
 

PRILOGA 2 

MEJNE VREDNOSTI KONCENTRACIJ SNOVI V ZGOREVALNIH PLINIH SEŽIGALNICE 

1. Dnevne povprečne vrednosti koncentracij 

Skupni prah 10 mg/m3 

Pare in plini organskih spojin, izraženih kot skupni organski ogljik – TOC 10 mg/m3 

Plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl 10 mg/m3 

Plinaste anorganske spojine fluora, izražene kot HF 1 mg/m3 

žveplov dioksid (SO2) 50 mg/m3 

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot dušikov 
dioksid za obstoječe sežigalnice  

 

z zmogljivostjo, ki presega 6 t/h, in za nove sežigalnice 200 mg/m3  

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot dušikov 
dioksid  

 

za obstoječe sežigalnice z zmogljivostjo, ki ne presega 6 t/h 400 mg/m3  

2. Polurne povprečne vrednosti koncentracij 

 (100%) A  (97%) B 

Skupni prah 30 mg/m3 10 mg/m3 

Pare in plini organskih spojin, izraženih kot skupni organski ogljik 
– TOC 

20 mg/m3 10 mg/m3 

Plinaste anorganske spojine klora, izražene kot HCl 60 mg/m3 10 mg/m3 

Plinaste anorganske spojine fluora, izražene kot HF 4 mg/m3 2 mg/m3 

žveplov dioksid (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3 

Dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid (NO2), izražena kot 
dušikov dioksid za obstoječe sežigalnice z zmogljivostjo, ki 
presegajo 6 t/h, in za nove sežigalnice 

400 mg/m3  200 mg/m3  

3. Mejne povprečne vrednosti koncentracij v času vzorčenja najmanj 30 minut in 
največ 8 ur za težke kovine 

Kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd, in talij in njegove spojine, izražene 
kot Tl, skupaj 0,05 mg/m3 

Živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg 0,05 mg/m3 



 

Antimon in njegove spojine, izražene kot Sb,  
Arzen in njegove spojine, izražene kot As,  
Svinec in njegove spojine, izražene kot Pb,  
Krom in njegove spojine, izražene kot Cr,  
Kobalt in njegove spojine, izražene kot Co,  
Baker in njegove spojine, izražene kot Cu,  
Mangan in njegove spojine, izražene kot Mn,  
Nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni,  
Vanadij in njegove spojine, izražene kot V,  
in Kositer in njegove spojine, izražene kot Sn, skupaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 mg/m3 

Mejne vrednosti se nanašajo tudi na pare in plinasto stanje težkih kovin in njihovih 
spojin. 

4. Mejna povprečna vrednost koncentracije v času vzorčenja najmanj 6 in največ 
8 ur za dioksine in furane 

Dioksini in furani  0,1 ng/m3 

Mejna vrednost se nanaša na vsoto koncentracij posameznih dioksinov in furanov, 
izračunano na način iz priloge 1 te uredbe. 

5. Mejni vrednosti koncentracije za ogljikov monoksid (CO) 
- 50 mg/m3 za dnevno povprečno vrednost, 
- 150 mg/m3 za najmanj 95% vseh izmerjenih 10-minutnih povprečnih vrednosti ali 100 

mg/m3 za vse izmerjene polurne povprečne vrednosti v katerem koli 24-urnem obdobju. 


