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PRILOGA 4 

CILJNE VREDNOSTI IN DOLGOROČNI CILJI ZA OZON 

1. Opredelitve in merila 

1.1. Opredelitev pojmov 

Vrednost AOT40 (izražena v (μg/m3) · ure) pomeni vsoto razlik med urnimi 
koncentracijami, večjimi od 80 μg/m3 (= 40 delov na milijardo (ppb)), in 80 μg/m3 v 
danem času z upoštevanjem le enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 
20.00 po srednjeevropskem času (CET). 

1.2. Merila 

Naslednja merila se uporabljajo za preverjanje veljavnosti pri združevanju podatkov in 
izračunu statističnih parametrov: 

Parameter Zahtevani delež veljavnih podatkov 

urne vrednosti   75 % (tj. 45 minut)  

osemurne vrednosti   75 % vrednosti (tj. 6 ur)  

največja dnevna osemurna 
srednja vrednost iz 
zaporednih 8 ur  

 75 % drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 
osemurnih povprečij na dan)  

AOT40   90 % urnih vrednosti v obdobju, opredeljenim za 
izračun vrednosti AOT40 [1] 

letna srednja vrednost   75 % urnih vrednosti poleti (od aprila do 
septembra) in 75 % pozimi (od januarja do marca, 
od oktobra do decembra), ločenih po posamičnih 
letnih časih  

število preseganj in najvišje 
vrednosti na mesec  

 90 % najvišje dnevne osemurne srednje vrednosti 
(razpoložljivih 27 dnevnih vrednosti na mesec) 90 
% urnih vrednosti med 8.00 in 20.00 po 
srednjeevropskem času (CET)  

število preseganj in najvišje 
vrednosti na leto  

pet od šestih mesecev v poletnem času (od aprila 
do septembra)  

[1] Kadar niso na voljo vsi izmerjeni podatki, se uporabi naslednji faktor za izračun vrednosti 
AOT40: 

vrednostiurnihizmerjenihštevilo
urštevilomožnoAOTAOT izmerjenaocena

∗

•= 4040    

    

(*) je število ur v časovnem obdobju opredelitve AOT40 (npr. od 8.00 do 20.00 po 
srednjeevropskem času (CET), od 1. maja do 31. julija vsako leto za varstvo rastlin in od 1. 
aprila do 30. septembra vsako leto za varstvo gozdov). 
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2. Ciljne vrednosti 

Cilj   Čas povprečenja   Ciljne vrednosti   Datum, od 
katerega se 
uporablja ciljna 
vrednost [1]  

Varovanje 
zdravja ljudi  

 največja dnevna 
osemurna srednja 
vrednost [2]  

 vrednost 120 µg/m3 ne sme biti 
presežena več kot 25 dni v 
koledarskem letu triletnega 
povprečja [3] 

— [4] 

Varstvo rastlin   od maja do julija   vrednost AOT40 (izračunana iz 
urnih vrednosti) 18000 µg/m3 · h 
v povprečju petih let [3]  

  — [4] 

 
[1] Od tega datuma se ocenjuje skladnost s ciljnimi vrednostmi. To pomeni, da je 2010 prvo leto, 
iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma 
petih let. 
[2] Najvišja dnevna osemurna srednja vrednost koncentracije je izbrana na podlagi pregleda 
osemurnih drsečih povprečij, izračunanih iz urnih podatkov in posodobljenih vsako uro. Vsako 
tako izračunano osemurno povprečje pripada dnevu, v katerem se konča. Tako je prvo 
računsko obdobje za kateri koli dan obdobje od 17.00 prejšnjega dne do 1.00 navedenega dne; 
zadnje računsko obdobje za kateri koli dan je obdobje od 16.00 do 24.00 tistega dne. 
[3] Če povprečja treh ali petih let ne morejo biti določena na podlagi popolnega in zaporednega 
niza letnih podatkov, je najmanjša količina letnih podatkov, zahtevanih za preverjanje 
usklajenosti s ciljnimi vrednostmi: 

− za ciljno vrednost za varovanje zdravja ljudi: veljavni podatki za eno leto, 

− za ciljno vrednost za varstvo rastlin: veljavni podatki za tri leta. 
[4] Uporaba od 1. januarja 2010. 

 

3. Dolgoročni cilji 

Cilj   Čas povprečenja   Dolgoročni cilj   Datum, do 
katerega naj bi bil 
dosežen 
dolgoročni cilj  

Varovanje 
zdravja ljudi  

 največja dnevna osemurna 
srednja vrednost v 
koledarskem letu  

 120 µg/m3   ni opredeljen  

Varstvo rastlin   od maja do julija   vrednot AOT40 
(izračunana iz urnih 
vrednosti) 6000 µg/m3 
· h  

 ni opredeljen  

 

 

 




