olja in maščobe, če so 
prisotni v večjih količinah. Primarno čiščenje (usedanje) je prva pomembna stopnja po 
predčiščenju, kjer se odstranjuje usedljive snovi, ki se ločijo kot primarno blato. Pri 
predčiščenju in primarnem čiščenju uporabljamo mehanske postopke čiščenja 
odpadne vode. Pri biološkem oziroma sekundarnem čiščenju se s pomočjo 
mikroorganizmov razgrajujejo organske snovi, dušikove in fosforjeve spojine v 
raztopljeni koloidni obliki. Zadnja skupina pa je terciarno čiščenje, kjer poteka nadaljnja 
obdelava iztoka iz sekundarnega čiščenja in sicer odstranjevanje preostalih 
razgradljivih organskih snovi, suspendiranih snovi, bakterij, specifičnih toksičnih snovi, 
predvsem hraniv. Tu se uporabljajo kemijski in fizikalno-kemijski postopki čiščenja. 
Čiščenje odpadne vode razdelimo na: mehansko (ločevanje večjih delcev, usedanje, 
filtracija, centrifugiranje in flotacija), kemijsko (nevtralizacija, oksidacija, redukcija in 
obarjanje), fizikalno-kemijsko (koagulacija, flokulacija, adsorpcija, ionska izmenjava, 
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uparevanje in destilacija), biološko (aerobno, anaerobno, nitrifikacija, denitrifikacija, 
odstranjevanje fosforja) in napredno čiščenje (mikrofiltracija, ultrafiltracija, nanofiltracija, 
reverzna osmoza in oksidacijski postopki) (Roš, Zupančič, 2010). 
 
S tem ko očistimo vode preprečimo razne bolezni, ohranjamo prvotne vode in njihove 
ekosisteme, preprečimo onesnaţenost pitne vode in seveda spoštujemo predpise. In 
ker je Fructal podjetje z velikimi količinami vode, morajo izvajati monitoringe na 
odpadnih vodah in upoštevati predpise. Za hladilne in tehnološke odpadne vode, ki v 
Fructalu nastajajo, so mejne vrednosti parametrov različne, saj hladilne vode imajo 
iztok direktno v vodotok in standardi so ostrejši, tehnološke vode pa gredo na čiščenje 
na komunalno čistilno napravo v Ajdovščini in standardi za te vode niso tako strogi. 
Vendar pred čiščenjem na čistilni napravi morajo ustrezati določenim mejnim 
vrednostim parametrov, da ne ogrozijo delovanja čistilne naprave. Zato imajo na 
Fructalu nevtralizacijsko napravo, kjer nevtralizirajo vodo v območje pH-ja med 6,5 in 
9,5 in šele nato gre ta odpadna voda po kanalizacijskem sistemu na čistilno napravo. 
 

1.2 Problem 

 
Fructal je podjetje, ki s svojo dejavnostjo proizvaja velike količine odpadne vode. Vodo 
dobijo iz javnega vodovoda, ki jo uporabijo v proizvodnji in jo dodajajo v proizvode ter 
porabijo za čiščenje linij. Vodo, ki jo uporabijo za hlajenje pasterizatorjev pa zajemajo iz 
vodotoka Hubelj. Voda, ki nastane pri proizvodnji sokov in čiščenju, gre na 
predčiščenje na nevtralizacijsko napravo in nato na preostanek čiščenja na čistilno 
napravo v Ajdovščini. Voda za hlajenje pa gre direktno v vodotok, saj naj ne bi bila 
onesnaţena. Za tehnološko odpadno vodo, morajo plačevati velike račune komunali 
Ajdovščina za učinkovito čiščenje. In ker so ti stroški zelo veliki, bi jih radi kar se da 
zmanjšali na čim boljši, učinkovit, dolgoročni in pa seveda kar se da poceni način. Na 
Fructalu morajo čez leto stalno vzorčevat odpadno vodo, in to za njih opravlja 
akreditiran laboratorij, ki vsako leto napiše Poročilo o obratovalnem monitoringu, kjer 
jasno piše ali Fructal obremenjuje okolje ali ne. Tehnološke vode pri tem niso tak 
problem, ker so skoraj vedno analizirani parametri v predpisanih mejnih vrednostih, bolj 
so problem odpadne hladilne vode, pri katerih so velikokrat preseţene mejne vrednosti 
analiziranih parametrov. Zato so naredili nekaj sanacij, s katerimi so skušali izboljšati 
kvaliteto odpadnih vod. Če meritve pokaţejo preseţene rezultate morajo drţavi 
plačevati takse za onesnaţevanje okolja, zato smo ţeleli izvedeti če so sanacije kaj 
pomagale in pa če so rezultati meritev, ki jih opravi akreditiran laboratorij primerljivi s 
tistimi v laboratoriju Fructala. 
 

1.3 Namen 

 
Namen diplomskega dela je bila analiza rezultatov meritev osnovnih parametrov  iz 
Poročil o obratovalnem monitoringu v obdobju med leti 2006 in 2011. Poleg tega smo 
skušali ugotoviti, kakšno je stanje kvalitete odpadnih voda tako tehnoloških kot tudi 
hladilnih. Zanimalo nas je ali se je stanje v tem obdobju kaj izboljšalo, glede na to, da 
vedno bolj teţimo k čistejšemu okolju. V laboratoriju smo se s hitrimi testi tudi sami 
skušali prepričati, kakšna je voda in sicer s KPK in BPK5 analizami, saj so to osnovni 
parametri, s katerimi lahko ugotovimo kvaliteto odpadnih voda. Pri hladilni vodi pa je bil 
namen še ugotoviti morebitno mikrobiološko onesnaţenost, čeprav ni posebnih 
predpisov o mejnih vrednostih biološkega onesnaţenja vod na iztokih v vodotok. Glede 
na to, da so količine odpadne vode velike in s tem tudi stroški, je bil namen te 
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diplomske naloge tudi predlagati rešitve, ki bi dolgoročno prispevale k zmanjševanju 
stroškov. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Fructal, ţivilska industrija d.d. 

 
Fructal je uspešno podjetje, kjer izdelujejo in trţijo kakovostne izdelke iz sadja in 
nekaterih drugih plodov narave in sicer tako, da plodovi ohranijo svoje naravno 
bogastvo brez  umetnih dodatkov. 
 
Začelo se je 5. oktobra 1945, ko je bilo ustanovljeno Pokrajinsko podjetje za izvoz in 
predelavo sadja. V opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne so se začeli ukvarjati z 
ţganjekuho. Po namestitvi kotlov za kuhanje dţema so izdelke predstavili tudi v tujini. 
Leta 1949 so spremenili ime v Tovarna likerjev in sadnih sirupov, saj so kupili stroje za 
kuhanje sirupov, kotel za destilacijo ţganja in stroj za zapiranje doz. Po petih letih je 
imelo podjetje tako zaposlenih ţe več kot 100 ljudi. Leta 1953 so zamenjali stare 
naprave za kuhanje marmelad in paradiţnikovega koncentrata in hkrati tudi ime in tako 
postali sadno likerski kombinat Ajdovščina ali na kratko Flores (Fructal, zgodovina).   
 
Z rekonstrukcijo in modernizacijo je imelo podjetje zaposlenih ţe 250 ljudi in se 
preimenovalo v Fructal, Sadno – likerski kombinat Ajdovščina in tako so leta 1962 
prešli iz obrtniškega in delno industrijskega načina dela na industrijsko proizvodnjo. 
Zelo pomembno je bilo leto 1963, saj se je začela gradnja novih proizvodnih prostorov 
in bazenov za pulpe in kaše za več kot 900 ton snovi. Uvajali so tako mehanizacijo kot 
modernizacijo tehnoloških procesov, notranji transport in pa novo linijo za polnjenje 
pijač Mayer. Podjetje je na tak način lahko nadaljevalo z uveljavitvijo raznih blagovnih 
znamk, najstarejša pa je Dvojni C (Fructal, zgodovina). 
 
Pri kakovosti izdelkov so pripomogle nove linije za polnjenje sokov in pijač v steklenice, 
zmanjšal se je tudi proces proizvodnje, učinkovitost pa se je povečala. Leta 1969 je bila 
končana tudi rekonstrukcija nove linije za polnjenje sokov v vrečke. Leta 1970 je imel 
Fructal zaposlenih ţe več kot  700 delavcev, bil pa je tudi največji proizvajalec sadnih 
sokov v tedanji Jugoslaviji. Še večjo specializacijo je omogočilo ljubljansko podjetje 
Alko, ki se je Fructalu pridruţilo leta 1971. Od takrat je Fructal proizvajal predvsem 
polizdelke, sadne sokove ter marmelade in dţeme, Alko pa alkoholne pijače, 
brezalkoholne pijače in sirupe. Investicije so se kar vrstile, saj so postavili hladilnico v 
Bosni in Hercegovini, kupili linijo za polnjenje sokov in pijač v embalaţo in pa začeli s 
proizvodnjo sokov za dojenčke (Fructal, zgodovina) . 
 
Leta 1979 se je Fructal preimenoval v ime kot ga poznamo tudi danes, Fructal-Ţivilska 
industrija Ajdovščina. Zaradi velikega povpraševanja po izdelkih so kupili še eno 
hladilnico in sicer v Vojvodini. Leta 1982 se je soku za dojenčke pridruţila tudi otroška 
hrana pod isto blagovno znamko Frutek, ter prva steklenica s širokim grlom. Podjetje 
se je vse bolj usmerjalo v proizvodnjo sadnih sokov, odločili pa so se še za izdelavo 
sadnih destilatov na Duplici pri Kamniku. In tako je imelo podjetje leta 1984 skoraj 1500 
zaposlenih (Fructal, zgodovina) .  
 
Z brezalkoholno pijačo Bibita so leta 1987 povečali svojo ponudbo, leta 1991 dobili 
polnilno linijo, ki omogoča aseptično polnjenje hladnega soka, leta 1993 pa so uvedli v 
proizvodnjo 100 – odstotne sokove iz jabolk, korenčka in breskev. Vedno več je bilo 
sokov brez dodanega sladkorja, začela se je tudi proizvodnja sadnih pripravkov za 
mlečno industrijo. Leta 1989 so prišli ven dţemi, ki so jih izdelovali v Bosni in 
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Hercegovini. Le leto za tem pa so v Fructalu pripravili sadne rezine, sladice iz sadja in 
ţit (Fructal, zgodovina) .  
 
Zaradi razpada nekdanje Jugoslavije je prišlo do zapiranja trgov, zato se je Fructal leta 
1993 začel širiti v Rusijo, Češko, Italijo, Kanado in ZDA. Tako so postali člani 
Zdruţenja proizvajalcev sadnih sokov in prvi dobili certifikat Schutzgemeinschaft der 
Fruchtsaft-Industrie (SGF) - mednarodno zdruţenje proizvajalcev sadnih sokov. Leta 
1992 pa se je kot posledica razpada nekdanje Jugoslavije zmanjšalo tudi število 
zaposlenih s 1500 na 780 (Fructa, zgodovina). 
 
Da je uspešnost najpomembnejša za Fructal so lahko potrdili leta 1995, ko so pridobili 
certifikat ISO 9001. Fructal pa se je še kar naprej širil, saj je v Sarajevu, Zagrebu in 
Skopju ustanovil proizvodne in program distribucijsko odvisne druţbe. Leta 1999 so 
poenotili blagovne znamke Frutek, Frutabela in alkoholni program Prior in Matiss. Velik 
uspeh pa je leta 2000 doţivela pijača Fruc, polnjena v plastenke s širokim grlom, kar je 
prineslo Fructalu oglaševalsko nagrado za komunikacijsko odličnost Effie. Pomembno 
leto za Fructal je bilo 2001, saj je večinska lastnica druţbe Fructal postala Pivovarna 
Union, d.d.. Za proces proizvodnje otroške hrane Frutek so vzpostavili in certificirali 
sistem HACCP (metoda za zagotavljanje varne prehrane), ki so ga nato uvedli v vseh 
procesih proizvodnje. Pomembna investicija je bila linija KHS, ki omogoča polnjenje 
sokov in sadnih pijač v novo 200–mililitrsko stekleničko (Fructal, zgodovina) .  
 
V zadnjih letih pa veliko pozornosti posvečajo okolju, saj so izvedli več investicij, da so 
njihove odpadne vode čiste, kanalizacije urejene in pa čistilne naprave v polni funkciji. 
Seveda pa niso pozabili na svoje proizvode, saj so dobili novo linijo Fructal Natura 
sadnih, sadno – zelenjavnih in zelenjavnih sokov, novo linijo Fructal Pingo sokov, 
nektarjev in pijač za otroke, ter linijo Benefit nektarjev brez dodanega sladkorja in z do 
87% sadnega deleţa. Leta 2009 pa so predstavili še naraven napitek Frutiq iz sadja in 
vode. Lani je bilo zaposlenih le še 385 ljudi (Fructal, zgodovina). 
 
Fructal se zavzema tako za kakovost in varnost proizvodov z mikrobiološkega in 
kemijskega vidika kot tudi za okolje, zato so si morali pridobiti razne certifikate. Eden 
izmed prvih je bil ISO 9001 za kakovost, ki jo načrtujejo, izvajajo in preverjajo v vseh 
poslovnih procesih. Poleg visoke kakovosti se zavzemajo tudi za varnost proizvodov, 
kar so dokazali s standardom ISO 22000. To je njihova najpomembnejša naloga in 
odgovornost, saj zagotavljajo varnost ţivil na treh stebrih: na zakonodaji o varni hrani, 
na ocenah tveganja in na notranjem nadzoru. Tretji standard pa je ISO 14001, saj si 
prizadevajo za okolju prijazne procese, ki so namenjeni delovanju v skladu z veljavnimi 
predpisi in spremljanju okoljske uspešnosti. Pozorni so tudi na zagotavljanje ustreznih 
in učinkovitih ukrepov za zmanjševanje tveganja ter obvladovanja okoljskih vplivov in 
posledic (Fructal, standardi kakovosti).  
 

2.2 Zakonodaja 

 
V Sloveniji je bil leta 1993 sprejet krovni zakon s področja okolja, Zakon o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), ki predvideva ukrepe pri onesnaţevanju okolja, tudi 
vode. Na osnovi tega zakona in njegovih dopolnitvah ter direktiv Evropske unije je 
Slovenija pristopila k urejanju zakonodaje s področja voda. Poglavja v zakonu se 
nanašajo na splošno, elektromagnetno sevanje, zrak, hrup, odpadke, tla in vode (Roš, 
2001). Fructal kot industrijsko podjetje mora upoštevati predpise iz Zakona o varstvu 
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okolja, med katerimi je za njih najbolj pomembna zakonodaja o odpadni vodi, saj so pri 
njih količine le-te velike.  
 
Zakon o varstvu okolja ima na področju voda različne uredbe, pravilnike in odredbe 
med katere spadajo tudi naslednje: 
 
a) Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96) ter uredbe o spremembah in dopolnitvah 
tega pravilnika (Uradni list  RS, št. 74/07, Uradni list RS, št. 54/11). 
 
»Ta pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in 
obratovalnega monitoringa odpadnih vod (v nadaljnjem besedilu: emisijski monitoring), 
metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih vod, vsebino 
poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter način in obliko sporočanja 
podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje.«(Uradni list RS, št. 54/11 z dne 17.8.2007, 
29.09.2011, 10:50).  
 
Po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave se izvede prve meritve odpadnih 
vod. Obratovalni monitoring ali občasni monitoring se izvaja letno v enakomernih 
časovnih presledkih. Monitoringi se izvajajo z namenom spremljanja učinkovitosti 
izvedenih ukrepov za zmanjševanje onesnaţevanja voda, kot tudi zaradi samega 
spremljanja emisij in kvalitete odpadne vode v smislu doseganja mejnih emisijskih 
vrednosti v predpisih. Tako prve kot občasne meritve mora zagotoviti upravljavec 
naprave, izvede pa jih izvajalec, ki si je pridobil pooblastilo Agencija republike Slovenije 
za okolje (ARSO). O prvih meritvah in občasnih monitoringih mora izvajalec 
monitoringov izdelati poročilo, ki ga odda ARSO v pisni ali elektronski obliki. Poročilo o 
prvih meritvah je treba predloţiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih meritvah, Poročilo 
o obratovalnem monitoringu pa vsako leto najpozneje do konca marca za preteklo leto 
(Ţitko Štemberger, Tomaţevič, 2008). 
 
b) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) ter uredba o spremembah in dopolnitvah te 
uredbe (Uradni list RS, št. 45/07). 
 
»Ta uredba določa v skladu z Direktivo Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o 
kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči ţivljenje 
rib (Uradni list RS, št. 222, z dne 14. 8. 1978, str. 1) v zvezi z zmanjševanjem 
onesnaţevanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, ki nastaja pri 
odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v 
vode: 
                  •    mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javno kanalizacijo, 

              •    mejne vrednosti emisije toplote v vode, 
              •    vrednotenje emisije snovi in toplote, 
              •    prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in    
                   toplote  
                   pri odvajanju odpadnih voda in 
              •    vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere naprav, za katere  
                   okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti. 

