
SEZNAM  POOBLAŠČENCEV ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA MONITORINGA 
KAKOVOSTI VODA OD 1.1. 2018 DO 31. 3. 2024 

 
Agencija RS za okolje v skladu s 3. alineo  96. člena in 2. alineo 97. člena Zakona o varstvu 
okolja zagotavlja spremljanje in nadzorovanje stanja voda v Sloveniji (monitoring kakovosti 
voda). Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, 
kemijskega stanja podzemnih voda ter spremljanje stanja voda na območjih s posebnimi 
zahtevami.  
Monitoring kakovosti voda zagotavlja Agencija RS za okolje neposredno ali prek javnega 
pooblastila, ki se ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje opazovanja teh 
pojavov, izbranemu na podlagi javnega razpisa. 
 
Seznam pooblaščenih izvajalcev državnega monitoringa kakovosti voda, izbranih na podlagi 
javnega razpisa, z veljavnostjo od 1. 1. 2018 dalje, je naveden v tabeli:  
 

NAZIV IN SEDEŽ 
POOBLAŠCENCA 

 
OBSEG POOBLASTILA 
 

ŠT. POOBLASTILA 
IN TRAJANJE 

Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano 
Prvomajska ulica 1  
2000 Maribor 

izvajanje monitoringa parametrov kemijskega stanja, 
posebnih onesnaževal, splošnih fizikalno-kemijskih in 
mikrobioloških parametrov ter mikrocistinov v okviru 
izvajanja monitoringa ekološkega in kemijskega stanja 
voda ter stanja voda na območjih s posebnimi 
zahtevami 

35922-22/2017-15 
Veljavnost 

do 31. 03. 2024 

Institut Jožef Stefan, Jamova 
cesta 39, 1000 Ljubljana 

izvajanje monitoringa tributil in dibutilkositrovih spojin v 
okviru izvajanja monitoringa ekološkega in kemijskega 
stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi 
zahtevami 

35922-22/2017-19 
Veljavnost 

do 31. 03. 2024 

Nacionalni inštitut za biologijo, 
Večna pot 111 
1000 Ljubljana 

izvajanje monitoringa ekološkega stanja celinskih voda 
z biološkima elementoma kakovosti fitobentos in 
fitoplankton; 
izvajanje monitoringa bioloških elementov kakovosti 
ekološkega stanja obalnega morja v skladu z veljavnimi 
metodologijami  vrednotenja; 
spremljanje hidromorfoloških elementov kakovosti 
obalnega morja  

35922-22/2017-20 
Veljavnost 

do 31. 03. 2024 

Univerza v Ljubljani 
Biotehniška fakulteta 
Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana 

izvajanje monitoringa ekološkega stanja celinskih voda 
z biološkima elementoma makrofiti in bentoški 
nevretenčarji 

35922-22/2017-21 
Veljavnost 

do 31. 03. 2024 

Zavod za ribištvo Slovenije 
Spodnje Gameljne 61a  
1211 Ljubljana-Šmartno 

izlov rib za analizo prednostnih in prednostno nevarnih 
snovi v ribah v okviru izvajanja monitoringa ekološkega 
in kemijskega stanja voda ter stanja voda na območjih 
s posebnimi zahtevami; 
izvajanje monitoringa rib kot biološkega elementa 
kakovosti ekološkega stanja celinskih voda 

35922-22/2017-18 
Veljavnost 

do 31. 03. 2024 

 


