
 

PRILOGA 3 

1. METODOLOGIJA IZRAČUNAVANJA MEJNIH VREDNOSTI KONCENTRACIJ 
SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIH NAPRAVE ZA SOSEŽIG IN RAČUNSKE VSEBNOSTI 

KISIKA ZA SOSEŽIG ODPADKOV 

Mejna vrednost za posamezno snov in ogljikov monoksid v zgorevalnih plinih, ki 
nastajajo zaradi sosežiga odpadkov, se izračuna po enačbi 

 MEVSEž × VSEž + MEVPROC × VPROC 

MEVSOSEž = ———————————————————————————————— 

 VSEž + VPROC 

kjer je: 

VSEž – volumen zgorevalnega plina, ki nastane le iz sežiga odpadkov, določen na 
osnovi odpadka z najnižjo kurilnostjo, za katere je izdano dovoljenje za sosežig, izračunana 
pri normnih pogojih in računski vsebnosti kisika iz 11. člena te uredbe. 

V primeru, da je delež toplote, pridobljen zaradi sežiga nevarnih odpadkov, manjši 
od 10% celotne zgorevalne toplote, nastale v napravi, se upošteva za določitev VSEž količina 
odpadkov, ki bi ustrezala 10% celotne zgorevalne toplote; 

MEVSEž – mejna vrednost, ki velja skladno s to uredbo za snov v zgorevalnih plinih 
sežigalnice odpadkov, kadar ne gre za sosežig; 

VPROC – volumen zgorevalnih plinov, ki nastajajo pri obratovanju naprave zaradi 
zgorevanja običajnih goriv brez odpadkov, izračunana pri normnih pogojih in računski 
vsebnosti kisika v zgorevalnih plinih. Če za posamezno napravo računska vsebnost kisika ni 
predpisana, se pri izračunu upošteva dejanska vsebnost kisika v zgorevalnih plinih, ki pa 
niso razredčeni bolj kot je to tehnološko neizogibno. 

MEVPROC – mejna vrednost, ki je določena za posamezno napravo v predpisih o 
emisiji snovi v zrak za uporabo običajnih goriv. 

MEVSOSEž– mejna vrednost za sosežig odpadkov. 

Izračun iz prejšnjega odstavka se ne uporablja za določanje tistih mejnih vrednosti 
MEVSOSEž za sosežig odpadkov v cementarnah, kurilnih napravah in industrijskih pečeh, ki so 
določene v točkah 2, 3 in 4 te priloge. 

Ne glede na mejne vrednosti iz predpisa o emisiji snovi v zrak je treba pri izračunu 
mejnih vrednosti za sosežig v kurilnih napravah upoštevati za MEVPROC vrednosti iz točke 3 te 
priloge. 

Skupna računska vsebnost kisika v zgorevalnih plinih se tudi določi na način iz 
prejšnjih odstavkov te priloge. 

2. POSEBNE DOLOČBE ZA CEMENTARNE, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE 

2.1. Mejne vrednosti MEVsosež za sosežig odpadkov v cementarnah za 
koncentracije nevarnih snovi, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 10 volumenskih 
%, so: 



 

Vrsta snovi Mejna vrednost MEVsosež 

Skupni prah 30 mg/m3 

HCl 10 mg/m3 

HF 1 mg/m3 

Nox 800 mg/m3 

Cd + Tl 0,05 mg/m3 

Hg 0,05 mg/m3 

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5 mg/m3 

Dioksini in furani 0,1 ng/m3 

2.2. Mejni vrednosti MEVsosež za sosežig odpadkov v cementarnah za 
koncentracije TOC in SO2, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 10 volumenskih %, 
sta: 

Vrsta snovi Mejna vrednost MEVsosež 

SO2 50 mg/m3 

TOC 10 mg/m3 

Za čas vzorčenja, čas povprečenja in druge pogoje merjenja koncentracij snovi v 
zgorevalnih plinih veljajo določbe za merjenje koncentracij snovi v zgorevalnih plinih 
sežigalnic. 

3. POSEBNE DOLOČBE ZA VELIKE KURILNE NAPRAVE, ČE SOSEŽIGAJO 
ODPADKE 

3.1 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na 
trdna goriva za koncentracije snovi, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 
volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so: 

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW 

SO2 
 850 od 850 do 200 200 

za vsa goriva   linearno  

   zmanjševanje  

   od 100 do 300 MW  

za domača goriva  ali učinek ali učinek ali učinek 

  razžveplanja razžveplanja razžveplanja 



 

  več kot 90% več kot 92% več kot 95% 

NOx  400 300 200 

skupni prah 50 50 30 30 

3.2 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na 
biomaso za koncentracije snovi, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih 
% in izražene v mg/Nm3, so: 

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW 

SO2  200 200 200 

Nox  350 300 300 

skupni prah 50 50 30 30 

3.3 Mejne vrednosti MEVPROC za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah na 
tekoča goriva za koncentracije snovi, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 
volumenskih % in izražene v mg/Nm3, so: 

Vrsta snovi Do 50 MW Od 50 do 100 MW Od 100 do 300 MW Več kot 300 MW 

SO2  850 od 850 do 200 200 

   linearno 
zmanjševanje 

 

   od 100 do 300 MW  

Nox  400 300 200 

skupni prah 50 50 30 30 

3.4 Mejne vrednosti MEVsosež za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah za 
koncentracije težkih kovin, ki so izračunane pri računski vsebnosti kisika 6 volumenskih % in 
izražene v mg/Nm3, so: 

Vrsta snovi Mejne vrednosti MEVsosež 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 

Čas povprečenja je najmanj 30 minut in ni daljši od 8 ur. 

3.5 Mejna vrednost MEVsosež za sosežiganje odpadkov v kurilnih napravah za 
koncentracije dioksinov in furanov, ki je izračunana pri računski vsebnosti kisika 6 
volumenskih % in izražena v ng/Nm3, je 0,1. Čas povprečenja je najmanj 6 ur in ni daljši od 8 
ur. 



 

4. POSEBNE DOLOČBE ZA INDUSTRIJSKE PEČI, ČE SOSEŽIGAJO ODPADKE 

4.1 Mejna vrednost MEVsosež za sosežiganje odpadkov v industrijskih pečeh za 
koncentracije dioksinov in furanov, ki je izražena v ng/Nm3, je 0,1. Čas povprečenja je 
najmanj 6 ur in ni daljši od 8 ur. 

4.2 Mejne vrednosti MEVsosež za sosežiganje odpadkov v industrijskih pečeh za 
koncentracije težkih kovin, ki so izražene v mg/Nm3, so: 

Vrsta snovi Mejne vrednosti MEVsosež 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

Čas povprečenja je najmanj 30 minut in ni daljši od 8 ur. 