 
S to uredbo se ne ureja emisije toplote, barv, suspendiranih snovi in snovi, ki vplivajo 
na slanost vode, pri odvajanju odpadnih vod v morje. S to uredbo se ne ureja odvajanje 
radioaktivnih snovi, ki nastajajo pri odvajanju odpadnih vod iz naprav« (Uradni list RS, 
št. 104/2009 z dne 13.5.2005, 1. člen, 29.09.2011, 11:54). 
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To je osnovna in splošna uredba. Ostale uredbe, ki prav tako določajo mejne vrednosti 
emisij in ukrepe za zmanjševanje emisij pa veljajo za posamezne industrijske oziroma 
storitvene dejavnosti (specialne uredbe). Obstaja okrog 40 specialnih uredb, ki 
pokrivajo emisije pri odvajanju odpadnih vod iz naprav iz različnih dejavnosti (Ţitko 
Štemberger, Tomaţevič, 2008). 
 
c) Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 14/97) ter uredbe o spremembah te odredbe (Uradni 

list RS, št. 15/98, Uradni list RS, št. 13/01, Uradni list RS, št. 21/04). 

 
d) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo 
sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Uradni list 
RS, št. 7/00) ter uredba o spremembah in dopolnitvah te uredbe (Uradni list RS, št. 
110/01). 
 
e) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za 
proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07). 
 
f) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod  iz naprav za hlajenje ter naprav 
za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00). 
 
g) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod  iz objektov in naprav za pripravo 
vode (Uradni list RS, št. 28/00). 
 
h) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 
čistopis (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05) ter uredbe o spremembah in                                                                                                  
dopolnitvah te uredbe (Uradni list RS, št. 123/04, Uradni list RS, št. 142/04, Uradni list 
RS, št. 68/05, Uradni list RS, št. 77/06, Uradni list RS, št. 71/07, Uradni list RS, št. 
85/08, Uradni list RS, št. 104/09). 
 
i) Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2008 (Uradni list RS, št. 
8/08). 
 
j) Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 7/10). 
 

2.3 Okoljevarstveno dovoljenje 

 
15.1.2007 je Fructal pridobil okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je izdalo Ministrstvo za 
okolje in prostor. To dovoljenje je izdal ARSO na podlagi drugega odstavka 12. člena 
Uredbe o organih v sestavi ministrstev in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o 
varstvu okolja in sicer za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaţevanje okolja 
večjega obsega. Okoljevarstveno dovoljenje so Fructalu izdali za obratovanje naprave 
za proizvodnjo ţivil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora, s proizvodno 
zmogljivostjo 1.367,0 ton končnih izdelkov na dan (Okoljevarstveno dovoljenje, 2007).  
 
V napravi poteka proizvodnja sadnih sokov, nektarjev in brezalkoholnih pijač, 
proizvodnja otroške hrane, sadnih rezin in sadnih pripravkov za jogurte. Naprava 
sestoji iz devetih predelovalnih linij za polnjenje soka in pijač ter predelavo sadja: 
Aseptik, Brik, Široko grlo, Simonazzi, KHS, Otroška hrana, Sadne baze, Sadne rezine 
in Predelave sadja. Napravo pa sestavljajo še naprave za čiščenje predelovalnih linij, 
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kurilne naprave s skupno vhodno toplotno močjo 34,0 MW, hladilne naprave, naprave 
za pripravo komprimiranega zraka, naprave za pripravo tehnoloških vod, naprave za 
pripravo pitne vode in naprave za nevtralizacijo odpadnih vod. Odpadne industrijske 
(tehnološke) vode se nadalje očistijo na komunalni čistilni napravi v Ajdovščini. 
Sestavni del naprave so tudi skladiščne kapacitete in sicer rezervoarji za polproizvode 
z volumnom 9.369,0 m3, ki se skladiščijo v kleteh ter regalna in paletna skladišča z 
volumnom 24.189,0 m3, ki so namenjena skladiščenju surovin, embalaţe in nevarnih 
snovi (Okoljevarstveno dovoljenje, 2007). 

 

Po določilih Zakona o varstvu okolja mora upravljavec tehnoloških postopkov za 
obratovanje le-teh pridobiti okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, če pri njeni 
dejavnosti nastajajo emisije snovi v vode, za katere so predpisane mejne vrednosti 
(Ţitko Štemberger, Tomaţevič, 2008).    
 

Skladno s prvim odstavkom 70. člena Zakona o varstvu okolja je moral upravljavec v 
zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki lahko povzroča 
onesnaţevanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za preprečevanje 
onesnaţevanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoloţljivih tehnik, preprečiti 
onesnaţevanje večjega obsega, preprečiti nastajanje odpadkov skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje 
skladno s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, učinkovito rabiti 
energije, preprečiti nesreče in omejevati njihove posledice, preprečiti onesnaţevanja 
okolja in vzpostaviti zadovoljivo stanje okolja na kraju naprave po dokončnem 
prenehanju njenega obratovanja (Okoljevarstveno dovoljenje, 2007).  
 

Vsebino okoljevarstvenega dovoljenja v grobem določa 83. člen Zakona o varstvu 
okolja, glede emisij v vode pa je definirana v 15. členu splošne uredbe (Uredba o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). V 
okoljevarstvenem dovoljenju je opredeljen: naziv in naslov upravljavca naprave, 
naprava in njena zmogljivost, lokacija naprave, vrste odpadnih vod, iztoki in merilna 
mesta (določeni z Gauss-Krügerjevimi koordinatami, številka parcele), opredelitev kam 
se odpadna voda odvaja (javna kanalizacija z ali brez komunalne čistilne naprave, 
vodotok, odvoz,..), količine posameznih vrst odpadnih vod (največja letna, največja 
dnevna, največji 6-urni povprečni pretok), ukrepi za zmanjševanje emisij, zahteve po 
izvajanju prvih meritev in obratovalnega monitoringa (pogostost in čas vzorčenja), 
nabor parametrov, ki jih je treba meriti, obveznosti poročanja in ukrepanja ter čas 
trajanja dovoljenja. V primeru iztoka odpadnih vod v vodotok je v okoljevarstvenem 
dovoljenju glede emisij v vode določena tudi največja letna količina nevarnih snovi, ki 
se jo lahko iz naprave odvede v sprejemni vodotok (Ţitko Štemberger, Tomaţevič, 
2008). 
  
Okoljevarstveno dovoljenje se skladno s tretjim odstavkom 69. člena Zakona o varstvu 
okolja izdaja za obdobje desetih let. Skladno s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe o 
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaţevanje okolja večjega obsega 
(Uradni list RS, št. 97/04), začne čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo 
izdano upravljavcem obstoječih naprav, teči z dnem njegove dokončnosti. Skladno s 
četrtim odstavkom 69. člena Zakona o varstvu okolja – 1 se okoljevarstveno dovoljenje 
lahko podaljša, če naprava ob izteku veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje 
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove 
veljavnosti (Okoljevarstveno dovoljenje, 2007).  



9 

 

2.4 Tehnične značilnosti obratovalnega postopka 

 

2.4.1 Opis dejavnosti 

V Ajdovščini Fructal, ţivilska industrija d.d., kot dejavnost proizvaja sadne sokove, 
pijače, nektarje, otroško hrano, sadne rezine in druge proizvode iz sadja. Poteka pa 
tudi sezonska predelava sadja (Poročilo o obratovalnem monitoringu, 2010).  
 

2.4.2 Nastajanje odpadnih voda 

V Fructalu uporabljajo dva vira vod. Iz javnega vodovodnega sistema zajemajo vodo, 
katera pride v stik s proizvodom oziroma je dodana v proizvod. Za to imajo delno 
vodovodno dovoljenje, s katerim imajo vodno pravico za neposredno rabo vode za 
proizvodnjo pijač. Vodovodno dovoljenje jim dovoljuje odvzem vode iz vodovodnega 
sistema Hubelj v količini največ 65,0 l/s, oziroma skupno največ 1.000.000,0 m3/leto in 
iz vodovodnega sistema Skuk v količini največ 7 l/s oziroma skupno največ 3.500,0 
m3/leto (Okoljevarstveno dovoljenje, 2007). 
 

Industrijsko vodo namenjeno za hlajenje pasterizatorjev in kompresorjev za 
komprimiran zrak pa zajemajo iz vodotoka Hubelj. Tudi za to imajo delno vodno 
dovoljenje, s katerim imajo vodno pravico za neposredno rabo vode za tehnološke 
namene. Dovoljuje se jim odvzem iz vodnega vira, reke Hubelj, v količini največ 56 l/s 
oziroma skupno največ 296.350,0 m3/leto. Odvzem vode je dovoljen le v času, ko je 
pretok vodotoka Hubelj na vodomerni postaji v Ajdovščini večji od 0,32 m3/s 
(Okoljevarstveno dovoljenje, 2007). 
 
V polnilnih linijah je odpadna voda onesnaţena predvsem z ostanki sokov, linij za 
predelavo sadja pa z organskimi snovmi, ki nastanejo pri pranju in predelavi sadja. V 
obeh primerih odpadna voda vsebuje ostanke pralnih sredstev, ki jih uporabljajo pri 
dnevnem čiščenju linij.  Polnilne linije obratujejo enakomerno skozi vse leto, linije za 
predelavo sadja pa sezonsko od julija do oktobra. Industrijske odpadne vode s polnilnih 
in predelovalnih linij, komunalne odpadne vode in padavinske vode iz lovilcev olj z 
zunanjih transportnih površin so speljane na nevtralizacijsko napravo z iztokom V1 v 
javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ajdovščina. Na napravi 
poteka mehansko in kemijsko čiščenje (Poročilo o obratovalnem monitoringu, 2010).  
 
Iz vodotoka Hubelj in iz vodovoda Hubelj se zajema voda za hlajenje, ki se uporablja v 
kompresorski postaji in pri hlajenju pasterizatorjev s pretočnim hladilnim sistemom. 
Tudi pri kaluţenju kotlov in pripravi vode za parne kotle, katerih skupna količina je 
1.300,0 m3, nastajajo odpadne vode. Odpadne vode in padavinske vode so speljane na 
skupen iztok V2 v vodotok Hubelj. Vzorčenje se mora v okviru obratovalnega 
monitoringa odpadnih vod izvajati v obdobju brez padavin, saj so padavinske vode 
speljane v ta iztok pred merilnim mestom (Poročilo o obratovalnem monitoringu, 2010).  
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2.4.3 Tehnike čiščenja odpadnih vod in njihovo odvajanje 

Čistilna naprava deluje od novembra 1999, kjer se čistijo tako tehnološke kot 
komunalne odpadne vode. Pretok odpadnih vod, ki se stekajo na napravo, znaša med 
300 m3 in 2400 m3 dnevno. PH vrednost teh vod pa znaša med 4 in 12 (Poročilo o 
obratovalnem monitoringu, 2010).  
 

2.4.3.1 Tehnologija čiščenja 

 
Na napravi poteka delno mehansko čiščenje in kemijsko čiščenje. Na rešetki se iz 
odpadnih voda najprej očistijo grobi delci, večji od 30,0 mm. Očiščena voda se s tremi 
potopnimi črpalkami prečrpa v izravnalni bazen, skozi drobno avtomatsko rešetko z 
mikrofiltrom, kateri ima prepustnost do 2,5 mm. V izravnalnem bazenu, kateri ima 
volumen pribliţno 150,0 m3, se odpadne vode delno samodejno nevtralizirajo, ali pa se 
nevtralizirajo s pomočjo doziranja ţveplove (VI) kisline in se premešajo s pomočjo 
vpihovanja zraka v izravnalni bazen. V izravnalnem bazenu poteka merjenje pH. Od 
tam se vode gravitacijsko stekajo skozi betonski deflektor v korekcijski bazen, ki ima 
isti volumen kot izravnalni bazen, kjer sta nameščeni dve dozirni cevi, ena za doziranje 
kisline, druga pa za doziranje baze in pa sonda za merjenje pH vrednosti. V betonskem 
deflektorju pred korekcijskim bazenom poteka fino doziranje kisline in baze z dvema 
črpalkama na osnovi merjenja pH vrednosti z merilno sondo. S pomočjo nizkotlačnega 
puhala in vpihovalnih membran v vodo vpihujejo zrak. Nevtralizirane odpadne vode 
nato gravitacijsko odtekajo v merilni jašek, kjer so tri sonde, in sicer sonda za 
ugotavljanje pH vrednosti, sonda za merjenje temperature in ultrazvočna sonda za 
merjenje pretoka. PH vrednosti nevtralizirane odpadne vode, ki jo spuščajo v 
kanalizacijo, se mora gibati med 6,5 in 9,5, saj so mikroorganizmi aktivni le v območju 
med pH 6,5 in 9,0. Zato je čistilna naprava naravnana tako, da doziranje kisline poteka, 
ko je pH vrednost nad 9,0 in doziranje baze, ko je pH pod 6,7. Iz nevtralizacijske 
naprave pa so tehnološke odpadne vode speljane po kanalizacijskem sistemu na 
komunalno čistilno napravo v Ajdovščini, kjer se mehansko, kemijsko in biološko 
očistijo (Poročilo o obratovalnem monitoringu, 2010).  
 

 
Slika 1: Pritok vode po kanalu, kjer se na rešetkah očistijo grobih delcev 
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Slika 2 :Črpalke, ki črpajo vodo v izravnalni bazen 

 

 
Slika 3: Odpadki, ki se očistijo na rešetki 

 
 

 
Slika 4: Pritok vode po črpalkah v izravnalni bazen in sonda za merjenje pH 
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Slika 5: Izravnalni bazen 

 

 
Slika 6: Sonda 

 

 
Slika 7: Korekcijski bazen 
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Slika 8: Korekcijski bazen, ko se vpihava kisik 

 

 
Slika 9: Iztok vode  v merilni jašek 

 

 
Slika 10: Ultrazvočna sonda za merjenje pretoka 
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Slika 11: Sod z ţvepleno (VI) kislino za doziranje pri visokem pH-ju 

 
 

 
Slika 12: Sod z lugom za doziranje pri nizkem pH-ju 

 

 
Slika 13: Črpalki za doziranje Ţveplove (VI) kisline in luga 
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Slika 14: Naprava, kjer se izpisujejo meritve pH-jev 

 

 
 

Slika 15: Prikaz meritev na računalniku 

 

2.4.3.2 Spremljevalna dejavnost – pranje opreme – proizvodnih linij 

 

PRIPRAVA PRALNIH RAZTOPIN V BAZENIH 

↓ 

PREČRPAVANJE IN SEGREVANJE RAZTOPIN 

↓ 

PRANJE OPREME 

↓ 

SPIRANJE OPREME S PITNO VODO 

↓ 

ODVAJANJE ODPADNIH VOD NA NP 
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2.5 Lastnosti odpadnih vod 

 
Odpadna voda je zapletena mešanica naravnih anorganskih in organskih 
snovi mešanih z umetnimi snovmi (Gray, 1999). Je onesnaţena voda, ki nastaja iz 
človeških in ţivalskih odpadkov, hišnih odpadkov, industrijskih obratov in padavinskih 
odtokov ter infiltracije podtalnice (Roš, Zupančič, 2010). 
 
Vsebuje vse, kar se odvaja v kanalizacijo, vključno z materialom spranim s cest 
in streh. Je kompleksna mešanica, ki konča na čistilni napravi za čiščenje. V širšem 
pomenu odpadne vode lahko razdelimo na: notranje (sanitarne) odpadne vode, znane 
tudi kot  kanalizacija, industrijske (trgovina) odpadne vode in komunalne 
odpadne vode, ki so mešanica obeh. Večina organov zaračuna za čiščenje industrijskih 
odpadkov, tako da je na splošno ceneje za industrijo, da sami čistijo ali vsaj delno 
očistijo svoje odpadne vode pred izpustom v kanalizacijo, da bi zmanjšali stroške 
(Gray, 1999). 
 
Industrijske odpadne vode običajno vsebujejo snovi (surov material, vmesni produkti, 
koprodukti, končni produkti), ki jih industrija izdeluje v svojih proizvodnih procesih. 
Industrijska odpadna voda se spreminja s spremembo proizvodnje in planom 
proizvodnje. Taka odpadna voda se s časom bistveno bolj spreminja kot domača 
odpadna voda (Roš, 2001). 
 
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni 
ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna 
komunalni odpadni vodi. Za tehnološko vodo se šteje tudi zmes  tehnološke odpadne 
vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali obema, če se pomešane vode po 
skupnem iztoku odvajajo v kanalizacijo ali neposredno v vode (Roš, 2001). 
 
Pod tehnološko vodo so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz 
objektov in naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov (Roš, 2001). 
 

2.5.1 Fizikalne lastnosti odpadnih vod 

Med fizikalne lastnosti spadajo celotne trdne snovi, sestavljene iz plavajočih snovi, 
koloidnih delcev, usedljivih snovi in raztopljenih snovi. Med fizikalne lastnosti sodijo tudi 
temperatura, barva, motnost, prepustnost, prevodnost (Roš, Zupančič, 2010). 
 

2.5.1.1 Temperatura 

  
Odpadne vode imajo temperaturo višjo od vode v vodovodnem sistemu, odvisna pa je 
od geografskega območja in uporabe vode. Ker temperatura vpliva na kemijske 
reakcije, reakcijske hitrosti, vodno ţivljenje in primernost vode za koristno uporabo je 
zelo pomemben parameter. Povečanje temperature lahko povzroči spremembe v 
vrstah rib, ki ţivijo v tekočih vodah. Zato morajo industrijske ustanove, ki uporabljajo 
površinsko vodo za hlajenje, kontrolirati iztoke po hlajenju, da ne pride do prevelikega 
dviga temperature v tekočih vodah. (Roš, Zupančič, 2010). Hitrost bioloških procesov 
je odvisna od temperature, saj mikroorganizmi pri naraščanju temperature pospešujejo 
razgradnjo organskih snovi in porabo kisika. Tako se reakcijski čas razgradnje na 
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vsakih 10°C povišane temperature pribliţno podvoji, vse dokler pri visokih 
temperaturah ne doseţe zaviranja biološke aktivnosti (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 
2005).   
 

2.5.1.2 Barva 

 
Od količine in vrste raztopljenih, suspendiranih in koloidnih snovi, ki so prisotne v 
odpadni vodi, pa je odvisna barva odpadne vode (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
Normalno sveţa odpadna voda je siva, ko pa teče po kanalizacijskem sistemu po 
določenem času postane temno siva. Če so v sistemu anaerobni pogoji, lahko postane 
sivo - črne barve zaradi sulfidov (Roš, Zupančič, 2010).  
 

2.5.1.3 Vonj 

 
Vonj je subjektiven parameter, čeprav lahko človeški nos zazna sestavine odpadne 
vode. Sveţa voda ima običajno zatohel vonj. Vonjave odpadne vode (nafta, topila ali 
neobičajni vonji), so lahko posledica industrijskega razlitja. Nekatere snovi v odpadni 
vodi so lahko toksične, zato moramo biti previdni, ko zaznamo neprijetni vonj (Roš, 
Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.1.4 Motnost 

 
Motnost je merilo za prepustnost svetlobe skozi vodo. Odvisna je od prisotnosti finih 
suspendiranih snovi in koloidnih delcev. Merilo za motnost je osnovano na primerjavi 
intenzitete razpršitve svetlobe vzorca in referenčne suspenzije (Roš, Zupančič, 2010). 
Ker na motnost lahko vplivata tudi velikost delcev in barva, ni neposredno sorazmerna 
s koncentracijo suspendiranih snovi. Predvsem je motnost pomembna na iztoku čistilne 
naprave, saj tam lahko zaznamo povečane koncentracije suspendiranih snovi (Roš, 
Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.1.5 Nihanja v pretoku 

 
Med dnevom, tednom, sezono in letom količina odpadne vode niha. Nihanje dnevnega 
pretoka je odvisno od velikosti kanalizacijskega sistema. Če so nihanja večja, manjši je 
kanalizacijski sistem. Drugi vplivi na nihanje pretoka so odvisni od števila in vrste 
črpališč, vrste industrijske odpadne vode in ţivljenjskih navad prebivalstva (Roš, 
Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
 

2.5.1.6 Prevodnost 

 
Prisotnost raztopljenih snovi je merilo za prevodnost. Odpadna voda ima normalno 
območje prevodnosti, ki je neposredno povezana s koncentracijo raztopljenih snovi v 
vodovodni vodi. Povečanje prevodnosti v odpadni vodi je pogosto vzrok v nenormalnih 
izpustih, najverjetneje iz industrijskih virov (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
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2.5.1.7 Usedljive snovi 

 
Med trdne snovi v odpadni vodi spadajo raztopljene, koloidne, plavajoče in usedljive 
snovi. Med neusedljive spadajo raztopljene, plavajoče in koloidne snovi (Roš, Simonič, 
Šostar-Turk, 2005). Del teh snovi se pri mirovanju vode useda in jih zato imenujemo 
usedljive snovi. Usedljive snovi izraţamo s prostornino (ml/l), ki jo zavzamejo usedljive 
snovi po dvournem usedanju (Roš, 2001) 
 

2.5.1.8 Raztopljene snovi 

 
Raztopljene snovi ostanejo v raztopini, določamo jih s filtriranjem skozi filter velikosti 
0,45µm. Taki snovi sta na primer kuhinjska sol in sladkor. Koloidni delci, to so zelo fini 
delci, se ne usedajo, vendar jih lahko prefiltriramo skozi filter 0,45 µm. Plavajoče snovi 
splavajo na površino, če voda mirno stoji. Te snovi navadno vsebujejo olja in maščobe, 
ki lahko povzročajo veliko onesnaţenje. Deli snovi pa se pri mirovanju usedajo, zato 
take snovi imenujemo usedljive snovi (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.2 Kemijske lastnosti odpadne vode 

Kemijske lastnosti delimo na organske in anorganske. Med organske lastnosti spadajo: 
biokemijska potreba po kisiku (BPK), kemijska potreba po kisiku (KPK), celotni 
organski ogljik (TOC) in specifične organske spojine: to so celotni ogljikovodiki 
(mineralna olja), adsorbljivi organski halogeni (AOX), lahkohlapni  aromatski 
ogljikovodiki (BTX), teţkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja), lahkohlapni 
klorirani ogljikovodiki (LKCH), polarna organska topila, fenoli, tenzidi (anionski, 
neionski), pesticidi (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005). Organske spojine navadno 
sestojijo iz vodika, ogljika in kisika, ponekod skupaj z dušikom. V odpadni vodi 
organske spojine običajno vsebujejo proteine (40 – 60%), ogljikove hidrate (25 – 50%) 
ter olja in maščobe (8 – 12%) (Roš, Zupančič, 2010).  
 
Med anorganske pa spadajo: pH, alkaliteta, kovine, sulfat, klorid, celotni fosfor, 
organski fosfor, anorganski fosfor, nitrati, nitriti, organski dušik, amonij (NH4

+), različni 
plini (O2, CO2, NH3, H2S, CH4), specifični anorganski elementi in spojine ter radioaktivni 
elementi(Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005) . 
 

2.5.2.1 Biokemijska potreba po kisiku v n dneh 

 
Je mnoţina kisika, potrebna za oksidacijo razgradljivih organskih snovi ob pomoči 
mikroorganizmov, ki so v vzorcu. To pomeni, da se organske snovi, ki so bakterijam za 
hrano, pri oksidaciji organskih snovi oksidirajo v vodo in ogljikov dioksid. Nastane tudi 
energija. Biokemijska potreba po kisiku je merilo za onesnaţenje površinskih in 
odpadnih voda z razgradljivimi organskimi snovmi. Inkubacijska doba za določevanje 
BPK je 5 ali pa 7 dni. Po preteku roka določimo onesnaţenje v obliki kisika, ki ga 
mikroorganizmi porabijo pri razgradnji za svoje razmnoţevanje, obstoj in oksidacijo 
organskih snovi. Biološka aktivnost je odvisna od temperature in zahteva končno 
razgradnjo več kot 20 dni. Preizkus je standardiziran za pogoje pri 20°C in 5 dni. Tako 
posredno določimo mnoţino organske snovi, ki je na razpolago biološkemu sistemu, za 
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razgradnjo odpadne vode in bodoči učinek iztoka na vodotok (Roš, Simonič, Šostar-
Turk, 2005). 
 

2.5.2.2 Kemijska potreba po kisiku 

 
Je merilo za organsko onesnaţenje površinskih in odpadnih voda, kjer določamo 
organske nečistoče tako, da jih v določenih razmerah oksidiramo in iz porabe 
oksidanta sklepamo na količino organskih snovi. KPK je dopolnilo BPK in ne 
nadomestilo zanjo. Zato je nujno sočasno vrednotenje onesnaţenja s KPK in BPKn, saj 
s KPK določimo vse organske snovi, ne moremo pa ločiti med biološko razgradljivimi in 
biološko inertnimi organskimi snovmi (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
 

2.5.2.3 Celotni organski ogljik (TOC) 

 
S TOC določimo koncentracijo organsko vezanega ogljika v odpadni vodi. V znanih 
odpadnih vodah se TOC nadomešča s KPK, ker je analiza celotnega organskega 
ogljika hitra (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005).  

 

2.5.2.4 Maščobe, olja in masti 

 
Maščobe, olja in masti delimo na polarne in nepolarne. Polarne maščobe, olja in masti 
so ţivalskega izvora in so biološko razgradljive. Nepolarne pa izvirajo iz naftnih 
derivatov in so dosti teţje razgradljive (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.2.5 pH 

 
Je merilo za kislost ali alkalnost raztopine. Območje pH skale pri 25,0 °C je od 1 do 14. 
Raztopine, ki imajo pH pod 7 so kisle, tiste, ki ga imajo nad 7 so alkalne. Pri 7 pa je pH 
nevtralen. Zelo je pomemben pri biološkem čiščenju, ker so mikroorganizmi dovolj 
aktivni le v območju med 6,5 in 9,0. Surova odpadna voda ima pH okrog 8,0. Velika 
odstopanja od te vrednosti kaţejo na prisotnost industrijskih in nekomunalnih izpustov 
(Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.2.6 Alkaliteta 

 
Je merilo sposobnosti odpadne vode, da nevtralizira kislino. V odpadni vodi je alkaliteta 
rezultat prisotnosti hidroksidov [OH-], karbonatov [CO3

2-], hidrogen karbonatov [HCO3
-] 

in kationov (kalcijev, magnezijev, natrijev, kalijev in amonijev ion). V odpadni vodi 
alkaliteta preprečuje spremembe pH vrednosti, ki jih povzročajo dodatki kislin. 
Odpadna voda je običajno alkalna, ker sprejema svojo alkaliteto iz vodnih virov, 
podtalnice in dodatkov, ki pridejo v odpadno vodo med domačo rabo vode (Roš, 
Zupančič, 2010). 
 



20 

 

2.5.2.7 Kloridi 

 
Kloridi v naravi so rezultat izpiranja kamnin, ki vsebujejo kloride in trdne snovi, s 
katerimi pride voda v stik in v obalnih območjih zaradi vdora slane vode. Vir kloridov so 
tudi domače, kmetijske in industrijske odpadne vode, ki jih spuščamo v površinske 
(Roš, Zupančič, 2010). 
 

2.5.2.8 Fosfor 

 
Se pojavlja v odpadni vodi v različnih oblikah in je bistveni element za rast alg in 
organizmov. Količino fosforja je treba kontrolirati, da ne pride do čezmerne rasti alg in 
evtrofikacije. Fosfor je lahko prisoten kot organsko vezani, polifosfati in ortofosfati 
(PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-, H3PO4). Ortofosfati so najprimernejši za biološko rast in 
reprodukcijo mikroorganizmov (Roš, Zupančič, 2010). 
 

2.5.2.9 Dušik 

 
Dušik se v odpadni vodi pojavlja kot organski dušik, amonijev dušik (ioniziran (NH4

+), 
prosti amoniak (NH3), nitritni (NO2

-) in nitratni dušik (NO3
-). V odpadni vodi oblike 

dušika kaţejo na nivo stabilizacije (mineralizacije) organskih snovi. Surova odpadna 
voda ima večjo koncentracijo organskega dušika in amonija. Organski dušik se 
metabolizira, spremeni v amonij in ob ugodnih razmerah se amonij pretvori v nitrit in 
nitrat (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005).  
 

2.5.2.10 Žveplo 

 
Pri sintezi proteinov in njihovi razgradnji je potrebno ţveplo. Pri anaerobnih pogojih se 
sulfat biološko reducira v sulfid, ta pa ob prisotnosti vodika tvori strupeni vodikov sulfid 
(H2S). V kanalih se vodikov sulfid akumulira in biološko oksidira v ţveplovi kislini, ki je 
za kanalizacijski sistem korozivna. Sulfati, ki se na gniliščih reducirajo v sulfide, lahko 
zavirajo biološke procese, če so njegove koncentracije preseţene (Roš, Zupančič, 
2010).  
 

2.5.2.11 Plini 

 
Pline, kot so dušik (N2), kisik (O2) in ogljikov dioksid (CO2) najdemo v vseh vodah, ki 
so izpostavljene zraku  in izvirajo iz atmosfere. Vodikov sulfid, amoniak in metan (CH4) 
pa so prisotni v odpadnih vodah in izvirajo iz razgradnje organske snovi. Te pline je 
potrebno kontrolirati zaradi varnosti zdravja (Roš, Zupančič, 2010).  
 

2.5.2.12 Kovinske sestavine 

 
Kovine kot so kadmij (Cd), krom (Cr), baker (Cu), ţelezo (Fe), svinec (Pb), mangan 
(Mn), ţivo srebro (Hg), nikelj (Ni) in cink (Zn) so potrebne za rast biološkega ţivljenja in 
njihova odsotnost v zadostnih količinah lahko omeji rast alg. Prevelike količine pa lahko 
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vplivajo negativno na ţive organizme. V odpadnih vodah so sledovi kovin vir izpustov iz 
gospodinjstev, industrije in pa infiltracije podtalnice (Roš, Zupančič, 2010).  
 

2.5.3 Biološke lastnosti 

Bakterije, praţivali, glive, virusi ter mikroskopske rastline in ţivali so glavne skupine 
mikroorganizmov, ki se nahajajo v odpadni vodi. Večina mikroorganizmov, predvsem 
bakterij in praţivali je odgovornih in koristnih za procese pri biološkem čiščenju 
odpadnih voda. Patogenim bakterijam, praţivalim, glivam in virusom se je potrebno še 
posebej posvetiti. Vzrok patogenih organizmov so človeški izločki iz prebavnega trakta, 
ki se izpuščajo v odpadno vodo. Bolezni, ki jih lahko dobimo z vodo, so kolera, diareja, 
griţa, tifus in paratifus,... Število patogenih mikroorganizmov je običajno majhno, zato 
jih je teţko izolirati in diferencirati.  (Roš, Zupančič, 2010).  
 

2.5.3.1 Bakterije 

 
Bakterije so preprosti, brezbarvni, enocelični organizmi, ki so sposobni samoprodukcije 
brez sončne svetlobe. Kot dekompozitorji imajo pomembno ekološko vlogo pri 
razgrajanju organskih snovi tako v naravi kot v stabilnih organskih odpadkih na čistilnih 
napravah ( Hammer, Hammer, 2005). Bakterije določamo kot fekalne streptokoke, 
fekalne koliformne in celotne koliformne bakterije. Celotne in fekalne koliformne 
bakterije najdemo v večjem številu v okolju, so pa tudi v surovi odpadni vodi. Celotne in 
fekalne koliformne bakterije same po sebi niso patogene, ampak se uporabljajo kot 
indikatorski organizmi, saj so bolj odporne proti dezinfekciji kot večina patogenih. 
Številčnejše so od patogenih in jih je laţje štet. Iz nizkega števila patogenih organizmov 
lahko sklepamo, da niso sposobni preţiveti. Med celotne fekalne koliformne bakterije 
sodijo Escherichia coli (E. coli), enterokoki in v nekaterih primerih streptokoki (Roš, 
Simonič, Šostar-Turk, 2005). 
 

2.5.3.2  Virusi 

 
Virusi so obligatorni, znotrajcelični paraziti, ki se razmnoţujejo le v ţivih celicah 
gostitelja. Sestavljeni so večinoma iz nukleinskih kislin in beljakovin, saj nimajo 
presnovnega sistema za samoreprodukcijo ( Hammer, Hammer, 2005). Pojavljajo se 
manj pogosto kot bakterije in jih je veliko teţje določevati. Bolj so odporni proti 
dezinfekciji kot večina bakterij, zato se njihova prisotnost uporablja za oceno 
učinkovitosti tehnike dezinfekcije (Roš, Simonič, Šostar-Turk, 2005) . 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 

 

3.1 Vzorčenje 

 
Vzorčila sem tako tehnološko vodo s polnilnih linij, ki je onesnaţena predvsem z 
ostanki sokov in organskimi snovmi, ki nastanejo pri pranju in predelavi sadja, kot 
vodo, ki se uporablja za hlajenje pasterizatorjev in v kompresorski postaji. Tehnološke 
vode so speljane na nevtralizacijsko napravo z iztokom v javno kanalizacijo in nato na 
čistilno napravo v Ajdovščini, kjer se dokončno očistijo. To vodo sem vzorčila pri 
nevtralizacijski napravi. Voda za hlajenje pa ima iztok v vodotok Hubelj. Zato sem jo 
vzorčila pred iztokom v Hubelj. Odločila sem se za časovno sorazmerno vzorčenje, kjer 
se zbira enake volumne vzorca v enakem časovnem obdobju. Za ta način vzorčenja pa 
sem se odločila zato, ker so na Fructalu ţeleli preizkusit njihov vzorčevalnik, kateri je 
imel samo to moţnost načina vzorčenja. Medtem ko pri pretočno sorazmernem 
vzorčenju se zahteva ali različna pogostost vzorčenja ali pa različni volumni vzorčenja, 
da se uravnoteţi končni vzorec v pretočno sorazmerni vzorec, glede na pretok, ki ga 
merimo med vzorčenjem (Roš, Zupančič, 2010). Za vzorčenje sem nastavila 
avtomatski vzorčevalnik, kateremu sem nastavila čas in količino vzorčenja odpadne 
vode. Avtomatski vzorčevalnik je nato po nastavljenem programu na določen čas črpal 
določeno količino vode v posebej primerne posode, ki so bile postavljene v 
vzorčevalniku. Vzorčevalnik sem nastavila tako, da je v 24 urah vsako uro načrpal 1l 
odpadne vode. Po končanem vzorčenju sem vsakemu vzorcu v posodah izmerila pH in 
temperaturo. Izmed teh 24 vzorcev, sem izbrala tri vzorce vode in sicer: tistega z 
najmanjšo pH vrednostjo, tistega z največjo pH vrednostjo in en naključni vzorec ter jih 
nesla v laboratorij na dodatne analize. Postopki priprave vzorcev sledijo v nadaljevanju 
besedila. 
 

3.2 Standardizirane analizne kemijske metode 

 

3.2.1 Določanje biokemijske potrebe po kisiku (BPK5) 

Postopek je skladen s standardom DIN EN 1899-1-H51. Delala sem z NANOCOLOR 
BSB5-RKT testi. 
 
Namen: BPK5 je test, s katerim določimo relativno porabo kisika v odpadnih vodah. S 
testom merimo mnoţino porabljenega kisika za biokemijsko razgradnjo organske snovi 
oziroma določamo mnoţino kisika, ki je potrebna za biološko razgradnjo vzorca v 5 
dneh.  
 
Postopek dela:  

- Priprava vode za razredčenje: v posodo sem dala destilirano vodo, jo zaprla s 
pokrovčkom, na katerem je cevka, ki je povezana s črpalko. Črpalko sem 
povezala na električno omreţje in pustila, da se prezračuje vsaj eno uro pri 
20°C±2°C. Koncentracija raztopljenega kisika mora biti vsaj 8,0 mg/l O2. Vodo 
za razredčenje sem pripravila na dan meritev in jo uporabila za vso serijo 
vzorcev. 
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- Priprava kontrolne raztopine: reakcijsko epruveto sem napolnila z 20,0 ml 
prezračene vode za razredčenje. Epruveto zaprla in jo močno tresla 30 sekund. 
Odprla sem eno od testnih epruvet z reagentom BOD5-TT R0 (bel prah), 
dopolnila do roba s kontrolno raztopino brez zračnih mehurčkov in epruveto 
zaprla s priloţenim zamaškom. 

- Priprava vzorca: glede na pričakovani BPK5 sem redčila vzorec z vodo za 
redčenje. Vzorec za tehnološko vodo sem redčila v razmerju 1:200 in 1:400, ker 
sem pričakovala rezultat nekje med 400,0 in 2.400,0 mg/l O2, za hladilno vodo 
pa nisem  redčila vzorca oziroma sem redčila vzorec v razmerju 1:2, ker sem 
pričakovala vrednost BPK5 pod 30,0 mg/lO2. Reakcijsko epruveto sem napolnila 
z 20,0 ml razredčenega vzorca, epruveto zaprla in tresla 30 sekund. Odprla 
sem eno od testnih epruvet z reagentom BOD5-TT R0, dopolnila do roba z 
razredčenim vzorcem brez zračnih mehurčkov in epruveto zaprla s priloţenim 
zamaškom. Testno raztopino in vzorce sem inkubirala v inkubatorju 5 dni pri 
temperaturi 20±1°C. 

- Merjenje raztopljenega kisika: po petih dneh inkubacije sem dala vzorcem in 
kontrolni raztopini po 2 kapljici reagenta BOD5-TT R1 in po 2 kapljici reagenta 
BOD5-TT R2, nastala je rumena oborina. Epruveto sem zaprla brez zračnih 
mehurčkov, na kratko pretresla in počakala 2 minuti.  Nato sem v epruvete 
dodala še po 5 kapljic reagenta BOD5-TT R3, epruvete zaprla in na kratko 
pretresla, dokler se oborina ni raztopila. Priţgala sem fotometer in nastavila na 
metodo 8252, ki ima območje meritve med 0,5 in 7,5 mg/l O2. Epruveto sem 
obrisala, jo vstavila v fotometer, pritisnila M in počakala, da se izpiše vrednost. 
Ker sem vzorce redčila sem morala izračunati končni BPK5 in sicer tako, da 
sem izmerjeni BPK5 pomnoţila s faktorjem razredčitve.   

 
Enačba:  
 
Končni BPK5: X=Xt * F 
 
Xt = izmerjena vrednost  
F  = faktor redčitve 
 
Primer 1: Xt = 5,2 mg/l O2 
                F  = 200                         5,2 mg/l O2 * 200 = 1040,0 mg/l O2 
 
Ker sem imela pri tehnološki vodi dve razredčitvi sem izračunala povprečne vrednosti 
vzorca, in sicer tako, da sem končne BPK5 vrednosti enega vzorca seštela in delila s 
številom meritev. 
 
Enačba: 
 

Povprečna vrednost BPK5:  X
n

n

t
tx

1
 

Xt= izmerjena vrednost  
n = število meritev 
 
Primer 2: X1 = 1040,0 
                X2 = 920,0 
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                n   = 2                  X 0,980
2

0,9200,1040
mg/l O2 

 
Tabela 1: Primeri razredčitev vzorca glede na pričakovani BPK5 rezultat 
PRIČAKOVAN 
BPK (mg/l O2) 

RAZREDČITEV VRSTE VODE VZOREC (ml) VODA ZA 
RAZREDČENJE 
(ml) 

<5 1:1 R 20,00 0,00 

4-12 1:2 R,B 10,00 10,00 

10-30 1:5 R,B 4,00 16,00 

20-60 1:10 B 2,00 18,00 

40-120 1:20 C 1,00 19,00 

100-300 1:50 C,M 0,40 19,60 

200-600 1:100 C,M 0,20 19,80 

400-1200 1:200 M,I 0,10 19,90 

800-2400 1:400 I 0,05 19,95 

1000-3000 1:500 I 0,04 19,96 

 
R - rečna voda 
B - kanalizacijska voda 
C - malo onesnaţena industrijska odpadna voda 
M - kanalizacijska odpadna voda 
I - zelo onesnaţena industrijska odpadna voda 
 

3.2.2 Določanje kemijske potrebe po kisiku (KPK) 

Postopek je skladen z ISO standardom 15705. Delala sem z NANOCOLOR CSB 300 
testi. 
 
Namen: V vodi so lahko prisotne organske spojine, ki niso biološko razgradljive, so pa 
sposobne kemijske vezave s kisikom oziroma ustreznim oksidantom. Količino kisika, ki 
bi bila potrebna za oksidacijo takšnih spojin, imenujemo kemijska potreba po kisiku 
(KPK).  
 
Postopek dela: 
Uporabljala sem teste 0-33, kateri pokaţejo KPK vrednost v območju med 50,0 in 300,0 
mg/l O2. Za hladilno vodo vzorca nisem redčila, ker sem pričakovala vrednost pod 50,0 
mg/l O2. Za tehnološko vodo, pa sem vzorec redčila v razmerju 1:3, in sicer 10,0 ml 
vzorca tehnološke vode in 30,0 ml destilirane vode, saj sem pričakovala rezultat čez 300 
mg/l O2. 2,0 ml vzorca sem odpipetirala v testno epruveto, zaprla epruveto, jo premešala 
in jo dala v ogrevalni blok za 2 uri na 148°C. Po dveh urah sem epruvete vzela ven iz 
termo bloka, jih dala v stojalo, počakala 10 min in nato pretresla. Ko so se epruvete 
ohladile na sobno temperaturo, sem jim izmerila KPK vrednost. In sicer tako, da sem 
priţgala fotometer, nastavila metodo (0-33), obrisala zunanjost epruvete, jo dala v 
fotometer in pritisnila M, da sem izmerila KPK vrednost.  Ker sem vzorce zopet redčila, 
sem morala končno vrednost KPK izračunati po isti enačbi, kot sem to storila za BPK5. 
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3.3 Standardizirane analizne mikrobiološke metode 

 

3.3.1 Priprava razredčitev vzorcev odpadne vode 

Vzorce sem razredčila, ker nisem vedela, če je in koliko je odpadna voda mikrobiološko 
onesnaţena, zato sem pripravila različne razredčitve vzorcev, da sem lahko dobila več 
rezultatov iz katerih sem izbrala najboljše in najbolj točne rezultate.  
 
V 200 ml stekleničke sem z merilnim valjem nalila 90 ml navadne vode. Stekleničke 
avtoklavirala 15 min na 121°C. Za 3 vzorce vode sem pripravila pribliţno 60 stekleničk. 
Naredila sem 4 razredčitve, 1:10, 1:100, 1:1.000 in 1:10.000 in pri vsaki razredčitvi 4 
stekleničke vzorcev. 3 vzorce vode od vsake razredčitve sem rabila za TTC, TSC in 
Azid agar gojišča (100,0 ml vzorca za vsako gojišče) in 1 stekleničko z razredčenim 
vzorcem sem rabila za pipetiranje na hranljivi agar (1,0 ml vzorca) ter za nadaljno 
razredčitev vzorcev (10,0 ml vzorca). 
 
Za prvo razredčitev 1:10 sem v sterilno stekleničko z 90,0 ml navadne vode 
odpipetirala 10,0 ml vzorca odpadne vode. Za razredčitev 1:100 sem 10,0 ml vzorca iz 
razredčitve 1:10 odpipetirala v sterilno stekleničko z 90,0 ml navadne vode. 
Razredčitev 1:1000 sem pripravila tako, da sem iz razredčenega 1:100 vzorca 
odpipetirala 10 ml vode v sterilno stekleničko z 90,0 ml navadne vode. Zadnjo 1:10000 
razredčitev pa sem pripravila tako, da sem 10,0 ml vzorca iz razredčitve 1:1000 
odpipetirala v sterilno stekleničko z 90,0 ml navadne vode. 
 

3.3.2 Ugotavljanje skupnega števila kolonij mikroorganizmov v 1,0 ml vzorca 

odpadne vode 

Postopek je skladen z metodo SIST EN ISO 6222:1999 

 
Namen: Ugotavljanje kvalitete vode s štetjem kolonij, zraslih v ali na hranljivem agarju 
po inkubaciji na 22°C in na 37°C pri aerobnih pogojih. 
 
Postopek dela: po 1,0 ml vzorca vode s sterilno pipeto sem prenesla v 4 sterilne 
petrijevke, ki sem jih označila z uro vzetega vzorca, razredčitvijo vzorca in temperaturo, 
na kateri sem inkubirala petrijevke. Prelila sem s  pribliţno 15,0 ml sterilnega 
raztopljenega  PCA gojišča (Plate Count Agar) temperature 45°C±2°C. Vzorec in 
gojišče sem premešala, da sem dobila homogeno porazdelitev mikroorganizmov v 
gojišču. Petrijevke sem postavila na hladno vodoravno površino, da se je mešanica 
strdila. Po dve narobe obrnjeni petrijevki iz vsake razredčitve vzorca sem inkubirala pri 
22°C ±1°C 72±4 ure in dve pri 37°C±1°C 24±4 ure. Delala sem v paralelki in s 
kontrolno ploščo. Po določenem času inkubacije sem plošče pregledala in preštela 
kolonije na ploščah. Če je bila porast kolonij na ploščah prevelika, plošče nisem 
preštela. Preštela sem samo tiste, kjer je bilo to mogoče.  
 

3.3.2.1 Tehnika štetja kolonij in oblikovanje rezultatov 

  
Postopek je skladen z metodo SIST ISO 7218:1997. 
Namen: Izračun števila kolonij prisotnih v testnem vzorcu 
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Postopek: štela sem kolonije na ploščah, na katerih je zraslo med 30,0 in 300,0 kolonij. 
Število na mililiter sem izračunala s pomočjo formule: 
 

N = 
dnnV

C

*)*1,0( 21

 

 
N       = število kolonij na ml 

C = seštevek kolonij na vseh štetih ploščah 

n1     = število plošč ob prvi šteti razredčitvi 
n2     = število plošč ob drugi šteti razredčitvi 
d       = razredčitev iz katere smo dobili prva štetja  
V       = volumen vzorca, ki smo ga dali vsaki plošči 
 
Primer 3: n1 = 10-3 ,  Število kolonij na plošči: 380, 280 
                n2 = 10-4 ,  Število kolonij na plošči: 58,50 
 

N = 
3

10*))2*1,0(2(1

5058280380
= 

0022,0

768
= 349.090,9 /ml 

 

3.3.2.2 Priprava gojišča PCA (Plate Count Agar) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo PCA gojišča proizvajalca Biokar po 
identifikacijski številki 106074. 
 
Namen uporabe: selektivno gojišče za določanje števila kolonij aerobnih mezofilnih 
mikroorganizmov 
 
Priprava: v 1l destilirane vode sem dala 20,5 g dehidriranega gojišča in avtoklavirala 15 
min pri 121°C. Staljeno gojišče sem hranila v inkubatorju pri 47±2°C največ 8 ur. 
Plošče sem inkubirala 48-72 ur pri temperaturi 30°C. kot rezultat sem štela vse kolonije 
na ploščah. 
 

3.3.3 Ugotavljanje prisotnosti in štetje kolonij koliformnih mikroorganizmov in 

kolonij bakterij vrste  Escherichia coli (E. coli) 

 
Postopek je skladen z metodo SIST ISO 9308-1:2001. 
 
Namen: ugotavljanje prisotnosti in števila kolonij koliformnih mikroorganizmov in kolonij 
bakterij vrst E. coli na membranskem filtru nameščenem na gojišče TTC. 
 
Postopek dela: napravo za membransko filtracijo sem razkuţila s 70% alkoholom in jo 
dala avtoklavirat 15 min na 121°C. Po avtoklaviranju sem napravo povezala s cevko na 
erlenmajerico, kamor se je črpala voda, erlenmajerico pa sem povezala s črpalko. 
Hkrati sem lahko vzorčila 3 vzorce vode. Na napravo za membransko filtracijo, na 
mesto, kjer je potekala filtracija sem aseptično s pincento dala sterilni membranski 
filter, v tem primeru 0,45µm. Na filter sem nato aseptično dala posebnen lij, v katerega 
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sem zlila 100,0 ml vzorca vode in odprla črpalko, da je začela črpati vodo. Ko je 
prečrpala vso vodo iz lija, sem črpalko zaprla. Filter sem prenesla s sterilno pinceto na 
petrijevko z gojiščem TTC. Plošče sem inkubirala 21±3 ure pri temperaturi 36°C±2°C. 
Filtrirala sem vse razredčitve vzorca. 
 
Rezultat: bakterije vrste E.coli in koliformne bakterije tvorijo različno velike kolonije, ki v 
gojišču pod membrano razvijejo rumeno-oranţno barvo. Preštela sem vse kolonije s 
tako barvo in rezultate zabeleţila.  
 
Potrditveni testi: vse kolonije (če jih je manj kot 10) oziroma 10 kolonij sem aseptično 
cepila s sterilno ezo na gojišče TSA  in v gojišče TB. TSA sem inkubirala 21±2 uri pri 
temperaturi 36°C±2°C. TB pa sem  inkubirala 21±3 ure pri temperaturi 44°C±0,5°C. 
 
Oksidazni test: kolonije, ki sem jih dobila po inkubaciji gojišča TSA, sem uporabila za 
oksidazni test. S sterilno cepilno ezo sem prenesla mikrobno biomaso na trak z 
oksidatnim reagentom. Pozitiven rezultat se je pokazal kot potemnitev testnega filter 
papirja v 1 min.  
 
Tvorba indola: prisotnost bakterije vrste E.coli sem potrdila z dodajanjem 0,2-0,3 ml 
Kovachev-ega reagenta v epruvete z gojiščem TB. Če je bila v gojišču prisotna 
bakterija vrste E. coli se je reagent obarval rdeče, če pa so bile prisotne koliformne 
bakterije, je ostala barva nespremenjena. 
 
Rezultat: kot koliformne bakterije sem štela kolonije, ki na TTC tvorijo rumeno-oranţne 
kolonije, so oksidaza negativne in se jim barva ni spremenila pri dodatku Kovachev-
ega reagenta gojišču TB. Pri podajanju števila koliformnih bakterij sem prištela k 
rezultatu tudi število bakterij vrste E. coli. Kot bakterije vrste E. coli sem štela kolonije, 
ki so na gojišču TTC tvorile rumeno-oranţne kolonije, so bile oksidaza negativne in so 
v gojišču TB ob dodatku Kovachev-ega reagenta tvorile indol (Kovachev reagent 
spremeni barvo v rdeče). 
  
Sorazmerno z rezultati potrditvenih testov sem izračunala število kolonij 
mikroorganizmov prisotnih v testnem vzorcu in rezultat podala kot število kolonij 
koliformnih mikroorganizmov oziroma število kolonij bakterij vrste E. coli v 100,0 ml.  
 
Najprej sem izračunala procent precepljenih koliformnih kolonij v razredčenem vzorcu s 
kriţnim računom: 
 
n1….100% 

n2….X                                 X=
1

2 100*

n

n
 

 
n1= število precepljenih kolonij enega vzorca 
n2= število precepljenih koliformnih kolonij 
 
Primer 4: n1=10 
                n2= 1               

                X =  ?                  X=
10

100*1
= 10% precepljenih rumeno-oranţnih kolonij 
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Ko sem dobila procent precepljenih kolonij, sem izračunala po kriţnem računu število 
vseh koliformnih kolonij: 
 
m1….100% 

m2…X                                 m2=
100

*1 Xm
 

 
m1= število vseh kolonij iz enega vzorca 
m2= število koliformnih kolonij enega vzorca 
X   = procent precepljenih koliformnih kolonij 
 
Primer 5: m1= 18 
                m2= ? 

                X   = 10%             m2=
100

10*18
=1,8=2 koliformni koloniji/100,0 ml vzorca 

Na koncu pa sem izračunala še število kolonij koliformnih bakterij v razredčenem 
vzorcu: 
 
N= m2*F 
 
m2= število koliformnih kolonij enega vzorca 
F   = faktor redčitve             
 
Primer 6: m2= 2 
                F   =10.000              N=2*10.000=20.000,0 kolonij koliformnih bakterij/100,0    
                                                                                     ml vzorca 
 
 

3.3.3.1 Priprava TTC gojišča (Tergitol 7 agar) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo TTC gojišča proizvajalca Biokar po 
identifikacijski številki 103628. 
 
Namen uporabe: je selektivno gojišče za določanje prisotnosti in števila koliformnih 
bakterij in bakterije vrste Escherichia coli v vodi z metodo membranske filtracije. 
 
Priprava: 51,1 g dehidriranega gojišča sem zatehtala v erlenmajerico in dodala 1 l 
destilirane vode, dobro premešala ter segrevala v vodni kopeli, da se je gojišče 
raztopilo. Po 100,0 ml gojišča sem razdelila v posamezne erlenmajerice in dala 
avtoklavirat 15 min na 121°C. 
 
Po avtoklaviranju sem gojišče ohladila na 47°C in v vsako erlenmajerico aseptično 
dodala 1 ml rekonstruiranega TTC suplementa. Vse skupaj sem premešala in gojišče 
aseptično prelila v sterilne petrijevke. Počakala sem, da se je gojišče strdilo. 
Pripravljeno gojišče je bilo bistro, temno zeleno-modre barve. pH gojišča je moral bit pri 
25°C 7,2 ± 0,2. Tako pripravljene plošče sem hranila v hladilniku pri 2-8°C največ 8 dni.  
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3.3.3.2 Priprava TTC suplementa (12,5 mg) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo TTC suplementa proizvajalca Biokar z 
identifikacijsko številko 103627. 
 
Namen uporabe: dodatek za selektivno gojišče za določanje prisotnosti in števila 
koliformnih bakterij in bakterije vrste Escherichia coli  v vodi z metodo membranske 
filtracije. 
 
Priprava: 5,0 ml sterilne destilirane vode sem aseptično dodala v ampulo z liofiliziranim 
praškom. Premešala, da se je prašek raztopil in ga aseptično po 1,0 ml dodala v 
erlenmajerice s po 100,0 ml gojišča. Raztopino sem hranila v hladilniku pri 2-8°C 
največ 30 dni.  
 

3.3.3.3  Priprava TSA gojišča (Triptone soy agar) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo TSA gojišča proizvajalca Biokar po 
identifikacijski številki 103626. 
 
Namen uporabe: neselektivno gojišče za izvajanje potrditvenih testov za določanje 
prisotnosti in števila koliformnih bakterij in bakterije vrste Escherichia coli v vodi z 
metodo membranske filtracije. 
 
Priprava: 40,0 g dehidriranega gojišča sem s segrevanjem na vodni kopeli raztopila v 1 
l destilirane vode. Gojišče sem avtoklavirala 15 min na 121°C.  
 
Po avtoklaviranju sem gojišče ohladila na 47°C in nato aseptično prelila v petrijevke. 
pH gojišča je moral biti 7,3 ± 0,2 pri 25°C. Tako pripravljene plošče sem hranila v 
hladilniku največ 30 dni pri 2-8°C. 
 

3.3.3.4  Priprava TB gojišča (Tryptophan broth) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo TB gojišča proizvajalca Biokar po 
identifikacijski številki 103625. 
 
Namen uporabe: neselektivno gojišče za izvajanje potrditvenih testov za določanje 
prisotnosti bakterije vrste E. coli v vodi z metodo membranske filtracije. 
 
Priprava: 16,0 g dehidriranega gojišča sem s segrevanjem na vodni kopeli raztopila v 1 
l destilirane vode.  Po 5,0 ml gojišča sem razdelila v epruvete in avtoklavirala 15 min na 
121°C. pH gojišča je moral bit 7,5 ± 0,2 pri 25°C. Pripravljene epruvete sem hranila v 
hladilniku pri 2-8°C največ 30 dni.  
 

3.3.4 Ugotavljanje in štetje kolonij sulfitreducirajočih anaerobov (Clostridium 

perfringens) 

Postopek je skladen z metodo SIST EN ISO 26461-2:1998. 
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Namen: ugotavljanje kvalitete vode s štetjem kolonij sulfitreducirajočih anaerobov 
(Clostridium perfringens) zraslih na membranskem filtru nameščenem na gojišču TSC 
po anaerobni inkubaciji 
 
Postopek dela: vzorce vode sem najprej termično obdelala na vodni kopeli 15 min na 
75°C±5°C. Nato sem 100,0 ml vzorca prefiltrirala skozi membranski filter z velikostjo 
por 0,2µm na napravi za membransko filtracijo. Filter sem prenesla na gojišče TSC in 
nato še filter prelila z gojiščem. Plošče sem inkubirala v anaerobnih pogojih pri 
temperaturi 37°C±1°C od 20±4 ure do 44±4 ure. Za inkubacijo sem uporabila 
anaerobni lonec v katerega sem dala Anaerogel, kateri je ustvaril anaerobne pogoje in 
pa Anaerobic indikator, ki je pokazal ali so res v loncu anaerobni pogoji, saj se je na 
zraku obarval roţnato, v loncu pa je bil brez barve. 
 
Rezultat: kolonije bakterij vrste Clostridium perfringens tvorijo črne kolonije in plin. 
Preštela sem kolonije in izračunala število mikroorganizmov prisotnih v testnem vzorcu 
in rezultat podala kot število kolonij bakterij vrste Clostridium perfringens v 100,0 ml 
odpadne vode. 
 

3.3.4.1 Priprava TSC gojišča (TSC agar) 

 
Postopek je skladen z navodili priprave TSC gojišča proizvajalca Biokar po 
identifikacijski številki 103782. 
 
Namen uporabe: je selektivno gojišče za določanje prisotnosti in števila bakterije vrste 
Clostridium perfringens v vodi z metodo membranske filtracije. 
 
Priprava: v 1l destilirane vode sem dala 42,0 g dehidriranega gojišča, premešala in 
segrevala na vodni kopeli, dokler se gojišče ni raztopilo. Raztopljeno gojišče sem po 
100 ml razlila v erlenmajerice in dala avtoklavirat 15 min na 121°C. 
 
Po avtoklaviranju sem gojišče ohladila na 47°C in v vsako erlenmajerico dodala 1 ml 
rekonstruiranega D-cycloserine suplementa ter premešala. Pripravljeno gojišče je bilo 
jantarjeve barve. pH gojišča je moral biti pri 25°C 7,6 ± 0,2. Pripravljeno gojišče je bilo 
potrebno takoj porabiti. 
 

3.3.4.2 Priprava Cycloserine suplementa 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo Cycloserine suplementa proizvajalca Biokar 
po identifikacijski številki 103783. 
 
Namen uporabe: dodatek za selektivno gojišče za določanje prisotnosti in števila 
bakterije vrste Clostridium perfringens v vodi z metodo membranske filtracije. 
 
Priprava: 5 ml sterilne destilirane vode sem aseptično odpipetirala v ampulo z 
liofiliziranim praškom. Nato sem premešala, da se je prašek raztopil in raztopino po 1 
ml aseptično dodala v erlenmajerice s po 100,0 ml gojišča. Rekonstruirano D-
cycloserine raztopino sem hranila v hladilniku pri 2-8°C največ 30 dni.  
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3.3.5 Ugotavljanje prisotnosti in štetje kolonij intestinalnih enterekokov  

Postopek je skladen z metodo SIST ISO 7899-2:2000. 
 
Namen: ugotavljanje kakovosti vode s štetjem kolonij mikroorganizmov zraslih na 
membranskem filtru nameščenem na ustrezni hranljivi podlogi po inkubaciji 24 ur pri 
44°C. 
 
Postopek dela: 100,0 ml vzorca sem prefiltrirala skozi 0,45µm filter na napravi za 
membransko filtracijo. Filter sem aseptično prenesla v sterilno petrijevko in ga 
namestila na vpojno blazinico z dehidriranim gojiščem Azid agar, ki sem ga prej 
namočila z 3,0-3,5 ml sterilne destilirane vode. Plošče sem inkubirala 24-48 ur pri 
37°C.  
 
Rezultat: enterokoki tvorijo majhne rdeče do rdeče-rjave kolonije z ostrim robom, ki 
sem jih preštela in podala rezultat kot število enterokokov v 100,0 ml vode. 
Potrditveni test: s sterilno pinceto sem prenesla membrano iz azidnega agarja na 
gojišče KAA ter inkubirala najmanj 2 uri pri 44°C.  
 
Rezultat: kot intestinalne enterokoke sem štela kolonije, ki so na azidnem agarju tvorile 
drobne rdeče-rjave kolonije, na KAA gojišču pa so spremenile barvo v temno rjavo ali 
črno. Število kolonij na potrditvenem testu sem preštela in podala kot število kolonij 
intestinalnih enterokokov v 100,0 ml odpadne vode.  
 

3.3.5.1. Priprava KAA gojišča (Kanamycin Asculine Azide Agar) 

 
Postopek je skladen z navodili za pripravo KAA gojišča proizvajalca Merck po 
identifikacijski številki 102534. 
 
Namen uporabe: potrditveno gojišče za enterokoke iz vode. 
 
Priprava: v 1 l destilirane vode sem zatehtala 47,5 g dehidriranega gojišča in ga v vodni 
kopeli segrevala dokler se ni raztopilo. Raztopljeno gojišče sem avtoklavirala 15 min na 
121°C. Avtoklavirano gojišče sem aseptično razlila v sterilne petrijevke. Gojišče je bilo 
rjave-modre barve. pH gojišča je moral bit pri 25°C 7,1 ± 0,2. Pripravljeno gojišče sem 
hranila v hladilniku pri 2-8°C največ 30 dni.  
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

4.1 Analiza odpadnih vod iz Poročil o obratovalnem monitoringu od leta 

2006 do 2011 

 
Analiza odpadnih voda podjetja zajema tako tehnološke vode, ki so speljane v 
kanalizacijski sistem do čistilne naprave v Ajdovščini, kjer se očistijo, kot tudi hladilne 
vode, ki so speljane neposredno v reko Hubelj. Tako za tehnološke vode kot za 
hladilne vode sem analizirala osnovne parametre kot so pH, neraztopljene snovi, 
usedljive snovi, KPK in BPK5. Z grafi sem ţelela pokazati, kakšno je bilo stanje v letu 
2006, kakšno je seda,j leta 2011 in ali se je stanje izboljšalo, stagniralo ali mogoče celo 
nazadovalo.  
 
V skladu z 8. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih 
voda ter o pogojih za njegovo izvajanje vsako leto, glede na letno količino industrijske 
odpadne vode odvedene na izpustu, ocenijo pogostost meritev tako za tehnološko kot 
za hladilno vodo. Če znaša količina odvedene odpadne vode na posameznem iztoku 
med 100.000,0 in 200.000,0 m3, potem v enem letu opravijo 4 meritve. Če pa je 
količina odvedene odpadne vode med 200.000,0 in 500.000,0 m3, opravijo 6 meritev 
na leto. Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca pri obeh traja 24 ur. Pogostost meritev 
za tehnološke in hladilne odpadne vode izvedejo na osnovi podatkov o količini vode iz 
prejšnjega leta.  
 
Za tehnološko vodo osnovne in dodatne parametre, ki jih merijo, izberejo na podlagi 
tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaţenost odpadne vode, in sicer na podlagi 5. 
člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o 
pogojih za njegovo izvajanje. Pri tem se upošteva nabor in mejne vrednosti, ki jih 
predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za 
proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač ter Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter 
proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene hrane. Osnovni parametri so: pH, 
temperatura, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK in BPK5. Dodatni parametri pa 
so: AOX, ţelezo, baker celotni klor, prosti klor, klorid, celotni vezani dušik, amonijev 
dušik, celotni fosfor, sulfid, sulfat, vsota anionskih in neionskih tenzidov in teţkohlapne 
lipofilne snovi. Opravijo se tudi meritve pretoka vode.  
 
Za meritve hladilne vode pa osnovne in dodatne parametre izberejo na podlagi 
tehnološkega procesa, ki povzroča onesnaţenost odpadne vode v skladu s 5. členom 
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje, kjer je upoštevan nabor in mejne vrednosti, ki jih predvideva Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za 
proizvodnjo pare in vroče vode – pretočni hladilni sistemi. Parametri so določeni iz 
priloge 1 za naprave pretočnega hladilnega sistema. Pri osnovnih parametrih se meri: 
pH, temperaturo (povišanje temperature), neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, 
BPK5 in strupenost za vodne bolhe. Pri dodatnih parametrih pa se meri: AOX, prosti 
klor in celotne ogljikovodike. Opravijo se še meritve pretoka vode. 
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Monitoringe odpadne vode Fructal-u opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Nova 
Gorica, ki vsako leto pripravi poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod. 
Poročilo mora vsebovati podatke o:  

- izvajalcu monitoringa oziroma prvih meritev, 
- zavezancu in njegovi dejavnosti, 
- glavnih tehničnih značilnostih naprave ali komunalne ali skupne čistilne naprave 

ter    
        utrjenih površinah, s katerih se odvaja padavinska odpadna voda,   
- namenu in vrsti meritev ter o obsegu osnovnih in dodatnih parametrov odpadne 

vode, 
- mestu in času vzorčenja in meritev, 
- vremenskih razmerah in količini odpadne vode med vzorčenjem, 
- uporabljenih merilnih metodah in merilni opremi, 
- rezultatih vsake posamezne meritve in rezultatih izračunov, 
- vrednotenju izmerjene emisije glede na predpisane mejne vrednosti, 
- izračun letne obremenitve zaradi odvajanja odpadne vode ali izračun letnega 

povprečja učinka čiščenja, če gre za komunalno ali skupno čistilno napravo, in s 
podatki o trajnih meritvah, če so predpisane. 

 
Poročilo mora vsebovati tudi podatke o ugotovljenih neustreznostih ureditve merilnega 
mesta in o datumu ter naslovniku obvestila.  
 
Poročilo mora zavezanec na obrazcih, ki jih objavi ministrstvo na spletni strani ARSO, v 
elektronski obliki poslati ministrstvu vsako leto do 31. marca za preteklo leto. 
 

4.1.1 Tehnološka voda 

V nadaljevanju teksta prvih pet grafov predstavlja vrednosti osnovnih parametrov za 
tehnološko vodo. Osnovni parametri, ki sem jih analizirala so: pH, neraztopljene snovi, 
usedljive snovi, KPK, BPK5. En graf predstavlja eno vrednost osnovnega parametra v 
obdobju od leta 2006 do vključno z letom 2011. Pri vsakem letu je iz grafa razviden 
minimum in maksimum vrednosti parametra ter povprečna vrednost. Vsako leto je 
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica naredil 6 meritev, razen leta 2007, ko so 
bile opravljene 4 meritve, saj je bila količina odpadne vode manjša od 200.000,0 m3.  
Za leto 2011 sem analizirala samo 3 meritve, ki so bile do takrat opravljene, zato ti 
podatki ne kaţejo končnih in pravih vrednosti parametrov. Tabele za tehnološko vodo z 
minimumi, maksimumi in povprečnimi vrednostmi za vsako leto posebej so 
predstavljene v prilogah. 
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Slika 16: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti pH meritev za tehnološko vodo 
v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem po nevtralizaciji. 

 

pH vrednosti nevtralizirane vode, ki jo spuščajo v kanalizacijo ne smejo biti niţje od 6,5 
in ne smejo presegati 9,5. Na sliki 16 lahko vidimo, da so bile v letu 2006 in 2007 
vrednosti pH prenizke (6,4 in 6,3), v letu 2008 in 2009 pa na meji (6,5). Nobeno leto pa 
niso presegle 9,5. Tej vrednosti so se najbolj pribliţali v letu 2007, ko je bila vrednost 
9,3. Največ pa se pH vrednosti gibljejo med 7 in 8.  
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Slika 17: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev neraztopljenih snovi za 
tehnološko vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem 

po nevtralizaciji. 
 
Vrednosti neraztopljenih snovi ne smejo presegati 250,0 mg/l. Iz slike 17 lahko 
razberemo, da nobeno leto te vrednosti niso bile preseţene. Leta 2006 in 2008 so bile 
vrednosti neraztopljenih snovi najvišje in sicer 210,0 mg/l. Najmanjšo vrednost 65,0 
mg/l pa so zabeleţili leta 2007. Povprečne vrednosti nam kaţejo, da se vrednosti 
neraztopljenih snovi gibljejo med 100,0 in 150,0 mg/l in da se te vrednosti zmanjšujejo.  
 



35 

 

VREDNOSTI USEDLJIVIH SNOVI ZA TEHNOLOŠKO VODO
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Slika 18: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev usedljivih snovi za 

tehnološko vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem 
po nevtralizaciji. 

 
Mejna vrednost usedljivih snovi za iztok v kanalizacijo je bila v letu 2006 10,0 ml/l, 
potem pa so jo v letu 2007 zvišali na 20,0 ml/l. Iz slike 18 lahko razberemo, da je bila 
leta 2007 ta vrednost enkrat preseţena pri tretjem vzorčenju in je znašala 26,0 ml/l. 
Ostala  leta so vse vrednosti ustrezale, najmanjšo so zabeleţili leta 2008 in sicer 0,4 
ml/l. Povprečne vrednosti se gibljejo okrog 3,0 ml/l.  
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Slika 19: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti KPK meritev tehnološko vodo 
v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem po nevtralizaciji. 

 
Mejne vrednosti za KPK niso določene. Iz slike 19 lahko vidimo, da je največja 
vrednost 1600,0 mg/l bila zabeleţena leta 2006. Najniţja 220,0 mg/l leta 2010. Iz 
povprečnih vrednosti pa lahko lepo vidimo, da se ta niţa, če izvzamemo leto 2011.  
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BPK5 VREDNOSTI ZA TEHNOLOŠKO VODO
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Slika 20: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti BPK5 meritev za tehnološko 

vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem po 
nevtralizaciji. 

  

Tudi za BPK5 mejne vrednosti za iztok vode v kanalizacijo niso določene, lahko pa 
vseeno iz slike 20 razberemo, da je tudi tokrat najvišja vrednost 1040,0 mg/l bila leta 
2006, najniţja 160,0 mg/l pa leta 2010. Prav tako se te povprečne vrednosti iz leta v 
leto zniţujejo, če zopet izvzamemo leto 2011. 

 

4.1.2 Hladilna voda 

Naslednjih pet grafov predstavlja vrednosti osnovnih parametrov za hladilne vode. 
Parametri so isti kot pri tehnološki vodi in prav tako so razvidni minimumi, maksimumi 
in povprečne vrednosti parametrov v obdobju 6 let. Tudi za hladilne vode je Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica vsako leto opravil 6 meritev, razen v letu 2007, ko so 
opravili 8 meritev, zaradi večjega pretoka vode, saj je ta presegal 500.000,0 m3. Za leto 
2011 so analizirane samo 3 meritve in zato tudi ti rezultati niso končni. Tabele za 
hladilno vodo z minimumi, maksimumi in povprečnimi vrednostmi za vsako leto posebej 
so predstavljene v prilogah. 
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pH VREDNOSTI ZA HLADILNO VODO
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Slika 21: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti pH meritev za hladilno vodo v 

obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 
 
pH vrednosti odpadne vode, ki jo spuščajo v reko Hubelj, ne smejo biti niţje od 6,5 in 
višje od 9,0. Iz slike 21 lahko vidimo, da nobeno leto niso bile pH vrednosti niţje od 6,5 
in le leta 2008 je bila vrednost pri četrtem vzorčenju preseţena in je znašala 9,4. 
Povprečne vrednosti pa se vrtijo okrog 8,0. 
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Slika 22: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev neraztopljenih snovi za 

hladilno  vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 
 
Mejna vrednost neraztopljenih snovi za iztok v vode znaša 80,0 mg/l in ta vrednost ni 
bila nikoli preseţena.  Najniţje vrednosti znašajo manj kot 5,0 mg/l, najvišja pa je 35,0 
mg/l. Povprečne vrednosti se gibljejo okrog 10,0 mg/l, razen leta 2006, ko je bila 18,8 
mg/l in leta 2010, ko je znašala samo1,4 mg/l, kar lahko vidimo na sliki 22. Vsi 
minimumi, razen leta 2008, so bili manjši od 5,0 mg/l, vendar ker njihovih natančnih 
vrednosti ne vemo, niso izrisane na grafu.   
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Slika 23: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev usedljivih snovi za 

hladilno vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 
 
0,5 ml/l je mejna vrednost usedljivih snovi za iztok odpadne vode v Hubelj. Iz slike 23 
lahko vidimo, da je bila ta vrednost v letih 2006, 2007 in 2008 preseţena. In sicer je 
bila leta 2006 preseţena pri drugem (8,0 ml/l), petem (2,0 ml/l) in šestem vzorčenju 
(2,5 ml/l).  Leta 2007 je bila preseţena pri šestem (1,0 ml/l) in sedmem (0,9 ml/) 
vzorčenju, leta 2008 pa pri četrtem vzorčenju (1,8 ml/l). Najniţja vrednost pa je v vseh 
letih znašala manj kot 0,1 ml/l. Povprečna vrednost je bila zaradi treh prekoračenih 
vrednosti leta 2006 precej višja (1,84 ml/l).  Naslednji dve leti se je gibala okrog 0,4 
ml/l, leta 2009 je bila samo 0,03 ml/l, leto pozneje pa 0,06 ml/l. Na grafih, kjer vrednosti 
za minimume, ponekod pa tudi maksimume in povprečne vrednosti, niso izrisane, ne 
vemo njihovih natančnih vrednosti, vemo le da so te niţje od 0,1 ml/l. 
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Slika 24: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti KPK meritev hladilno vodo v  

obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 
 
Leta 2006 je bila vrednost KPK pri petih od šestih vzorčenjih prekoračena, prav tako je 
bila prekoračena leta 2007 pri prvih treh vzorčenjih, saj so te vrednosti bile višje od 
120,0 mg/l, kar je mejna vrednost za iztok v vode. Ostala leta so vrednosti KPK 
ustrezale predpisanim mejnim vrednostim. Najniţje so bile pod 30,0 mg/l. Iz leta v leto 
so se povprečne vrednosti niţale, kar lahko lepo vidimo iz slike 24. Prav tako ne vemo 
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natančnih  vrednosti minimumov, leta 2011 tudi maksimuma, in zato te vrednosti niso 
izrisane na grafih.  
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Slika 25: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti BPK5 meritev za hladilno vodo 

v  obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 
  

BPK5 vrednosti so bile vse leto prekoračene, to lahko vidimo iz slike 25, vendar se je to 
iz leta v leto izboljševalo, kar lahko vidimo iz povprečnih vrednosti. Najbolj je bilo 
kritično leto 2006, saj so bile vse vrednosti pri vseh šestih vzorčenjih prekoračene in je 
najvišja znašala kar 250,0 mg/L. Mejna vrednost pa je 25,0 mg/L. Leta 2007 so bile pri 
štirih vzorčenjih prekoračene vrednosti, leta 2008 in 2009 pri treh vzorčenjih, leta 2010 
pa pri enem vzorčenju. Samo leta 2011 vrednosti niso bile prekoračene, čeprav 
manjkajo še tri vzorčenja.  Najniţja vrednost je znašala manj kot 3,0 mg/l in sicer leta 
2010. Tudi za vrednosti minimumov za leto 2009 in 2010, ki so manjše kot 10 mg/l, ne 
vemo natančnih vrednosti in zato niso izrisane na grafu. 
 
Stanje se iz leta v leto bolj izboljšuje, kar lahko vidimo iz grafov. Tehnološka voda ni 
takšen problem kot hladilna, kjer je prišlo vsako leto do prekoračitev mejnih vrednosti 
vsaj enega parametra in s tem do čezmernega obremenjevanja okolja. Bolj natančno 
razlago o kvaliteti odpadnih voda sem napisala v poglavju 5. 
 

4.2 Analize, ki sem jih opravila v laboratoriju  

 
Laboratorijsko delo sem opravljala na Fructalu, kjer sem delala analize KPK in BPK5 za 
tehnološko in hladilno vodo ter mikrobiološke analize za hladilno vodo. Mikrobioloških 
analiz nisem delala na tehnološki vodi zato, ker gre ta na čistilno napravo v Ajdovščini, 
kjer se tudi mehansko, kemijsko in biološko očisti. Hladilna voda pa gre direktno v 
Hubelj in me je zato zanimalo, če je mogoče biološko preveč onesnaţena, čeprav 
zakonsko ni določeno izvajanje mikrobioloških analiz. Po dvakrat sem vzorčila obe 
vodi, kjer sem na treh vzorcih delala analize. Vzorce sem izbrala tako, da sem najprej 
izmerila pH vrednosti in nato vzela vzorec z najvišjim in najniţjim pH-jem ter še enega 
naključnega.  
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4.2.1  Analize KPK in BPK5 vrednosti za tehnološko vodo: 

Za tehnološko vodo sem vzorčevalnik prvič nastavila 7.9.2011 ob 8:00, meritve 
temperature, ph-ja in analize KPK in BPK5 pa sem opravila naslednji dan, 8.9.2011 ob 
9:00, ko je vzorčevalnik po 24 urah zaključil s črpanjem vode. Najprej sem zmerila 
vsem 24  vzorcem temperaturo in pH in se na podlagi vrednosti pH-ja odločila, katere 
tri vzorce bom analizirala. Drugič pa sem vzorčevalnik nastavila 27.9.2011 ob 7:00 in 
meritve opravila 28.9.2011 ob 8:00 po istem postopku.  
 
Tabela 2: Temperaturne in pH vrednosti pri vzorčenju tehnološke vode dne 8.9.2011 in 
28.9.2011  
 8.9.2011 28.9.2011 

Ura Temperatura 
(°C) 

pH Temperatura 
(°C) 

pH 

8:00   22,8 6,44 

9:00 21,3 8,06 22,7 6,96 

10:00 21,2 7,97 22,6 7,16 

11:00 21,1 7,66 22,6 6,93 

12:00 21,0 7,39 22,5 7,12 

13:00 20,9 7,25 22,4 7,23 

14:00 20,8 7,31 22,3 6,62 

15:00 20,8 8,55 22,2 6,79 

16:00 20,7 9,03 22,2 7,06 

17:00 20,5 9,25 22,1 7,49 

18:00 20,4 9,36 21,9 8,35 

19:00 20,3 9,13 21,8 8,86 

20:00 20,2 8,33 21,7 8,92 

21:00 20,1 7,69 21,6 9,08 

22:00 19,9 7,40 21,4 9,15 

23:00 19,8 7,28 21,2 9,16 

24:00 19,7 7,26 21,1 8,88 

1:00 19,6 7,40 21,0 8,56 

2:00 19,4 7,62 20,9 8,16 

3:00 19,3 7,82 20,8 7,93 

4:00 19,2 8,18 20,7 7,82 

5:00 19,2 9,39 20,9 7,69 

6:00 19,4 9,47 21,1 7,45 

7:00 19,5 9,59 21,5 6,40 

8:00 19,8 7,26   

Opomba: rdeče obarvane številke, pomenijo vrednosti, ki sem jih analizirala 

 
Za analize KPK vrednosti sem redčila vzorec v razmerju 1:3. Za analize BPK5 pa sem 
vzorec redčila v dveh razmerjih, in sicer 1:200 in 1:400.  Za prve analize sem izbrala 
vzorce s pH vrednostjo: 
- 7,25 ob 13:00 kot najmanjšo,  
- 7,62 ob 2:00 kot naključno in  
- 9,59 ob 7:00 kot največjo pH vrednostjo.  
 
Pri drugem vzorčenju pa sem izbrala vzorce z naslednjo pH vrednostjo:  

- 7,06 ob 16:00 kot naključno,  
            - 9,16 ob 23:00 kot največjo in 
            - 6,40 ob 7:00 kot najmanjšo pH vredostjo. 
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Tabela 3: Rezultati meritev KPK vrednosti za tehnološko vodo pri obeh dneh vzorčenja  
VZORČENJE pH IZMERJEN KPK 

(mg/l O2) 
FAKTOR 
REDČITVE 

KONČNI KPK 
(mg/l O2) 

1. 7,25 235 3 705,0 

1. 7,62 232 3 696,0 

1. 9,59 187 3 561,0 

2. 7,06 238,0 3 714,0 

2. 9,16 104,0 3 312,0 

2. 6,40 237,0 3 711,0 

 
Tabela 4: Rezultati meritev BPK5 vrednosti za tehnološko vodo pri obeh dneh 
vzorčenja z različnima redčitvama 
VZORČENJE pH IZMERJEN BPK5 

(mg/l O2) 
FAKTOR 
REDČITVE  

KONČNI BPK5 
(mg/l O2) 

1. 7,25 5,2 200 1040,0 

1. 7,62 4,5 200 900,0 

1. 9,59 3,9 200 780,0 

1. 7,25 2,3 400 920,0 

1. 7,62 2,1 400 840,0 

1. 9,59 1,8 400 720,0 

2. 7,06 3,8 200 760,0 

2. 9,16 2,1 200 420,0 

2. 6,40 3,7 200 740,0 

2. 7,06 2,1 400 840,0 

2. 9,16 1,1 400 440,0 

2. 6,40 1,6 400 640,0 

 
Tabela 5: Povprečne BPK5 vrednosti za tehnološko vodo pri obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH POVPREČNA VREDNOST 

BPK5 (mg/l O2) 
1. 7,25 980,0 

1. 7,62 870,0 

1. 9,59 750,0 

2. 7,06 800,0 

2. 9,16 430,0 

2. 6,40 690,0 

 

4.2.2 Analize KPK in BPK5 vrednosti za hladilno vodo 

6.9.2011 ob 7:00 sem nastavila vzorčevalnik za hladilno vodo, dan kasneje, 7.9.2011, 
ob 8:00 pa sem začela z meritvami temperature, pH-ja, KPK in BPK5. Drugič sem 
vzorčevalnik za hladilno vodo nastavila 28.9.2011 ob 12:00, meritve pa opravila 
29.9.2011 ob 13:00. Meritve sem opravljala tako kot pri tehnološki vodi. 
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Tabela 6: Temperaturne in pH vrednosti za hladilno vodo dne 7.9.2011 in 29.9.2011 
 7.9.2011 29.9.2011 

Ura Temperatura 
(°C) 

pH Temperatura 
(°C) 

pH 

8:00 20,6 8,20   

9:00 20,9 7,44   

10:00 20,8 8,28   

11:00 20,7 8,24   

12:00 20,5 8,25   

13:00 20,6 7,73 21,3 7,38 

14:00 20,6 8,21 21,1 7,55 

15:00 20,5 8,17 20,4 7,34 

16:00 20,3 8,26 20,1 7,01 

17:00 20,1 8,17 19,9 6,94 

18:00 19,8 8,16 19,8 7,49 

19:00 19,4 8,17 19,6 7,35 

20:00 19,1 8,18 19,5 7,31 

21:00 18,7 8,17 19,2 7,62 

22:00 18,3 8,19 19,1 7,77 

23:00 18,0 8,11 18,9 7,73 

24:00 17,6 8,10 18,7 7,64 

1:00 17,4 8,18 18,6 7,53 

2:00 17,1 8,10 18,5 7,89 

3:00 16,6 8,13 18,2 7,92 

4:00 16,3 8,15 18,0 7,98 

5:00 16,2 8,12 17,8 7,96 

6:00 16,6 8,13 17,6 8,02 

7:00 18,3 7,84 17,5 7,96 

8:00   17,2 8,07 

9:00   17,2 7,98 

10:00   17,4 8,02 

11:00   17,8 7,78 

12:00   19,1 6,95 

 
Za analize KPK vrednosti vzorcev nisem redčila, za analize BPK5 sem vzorce redčila v   
razmerju 1:2, a sem jih pustila tudi brez razredčitve.  Za prve analize sem izbrala  
vzorce s pH vrednostjo: 
- 7,44 ob 9:00 kot najmanjšo,  
- 8,26 ob 16:00 kot največjo in  
- 8,11 ob 23:00 kot naključno pH vrednostjo.  
 
Pri drugem vzorčenju hladilne vode, sem izbrala vzorce z naslednjo pH vrednostjo: 
- 6,94 ob 17:00 kot najmanjšo, 
- 7,89 ob 2:00 kot naključno in 
- 8,07 ob 8:00 kot največjo pH vrednostjo. 
 
Tabela 7: Rezultati meritev KPK vrednosti za tehnološko pri obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH IZMERJEN KPK 

(mg/l O2) 
FAKTOR 
REDČITVE 

KONČNI KPK 
(mg/l O2) 

1. 7,44 <50,0 0 <50,0 

1. 8,26 <50,0 0 <50,0 

1. 8,11 <50,0 0 <50,0 

2. 6,94 <50,0 0 <50,0 

2. 7,89 <50,0 0 <50,0 

2. 8,07 <50,0 0 <50,0 
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Tabela 8: Rezultati meritev BPK5 vrednosti za hladilno vodo pri različnih redčitvah 
obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH IZMERJEN BPK5 

(mg/l O2) 
FAKTOR 
REDČITVE  

KONČNI BPK5 
(mg/l O2) 

1. 7,44 >7,5 0 >7,5 

1. 8,26 5,5 0 5,5 

1. 8,11 9,1 0 9,1 

1. 7,44 14,0 2 28,0 

1. 8,26 3,1 2 6,2 

1. 8,11 5,2 2 10,4 

2. 6,94 >7,5 0 >7,5 

2. 7,89 4,9 0 4,9 

2. 8,07 3,8 0 3,8 

2. 6,94 13,7 2 27,4 

2. 7,89 2,7 2 5,4 

2. 8,07 2,4 2 4,8 

 
Tabela 9: Povprečne BPK5  vrednosti za hladilno vodo pri obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH POVPREČNA VREDNOST BPK5 

(mg/l O2) 
1. 7,44 28,0 

1. 8,26 5,85 

1. 8,11 9,75 

2. 6,94 27,4 

2. 7,89 5,15 

2. 8,07 4,3 

 
Naslednji grafi prikazujejo minimume, maksimume in povprečne vrednosti vseh 
vzorcev za določen parameter za tehnološko in hladilno vodo. Tabele za tehnološko in 
hladilno vodo za pH, KPK in BPK5 vrednosti so predstavljene v prilogah. 
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Slika 26: pH vrednosti za tehnološko in hladilno vodo 

 
Iz slike 26 lahko vidimo, da so pH vrednosti pri tehnološki vodi prekoračene tako pri 
minimumu, ko je bila najniţja vrednost 6,40, in pri maksimumu, ko je bila vrednost 9,59. 
Medtem, ko so pri hladilni vodi bile pH vrednosti pri obeh vzorčenjih v območju mejnih 
vrednosti. Povprečne vrednosti so se tako pri hladilni kot pri tehnološki vodi gibale 
okrog 7,80. 
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Slika 27: KPK vrednosti za tehnološko in hladilno vodo 

 
Pri hladilni vodi so bile vrednosti KPK vedno pod 50,0 mg/l in, ker je mejna vrednost 
120 mg/l, te vrednosti niso bile prekoračene. Pri tehnološki vodi, kjer ni mejne 
vrednosti, je bila najniţja vrednost 312,0 mg/l, najvišja 714,0 mg/l, povprečna vrednost 
pa je bila okrog 600,0mg/l, kar lahko razberemo iz slike 27. Vrednosti za hladilno vodo 
niso izrisane, ker ne vemo njihovih natančnih vrednosti, vemo le da so bile manjše od 
50 mg/l. 
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Slika 28: Najniţja, najvišja in povprečna vrednost BPK5 za tehnološko in hladilno vodo 

 
Tudi BPK5 vrednosti za tehnološko vodo niso določene. Povprečna vrednost je bila 
753,3 mg/l, najvišja 980,0 mg/l in najniţja 430,0 mg/l. Za hladilno vodo, je mejna 
vrednost 25,0 mg/l in ta je bila enkrat preseţena, saj je znašala 28,0 mg/l. Najniţja je 
bila 4,3 mg/l, ki je bila premajhna za izris na grafu, povprečna pa 13,4 mg/l. Tudi to 
lahko vidimo na sliki 28. 
 
Analize, ki smo jih delali v laboratoriju na Fructalu, so pokazale podobne vrednosti, kot 
jih dobi Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, ko vzorči vodo. Nekatere vrednosti 
parametrov so bile minimalno prekoračene, tako pri tehnološki vodi (pH vrednost) kot 
pri hladilni (BPK5 vrednost). 
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4.2.3 Mikrobiološke analize za hladilno vodo 

Za hladilno vodo sem opravila še mikrobiološke analize, čeprav teh Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica ne izvaja, saj po predpisih te analize niso potrebne. 
Pri teh analizah sem preverjala skupno število mikroorganizmov pri 22°C in 37°C, 
prisotnost koliformnih bakterij, bakterij vrste E. coli in Clostridium perfringens ter 
intestinalne enterokoke. Rezultati mikrobioloških analiz pri prvih vzorcih vode iz dne 
7.9.2011 so prikazni v tabelah. Iste pH vrednosti sem porabila tudi za analizi KPK in 
BPK5. 
 

a) skupno število mikroorganizmov pri 37°C.  
 

Tabela 10: Skupno število kolonij mikroorganizmov pri 37°C pri obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH REDČITEV ŠT. KOLONIJ 

NA ml 1:10 1:100 1:1000 1:10000 

1. 7,44 / / 380,0 280,0 58,0 50,0 349.091,0 

1. 8,26 / / 560,0 492,0 38,0 39,0 350.000,0 

1. 8,11 / / 52,0 87,0 13,0 9,0 73.181,0 

2. 6,94 / / 75,0 65,0 8,0 6,0 70.000,0 

2. 7,89 / / 145,0 131,0 8,0 10,0 133.636,0 

2. 8,07 / / 104,0 79,0 6,0 9,0 90.000,0 

 
Pri vsaki redčitvi sem delala paralelke, zato sta pri redčitvi 1:1000 in 1:10000 po dva 
stolpca, ki prikazujeta število kolonij. Pri redčitvah, kjer je / pa pomeni, da je bil porast 
prevelik in ni bilo moţno preštet kolonij. Iz tabele 10 lahko vidimo, da je bil največji 
porast pri prvem vzorčenju pri pH vrednosti 8,26, najmanjši pri pH vrednosti 8,11. Pri 
drugem vzorčenju pa je bil največji porast pri 7,89 in najmanjši porast pri pH vrednosti 
6,94.  

 
b) skupno število mikroorganizmov pri 22°C.  
 

Tabela 11: Skupno število kolonij  mikroorganizmov pri 22°C pri obeh dneh vzorčenja 
VZORČENJE pH REDČITEV ŠT. KOLONIJ 

NA ml 1:10 1:100 1:1000 1:10000 

1. 7,44 / / / / 114,0 119,0 1.059.091,0 

1. 8,26 / / / / 141,0 129,0 1.227.273,0 

1. 8,11 / / 456,0 472,0 45,0 51,0 436.364,0 

2. 6,94 / / 305,0 293,0 23,0 25,0 293.636,0 

2. 7,89 / / 347,0 365,0 31,0 37,0 309.091,0 

2. 8,07 / / 225,0 238,0 18,0 30,0 232.273,0 

 
Zopet sem delala paralelke. V tabeli 11 lahko vidimo, da je bil pri prvem vzorčenju pri 
redčitvi 1:1000 pri pH vrednosti 7,44 in 8,26 porast prevelik in se ni dalo preštet. Pri 
drugem vzorčenju pa je bil največji porast pri 7,89 in najmajši pri pH vrednosti 8,07. 
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c) tvorba rumeno-oranţnih kolonij na TTC gojišču  
 

Tabela 12: Tvorba rumeno-oranţnih kolonij na TTC gojišču 
VZORČENJE pH REDČITEV 

1:10 1:100 1:1000 1:10000 

1. 7,44 / / / 18,0 

1. 8,26 / / / 46,0 

1. 8,11 / / / 20,0 

2. 6,94 / / / 14,0 

2. 7,89 / / / 23,0 

2. 8,07 / / / 17,0 

 
Za rumeno-oranţne kolonije obstaja moţnost, da so koliformne bakterije ali bakterije 
vrste E. coli. Kolonije je bilo moţno prešteti samo pri redčitvi 1:10000, kjer je bil največji 
porast pri prvem vzorčenju pri 8,26 in pri drugem vzorčenju pri pH vrednosti 7,89. 
Najmanjši porast pri prvem vzorčenju je bil pri 7,44, pri drugem vzorčenju pa pri pH 
vrednosti 6,94, kar vidimo iz tabele 12. 
 

d) potrditveni oksidazni test za določanje koliformnih bakterij pri redčitvi 1:10000.  
 

Tabela 13: Število koliformnih kolonij pri oksidaznem testu pri redčitvi 1:10000 
VZO-
RČE-
NJE 

pH ŠTEVILO PRECEPLJENIH KOLONIJ 
V PETRIJEVKAH PRI REDČITVI 

1:10000            

ŠT. 
KOLIFORM-
NIH KOLONIJ 

SKUPNO ŠT. 
KOLONIJ 
KOLIFORM-
NIH BAKTERIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 7,44 - + + + + + + + + + 2,0 20.000,0 

1. 8,26 + - - + + - + + + + 14,0 140.000,0 

1. 8,11 + + + - + + + - + + 4,0 40.000,0 

2. 6,94 - - - - + + + + + + 6,0 60.000,0 

2. 7,89 - + - - + + - + + - 11,0 110.000,0 

2. 8,07 + + - - - - - - - - 14,0 140.000,0 

 
Števila od 1-10 pomenijo kolonije, ki sem jih precepila najprej na gojišče TSA, da sem 
videla, če kaj zraste, od tam pa na trak z oksidatnim reagentom. – pomeni negativen 
rezultat in prisotnost koliformnih bakterij, pozitiven rezultat pa pomeni, da so to druge 
bakterije. Iz tabele 13 lahko vidimo, da je bilo največje število koliformnih bakterij pri 
prvem vzorčenju pri pH vrednosti 8,26, pri drugem vzorčenju pa pri 8,07. Število 
koliformnih bakterij je bilo najmanjše pri pH vrednosti 7,44 in 6,94. 
 

e) tvorba indola kot dokaz bakterij vrste E. coli.   
 

Tabela 14: Število kolonij bakterij vrste E. coli pri testu s tvorbo indola 
VZORČENJE pH ŠTEVILKA EPRUVETE S PRECEPLJENO 

KOLONIJO PRI REDČITVI 1:10000 
ŠT. KOLONIJ 
BAKTERIJ 
VRSTE E. coli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 7,44 - - - - - - - - - - 0,0 

1. 8,26 - - - - - - - - - - 0,0 

1. 8,11 - - - - - - - - - - 0,0 

2. 6,94 - - - - - - - - - - 0,0 

2. 7,89 - - - - - - - - - - 0,0 

2. 8,07 - - - - - - - - - - 0,0 
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Istih 10 rumeno-oranţnih kolonij, ki sem jih precepila na gojišče TSA, sem precepila 
tudi na gojišče TB in mu naslednji dan dodala Kovacev reagent. Za dokaz bakterij vrste 
E. coli se je z dodatkom Kovacevega reagenta morala barva obarvati v češnjevo rdečo 
in oksidazni test je moral biti negativen. Iz tabele 14 lahko vidimo, da pri obeh 
vzorčenjih ni bilo prisotne bakterije E. coli. 

 
f) prisotnost bakterije vrste Clostridium perfringens 

 
Tabela 15: Število kolonij  bakterij vrste Clostridium perfringens na TSC gojišču 
VZORČENJE pH REDČITEV ŠT. KOLONIJ 

BAKTERIJ VRSTE  
Clostridium perfringes 

1:10 1:100 1:1000 1:10000 

1. 7,44 1 - - - 10,0 

1. 8,26 4 - - - 40,0 

1. 8,11 - - - - 0,0 

2. 6,94 2 - - - 20,0 

2. 7,89 5 - - - 50,0 

2. 8,07 3 - - - 30,0 

 
Tabela 15 nam prikazuje prisotnost kolonij bakterije Clostridium perfringens pri redčitvi 
1:10, pri drugih redčitvah ni prišlo do porasta. Največ kolonij je zraslo pri pH 8,26 in 
7,89. Najmanj pa pri pH 8,11 in 6,94. 
 

g) prisotnost rdeče-rjavih kolonij na membranskem filtru 
 

Tabela 16: Število rdeče-rjavih kolonij zraslih na membranskem filtru 
VZORČENJE pH REDČITEV 

1:10 1:100 1:1000 1:1000 

1. 7,44 27,0 3,0 - - 

1. 8,26 43,0 3,0 - - 

1. 8,11 15,0 2,0 - - 

2. 6,94 32,0 3,0 - - 

2. 7,89 35,0 4,0 - - 

2. 8,07 23,0 2,0 - - 

 
Za rdeče-rjave kolonije obstaja moţnost, da so enterokoki. Porast je bila pri redčitvah 
1:10 in 1:100. Največji porast je bil pri pH vrednostih 8,26 in 7,89, najmanjši pa pri pH 
vrednostih 8,11 in 8,07, kar je razvidno iz tabele 16 

 

h) potrditveni test za intestinalne enterokoke na gojišču KAA.  
 

Tabela 17: Število kolonij intestinalnih enterokokov zraslih na KAA gojišču 
VZORČENJE pH REDČITEV ŠT. KOLONIJ 

ENTEROKOKOV 1:10 1:100 

1. 7,44 21,0 - 210,0 

1. 8,26 33,0 - 330,0 

1. 8,11 7,0 - 70,0 

2. 6,94 22,0 - 220,0 

2. 7,89 29,0 - 290,0 

2. 8,07 18,0 - 180,0 

 
Filter, na katerem so zrasle rdeče-rjave kolonije, sem prenesla na gojišče KAA in 
počakala 2 uri, da sem se prepričala ali so res prisotni enterokoki. Kot intestinalne 
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enterokoke štejemo kolonije, kjer so rdeče-rjave kolonije na KAA spremenile barvo v 
temno rjavo ali črno. Največ enterokokov je zraslo pri pH vrednostih 8,26 in 7,89, 
najmanj pa pri pH vrednostih 8,11 in 8,07.  
Po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav, Fructal s hladilno vodo, ki jo odvaja v reko Hubelj 
mikrobiološko ne onesnaţuje okolja, saj so bile vrednosti za bakterije vrste E. coli in 
intestinalne enterokoke v mejnih vrednostih. Ta uredba za Fructal ne velja, saj nima 
čistilne naprave, in po predpisih hladilna voda naj ne bi bila mikrobiološko onesnaţena, 
ampak ker ne obstaja nobena uredba oziroma predpis, ki bi veljal za njih, sem rezultate 
primerjala z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav, kjer mora biti voda mikrobiološko  neonesnaţena oziroma v predpisanih mejnih 
vrednostih za bakterijo vrste E. coli in intestinalne enterokoke. Vendar so bile vrednosti 
koliformnih bakterij kar precej velike, kar pomeni, da lahko  onesnaţujejo okolje, saj 
koliformne bakterije najdemo tako v blatu ljudi in ţivali kot v prehranskih snoveh.  
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5. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

 
Fructal je v Vipavski dolini je eno največjih podjetij, ki zagotavlja prebivalcem delo, 
Sloveniji pa prepoznavnost izven meja. Skozi leta se je vedno bolj širilo, dopolnjevalo 
in izboljševalo in to ne samo na področju linij za izdelavo proizvodov, ampak tudi na 
področju okolja. Pridobili so si tri certifikate in sicer ISO 9001, ISO 22000 in ISO 14001, 
postali IPPC zavezanci (direktiva za celovito preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaţevanja) in si pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave. 
Vedno bolj se zavzemajo za čim manjšo onesnaţenost okolja, ker se zavedajo, kako je 
le-ta pomemben. Najbolj obremenjujejo okolje z odpadnimi vodami, katerih količina je 
kar velika. Ker nimajo svoje čistilne naprave, gre odpadna tehnološka voda po 
nevtralizaciji na čistilno napravo v Ajdovščini, kjer se dokončno mehansko, kemijsko in 
biološko očisti. 
 
Fructal mora upoštevati številne zakone, ki jih morajo spremljati, saj se le-ti stalno 
spreminjajo in dopolnjujejo. Predvsem je za njih pomemben Pravilnik o prvih meritvah 
in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih  za njegovo izvajanje, saj 
letno opravijo 6 vzorčenj na obeh odpadnih vodah, tehnološki in hladilni. Meritve opravi 
akreditiran laboratorij na Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica. Meritve morajo 
ustrezati mejnim vrednostim za vsak parameter posebej, ker če čezmerno 
obremenjujejo okolje, morajo drţavi plačevati takse za onesnaţevanje okolja. To 
določa Pravilnik o spremembi odredbe o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za 
odvajanje tehnološke odpadne vode (Uradni list, št. 21/04). Vendar, kot smo lahko ţe iz 
grafov videli, se stanje iz leta v leto izboljšuje, saj so opravili nekaj sanacij, ki so 
pripomogle k boljšim rezultatom. Obnovili in preuredili so kanalizacijsko omreţje za 
hladilne vode. Izvedla se je sanacija zbirnega kanala za odpadne hladilne vode in 
padavinske vode od izpusta v vodotok do glavnih priključkov posameznih dotokov. 
Preuredil pa se je tudi izpust odpadne vode iz kotlovnice v iztok za tehnološke odpadne 
vode ter uredil lovilni jašek za zajem tehnološke vode v objektu za predelavo 
zamrznjene kaše. Za njih je pomembna tudi splošna Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Ta uredba določa o kakovosti 
sladkih voda in kako jih lahko zavarujemo ali izboljšamo, ter zmanjšamo emisije snovi 
in toplote v vode, in s tem ohranimo ţivljenje v njih. Ker se njihove odpadne vode 
iztekajo tako v vodotok kot v javno kanalizacijo, morajo upoštevati predpise te uredbe.  
 
Leta 2007 so si pridobili okoljevarstveno dovoljenje, saj so upravljavci naprave, ki 
onesnaţuje okolje - vode v večjem obsegu. Okoljevarstveno dovoljenje zahteva 
določeno dokumentacijo iz katere je razvidno, za katero napravo gre in kako obratuje. 
Brez pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja naprava ne sme obratovati, zato je 
bilo to dovoljenje res pomembna pridobitev. 
 
Fructal je dejavnost, kjer proizvajajo sadne sokove, nektarje, pijače, otroško hrano in 
druge sadne proizvode ter predelujejo sezonsko sadje. Zato porabijo velike količine 
vode tako v proizvodih kot tudi za čiščenje predelovalnih linij. Posledica tega je, da 
nastane veliko odpadne vode. Tehnološko vodo delno očistijo na nevtralizacijski 
napravi, ki se nato izteka po kanalizacijskem sistemu do komunalne čistilne naprave 
Ajdovščina. Vsako leto je potrebno na odpadnih vodah izvajati monitoringe, mejne 
vrednosti parametrov pa se razlikujejo med odpadnimi vodami. Tako so za tehnološko 
vodo te vrednosti višje, za hladilno vodo, ki ima iztok direktno v reko Hubelj pa niţje 
mejne vrednosti, saj se ta odpadna voda ne čisti in višje vrednosti bi lahko imele razne 
posledice na vodno okolje na tem območju. Glede na sestavo tehnoloških odpadnih 
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vod je kot predčiščenje potrebna nevtralizacija, kar Fructal tudi izvaja, za uravnavo pH 
do predpisanih mejnih vrednosti (med 6,5 in 9,5) za izpust v kanalizacijski sistem. Pri 
biološkem čiščenju je pH zelo pomemben, ker so mikroorganizmi aktivni le v območju 
med 6,5 in 9,0. Če pH ni v tem območju se lahko aktivnost mikroorganizmov ustavi in 
voda se biološko ne očisti.  
 
Analizirali sem rezultate monitoringa odpadnih voda iz Poročil o obratovalnem 
monitoringu za Fructal. Število meritev je odvisno od količine odpadne vode iz 
prejšnjega leta. Zavod nato iz teh meritev vsako leto napiše poročilo in to odda na 
ARSO. V poročilu je napisano vse o napravi, vse meritve in če naprava prekomerno 
obremenjuje okolje. Iz poročila za leto 2006 je razvidno, da pri tehnološki vodi nobena 
emisija snovi pri nobeni meritvi ni presegala predpisane mejne vrednosti, prav tako tudi 
pH ni presegal mejnih vrednosti pri nobenem vzorčenju in zato iztok ni čezmerno 
obremenjeval okolja. Pri hladilnih vodah iz leta 2006 pa je razvidno, da je emisija 
naslednjih snovi presegala predpisane mejne vrednosti pri parametrih za usedljive 
snovi pri enem vzorčenju, KPK pri petih vzorčenjih in BPK5 pri vseh šestih vzorčenjih. 
Tu je bila emisija povsod preseţena. pH sicer ni presegal nobenih mejnih vrednosti pri 
nobenem vzorčenju, vendar zaradi ostalih parametrov, ki so presegali mejne vrednosti, 
je iztok čezmerno obremenjeval okolje. Samo leta 2007 so izvedeli 4 meritve pri 
tehnoloških vodah, ker je bila količina odpadne vode v letu 2006 manjša, vsa ostala 
leta so izvedli po 6 meritev na leto. Leta 2007 je bila pri tehnoloških vodah preseţena 
mejna vrednost za usedljive snovi pri enem vzorčenju, ampak ker so bile ostale 
vrednosti parametrov dobre, iztok ni prekomerno obremenjeval okolja. Pri hladilnih 
vodah za isto leto so bile preseţene mejne vrednosti emisij snovi za parametra KPK pri 
treh meritvah in BPK5 pri štirih meritvah. Iz tega lahko zaključimo, da je iztok 
prekomerno obremenjeval okolje. Hladilni vodi so opravili 8 meritev, saj je bila količina 
vode v letu 2006 večja od 500.000,0 m3. Tehnološka voda leta 2008 ni čezmerno 
obremenjevala okolja, saj niso bile pri nobeni meritvi preseţene mejne vrednosti emisij 
snovi. So pa bile preseţene mejne vrednosti emisij snovi pri hladilni vodi in sicer za 
parametre pH pri enem vzorčenju, KPK prav tako pri enem vzorčenju in BPK5 pri treh 
vzorčenjih. Iztok je leta 2008 zopet prekomerno obremenjeval okolje. Tudi leta 2009 in 
2010 tehnološka odpadna voda ni čezmerno obremenjevala okolja, ker niso bile 
preseţene mejne vrednosti emisij snovi pri nobenem vzorčenju za noben parameter. 
Je pa potrebno poudariti, da so vrednosti parametrov visoke, vendar, ker se tehnološka 
voda očisti na komunalni čistilni napravi v Ajdovščini, priteče v vodotok Hubelj 
očiščena. Seveda vrednosti parametrov, preden gre na očiščenje, ne smejo presegati 
določenih vrednosti, da lahko čistilna naprava normalno deluje. Glede na te vrednosti, 
ki so dovoljene za izpust na čistilno napravo, tehnološke vode ne obremenjujejo okolja. 
Hladilna voda pa je tako leta 2009 kot 2010 čezmerno obremenjevala okolje, saj so bile 
mejne vrednosti za BPK5 leta 2009 preseţene pri treh meritvah, leta 2010 pa pri eni 
meritvi. Ker so bile leta 2011 opravljene samo tri meritve pred izvedbo diplomske 
naloge ne moremo natančno napovedati kakšne bodo končne meritve in vrednotenje 
meritev s strani Zavoda, lahko pa vrednotimo ta tri vzorčenja. In sicer tehnološka voda 
do sedaj leta 2011 ni prekomerno obremenjevala okolja, prav tako pa ni obremenjevala 
okolja hladilna voda, saj so bile vrednosti emisij pri obeh odpadnih vodah v območju 
predpisanih mejnih vrednosti pri vseh parametrih. Iz tega lahko zaključimo, da 
tehnološke odpadne vode niso problem, saj nobeno leto niso čezmerno obremenjevale 
okolja, so ga pa hladilne vode čezmerno obremenjevale, saj so vsako leto bile 
preseţene mejne vrednosti nekaterih parametrov, razen leta 2011, ko niso bile 
preseţene, vendar tega ne moremo z gotovostjo  trditi, saj sem analizirala samo tri 
vzorčenja. Vendar se tudi pri hladilni vodi stanje vedno bolj izboljšuje in vedno manj 
onesnaţuje okolje.  
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Analize tehnološke vode, ki sem jih dodatno opravila v laboratoriju so pokazale, da so 
bile meritve KPK in BPK5 v območju mejnih vrednosti, pH pa je bil pri prvem vzorčenju 
previsok, pri drugem pa prenizek. Pri hladilnih vodah so bile rahlo povečane vrednosti 
BPK5 pri obeh vzorčenjih. Vendar, ker sem si izbrala samo 3 vzorce od 24, ne moremo 
točno reči ali tehnološka in hladilna voda obremenjujeta okolje ali ne. Glede na tiste tri 
vzorce, ki sem jih analizirala pri vsakem vzorčenju, pa lahko rečem, da iztoka 
obremenjujeta okolje, čeprav preseţki niso bili veliki. 
 
Mikrobiološke analize, ki sem jih opravila na hladilni vodi, čeprav to ne bi bilo potrebno, 
saj te vode po predpisih naj ne bi bile mikrobiološko onesnaţene, sem primerjala z 
mejnimi vrednostmi iz Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 105/2010), 
kjer so predpisane mejne vrednosti za bakterijo E. coli in intestinalne enterokoke. S 
temi predpisi iz te Uredbe pa sem jih primerjala zato, ker odpadna voda iz komunalnih 
čistilnih naprav ne sme biti mikrobiološko onesnaţena, prav tako pa naj ne bi bila 
mikrobiološko onesnaţena tudi hladilna voda. Zanimalo me je, če to res drţi. Analize 
so pokazale naslednje: 
 
Bakterije vrste E. coli, ki spada v druţino enterobakterij in je zanesljiv pokazatelj 
fekalnega onesnaţenja ter je v velikem številu prisotna v človeškem blatu in v iztrebkih 
sesalcev ter ptičev (Rupel, Majstorović, 2005), ni bilo prisotne v hladilni vodi. Pri 
izpustih iz komunalnih čistilnih naprav ne sme vrednost bakterij E.coli presegati 
1000/100 ml vode. Intestinalnih enterokokov je pri izpustu odpadne vode iz komunalne 
čistilne naprave lahko največ 400,0 na 100,0 ml vode. Analize te vrednosti niso 
presegle, saj je bila najvišja 330,0/100,0 ml. Enterokoki so prav tako prisotni v 
človeškem in ţivalskem blatu in so pokazatelji sveţega ali starejšega fekalnega 
onesnaţenja (Rupel, Majstorović, 2005). Bakterija Clostridium perfringes, ki sicer ni 
določena kot parameter za mejne vrednosti pri iztokih iz komunalnih čistilnih naprav, 
vendar sem analize vseeno opravila. Njihovo število pa ni nikoli presegalo 50,0/100,0 
ml vode. Clostridium perfringes je anaeroben, sporogen bacil, ki je zelo odporen in 
preţivi tudi dezinfekcijo vode. Je spremljevalec starega fekalnega onesnaţenja ali 
odplak  (Rupel, Majstorović, 2005). Koliformne bakterije pa so skupina, ki jih prav tako 
najdemo v blatu ljudi in ţivali in v prehransko bogatem okolju v naravi. So pokazatelji  
prehranskih snovi v vodi, ki je posledica neustrezne priprave vode, onesnaţenja po 
pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omreţju ali na zajetju (Rupel, Majstorović, 
2005). Tudi koliformne bakterije niso določene kot mejne vrednosti pri iztokih iz 
komunalnih čistilnih naprav, njihove vrednosti oziroma števila pa so bila kar velika. 
Največje število koliformnih bakterij je bilo pri obeh vzorčenjih in sicer kar 
140.000,0/100,0 ml vode, najmanjše število pa je bilo pri prvem vzorčenju 
20.000,0/100,0 ml vode. 
 
Čeprav so bile vrednosti za E.coli in enterokoke v mejnih vrednostih, je število 
koliformnih bakterij, ki so izpuščene v vodotok Hubelj kar veliko. In glede na to, da jih 
najdemo v blatu in prehranskih snoveh, bi verjetno moralo biti njihovo število vseeno 
manjše, saj so to  pokazatelji fekalnega onesnaţenja.  

Deleţ biokemijske obremenitve industrijskih tehnoloških odpadnih voda se v današnjih 
komunalnih in skupnih čistilnih napravah spreminja hitreje kot v preteklosti. Zahteve po 
zaščiti okolja postajajo zaradi povečanja števila prebivalcev in večje prisotnosti 
nevarnih snovi v okolju vse ostrejše, zato postajajo standardi čiščenja odpadnih vod 
vse višji (Vodopivec, 2001).  
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Vsekakor so največji problem na Fructalu, kot sem ţe na začetku povedala, odpadne 
vode, saj jih nastane med letom preko 200.000,0 m3. Na Fructalu poteka samo 
nevtralizacija odpadne tehnološke vode, ki se nato izteka po kanalizacijskem sistemu 
na komunalno čistilno napravo Ajdovščina. Tam poskrbijo, da se te vode dobro očisti, 
tako mehansko, kemično kot biološko, da po iztoku iz čistilne naprave ne 
obremenjujejo okolja. Za čiščenje odpadne vode, mora Fructal vsak mesec komunali 
plačevati visoke račune. Zato bi radi našli rešitev, da bi čim bolj zmanjšali stroške 
plačevanja računov. To bi lahko odpravili tako, da bi si omislili svojo čistilno napravo.  
Glede na njihovo porabo in sestavo vode, bi zgradili čistilno napravo prave velikosti in 
za njih primernimi postopki čiščenja. Investicijski strošek bi bil sicer velik, vendar bi se 
jim le-ta v nekaj letih povrnil in kasneje tudi obrestoval, saj jim ne bi bilo več potrebno 
plačevati računov komunali Ajdovščina, zakoni pa so vedno bolj strogi. Lahko bi tudi 
zamenjali tehnologijo oziroma linije s katerimi proizvajajo izdelke z bolj ekološko in 
napredno tehnologijo, pri kateri bi nastajalo manj odpadnih voda. Vendar, če bi 
zamenjali tehnologijo, bi se morale odpadne vode še vedno dokončno očistiti na 
komunalni čistilni napravi Ajdovščina, za kar bi jim Fructal še vedno moral plačevati 
račune za čiščenje.  
 
Glede na napisano lahko rečem, da Fructal s hladilnimi vodami prekomerno 
obremenjuje okolje, vendar se to iz leta v leto izboljšuje. Tehnološke vode sicer ne 
prekomerno obremenjujejo okolje, a morajo za njihovo čiščenje plačevati visoke 
račune. Fructal bi zato te stroške lahko zmanjšal z izgraditvijo svoje čistilne naprave ali 
pa z  zamenjavo bolj ekološke tehnologije v proizvodnji. 
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PRILOGE 

 
Tabela 18: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti pH meritev za tehnološko 
vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem. 

pH VREDNOSTI ZA TEHNOLOŠKO VODO 

 MINIMUM MAKSIMUM POVPREČNA 
VREDNOST 

2006 6,4 8,3 6,9 

2007 6,3 9,3 7,7 

2008 6,5 7,9 7,2 

2009 6,5 8,5 7,7 

2010 7,3 8,4 7,8 

2011 7,4 7,5 7,45 

 
Tabela 19: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev neraztopljenih snovi 
za tehnološko vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski 
sistem. 

VREDNOSTI NERAZTOPLJENIH SNOVI ZA TEHNOLOŠKO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 66,0 210,0 135,0 

2007 65,0 170,0 120,3 

2008 67,0 210,0 135,2 

2009 66,0 140,0 94,0 

2010 76,0 150,0 102,2 

2011 80,0 120,0 103,3 

 
Tabela 20: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev usedljivih snovi za 
tehnološko vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem. 

VREDNOSTI USEDLJIVIH SNOVI ZA TEHNOLOŠKO VODO 

 MINIMUM (ml/l) MAKSIMUM (ml/l) POVPREČNA 
VREDNOST (ml/l) 

2006 1,1 6,0 3,1 

2007 1,7 26,0 8,6 

2008 0,4 7,0 2,7 

2009 1,0 4,5 2,9 

2010 0,5 7,0 3,43 

2011 3,0 5,5 3,8 

 
Tabela 21: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti KPK meritev za tehnološko 
vodo v  obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem. 

KPK VREDNOSTI ZA TEHNOLOŠKO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 350,0 1600,0 990,0 

2007 840,0 1200,0 947,5 

2008 570,0 1200,0 915,0 

2009 640,0 1100,0 825,0 

2010 220,0 1000,0 688,3 

2011 800,0 1100,0 936,7 
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Tabela 22: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti BPK5 meritev za tehnološko 
vodo v  obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v kanalizacijski sistem. 

BPK5 VREDNOSTI ZA TEHNOLOŠKO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 200,0 1040,0 636,7 

2007 500,0 690,0 572,5 

2008 370,0 780,0 585,0 

2009 350,0 630,0 453,3 

2010 160,0 590,0 386,7 

2011 480,0 590,0 533,3 

 
Tabela 23: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti pH meritev za hladilno vodo 
v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 

pH VREDNOSTI ZA HLADILNO VODO 

 MINIMUM MAKSIMUM POVPREČNA 
VREDNOST 

2006 7,3 7,9 7,7 

2007 7,2 8,4 7,7 

2008 7,6 9,4 8,2 

2009 7,5 8,4 8,0 

2010 7,7 8,1 7,9 

 

Tabela 24: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev neraztopljenih snovi 
za hladilno vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 

VREDNOSTI NERAZTOPLJIVIH SNOVI ZA HLADILNO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 <5,0 35,0 18,8 

2007 <5,0 18,0 10,4 

2008 5,0 17,0 10,8 

2009 <5,0 18,0 9,7 

2010 <5,0 6,0 1,4 

2011 <5 5,3 4,1 

 
Tabela 25: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti meritev usedljivih snovi za 
hladilno vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 

VREDNOSTI USEDLJIVIH SNOVI ZA HLADILNO VODO 

 MINIMUM (ml/l) MAKSIMUM (ml/l) POVPREČNA 
VREDNOST (ml/l) 

2006 <0,1 8,0 1,84 

2007 <0,1 0,9 0,37 

2008 <0,1 1,8 0,44 

2009 <0,1 <0,1 0,03 

2010 <0,1 0,1 0,06 

2011 <0,1 0,2 0,08 
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Tabela 26: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti KPK meritev za hladilno 
vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 

KPK VREDNOSTI ZA HLADILNO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 100,0 480,0 245,0 

2007 <30,0 360,0 132,4 

2008 30,0 150,0 69,2 

2009 <30 97,0 50,8 

2010 <30,0 99,0 30,7 

2011 <30,0 <30,0 14,79 

 
Tabela 27: Minimumi, maksimumi in povprečne vrednosti BPK5 meritev za hladilno 
vodo v obdobju od leta 2006 do 2011, ki jo spuščajo v Hubelj. 

BPK5 VREDNOSTI ZA HLADILNO VODO 

 MINIMUM (mg/l) MAKSIMUM (mg/l) POVPREČNA 
VREDNOST (mg/l) 

2006 71,0 250,0 139,3 

2007 11,0 170,0 73,6 

2008 16,0 74,0 35,5 

2009 <10,0 49,0 28,8 

2010 <3,0 63,0 17,3 

2011 6,0 22,0 12,7 

 
Tabela 28: Minimum, maksimum in povprečna vrednost pH meritev za tehnološko in 
hladilno vodo. 
 pH VREDNOST ZA 

TEHNOLOŠKO VODO 
pH VREDNOSTI ZA 
HLADILNO VODO 

MINIMUM 6,40 6,94 

MAKSIMUM 9,59 8,26 

POVPREČNA VREDNOST 7,85 7,76 

 

Tabela 29: Minimum, maksimum in povprečna vrednost KPK meritev za tehnološko in 
hladilno vodo. 
 KPK VREDNOSTI ZA 

TEHNOLOŠKO VODO (mg/l 
O2) 

KPK VREDNOSTI ZA 
HLADILNO VODO (mg/l O2) 

MINIMUM 312,0 <50,0 

MAKSIMUM 714,0 <50,0 

POVPREČNA VREDNOST 616,5 <50,0 

 
Tabela 30: Minimum, maksimum in povprečna vrednost BPK5  meritev za tehnološko in 
hladilno vodo. 
 BPK5 VREDNOSTI ZA 

TEHNOLOŠKO VODO (mg/l 
O2) 

BPK5 VREDNOSTI ZA 
HLADILNO VODO (mg/l O2) 

MINIMUM 430,0 4,3 

MAKSIMUM 980,0 28,0 

POVPREČNA VREDNOST 753,3 13,4 

 

 
 
 


