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PRILOGA 7 

PODATKI, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V NAČRTE ZA IZBOLJŠANJE 
KAKOVOSTI ZRAKA 

1. Podatki, ki jih je treba zagotoviti na podlagi 15. člena te uredbe (načrti za 
izboljšanje kakovosti zraka): 

1.1. Ugotovitev kraja prekomerne onesnaženosti: 

a) območje, podobmočje, aglomeracija; 

b) mesto (zemljevid); 

c) merilna postaja (zemljevid, zemljepisne koordinate). 

1.2. Splošni podatki: 

a) vrsta območja (mesto, industrijsko območje ali podeželje); 

b) ocena onesnažene površine (km2) in števila prebivalstva, izpostavljenega 
onesnaženju; 

c) uporabni meteorološki podatki; 

d) ustrezni topografski podatki; 

e) podatki o vrsti elementov na območju, ki jih je treba zavarovati. 

1.3. Odgovorni organi: 

Imena in naslovi oseb, odgovornih za pripravo in izvajanje načrtov za kakovost zraka. 

1.4. Lastnosti in ocenjevanje onesnaženosti: 

a) koncentracije, opažene v predhodnih letih (pred izvajanjem ukrepov za izboljšanje); 

b) koncentracije, izmerjene po začetku izvajanja ukrepov; 

c) tehnike, uporabljene pri ocenjevanju onesnaženosti. 

1.5. Izvor onesnaževanja: 

a) seznam glavnih virov emisij, odgovornih za onesnaževanje (zemljevid); 

b) skupna količina emisij iz teh virov (ton/letno); 

c) podatki o onesnaženosti zraka zaradi vplivov iz drugih območij. 

1.6. Analiza stanja: 

a) podrobnosti o tistih dejavnikih, ki so odgovorni za preseganje (npr. promet, vključno 
s čezmejnimi prevozi, nastajanje sekundarnih onesnaževal v ozračju); 

b) podrobnosti o možnih ukrepih za zboljšanje kakovosti zraka. 

1.7. Podrobnosti o ukrepih ali projektih za zboljšanje, ki so se izvajali pred uveljavitvijo 
Direktive 2008/50/ES, in sicer o: 

a) lokalnih, nacionalnih, mednarodnih ukrepih; 

b) ugotovljenih učinkih teh ukrepov. 

1.8. Podrobnosti o ukrepih ali projektih, ki so bili sprejeti za zmanjšanje onesnaženosti 
po uveljavitvi Direktive 2008/50/ES: 
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a) seznam in opis vseh ukrepov, navedenih v projektu; 

b) časovni razpored izvedbe; 

c) ocena načrtovanega izboljšanja kakovosti zraka in pričakovanega časa, potrebnega 
za dosego teh ciljev. 

1.9. Podrobnosti o dolgoročno načrtovanih ali raziskovalnih ukrepih ali projektih. 

1.10. Seznam publikacij, dokumentacije, del itd., ki dopolnjujejo podatke, zahtevane v 
tej prilogi. 

2. Podatki, ki jih je treba zagotoviti na podlagi prvega in drugega odstavka 17. 
člena te uredbe:  

2.1. Vsi podatki iz prejšnje točke. 

2.2. Podatki o stanju glede izvajanja predpisov z naslednjih področij:  

a) predpisi o ukrepih proti onesnaževanju zraka s plini iz motornih vozil z motorjem na 
prisilni vžig: 

– Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 
86/06, 82/07 in 31/09) in 

– Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z 
najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 96/09, 114/09 in 106/10 – ZMV); 
 

b) predpisi o nadzorovanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS) pri skladiščenju 
bencina in njegovi distribuciji iz terminalov do bencinskih servisov: 

– Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02),  

– Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in 
pretakanje bencina (Uradni list RS, št. 11/99) in 

– Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in  41/09); 

c) predpisi o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja: 

– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09) in 

– Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega 
obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07); 

d) predpisi o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim 
zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo: 

– Pravilnik o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim 
zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, 
št. 85/03, 22/05, 92/05 in 95/07); 

e) predpis o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva: 

– Uredba o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 63/06 in 
92/06); 

f) predpisi o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil 
v nekaterih dejavnostih in obratih: 
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– Uredba o mejnih vrednostih emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki 
uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10) in 

– Uredba o mejnih vrednostih emisij halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz 
naprav, ki uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112 /05 in 37/07); 

g) predpis o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva: 

– Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 63/06 in 
92/06); 

h) predpisi o sežiganju odpadkov: 

– Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov 
(Uradni list RS, št. 50/01, 56/02, 84/02 in 76/10) in 

– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, 
št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 105/08); 

i) predpisi o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih kurilnih naprav: 

– Uredba o vrsti in dejavnosti naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07), 

– Uredba o mejnih vrednostih emisije v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 73/05 in 92/07), 

– Uredba o emisiji v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 
št. 31/07, 70/08 in 61/09) in 

– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, 
št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03 in 105/08); 

j) predpis o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka:  

– Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni 
list RS, št. 24/05 in 92/07); 

k) predpisi o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil 
v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil: 

− Uredbo o najvišjih vrednostih hlapnih organskih spojin v določenih barvah in lakih 
ter proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 93/10), 

– Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih 
organskih spojin (Uradni list RS, št. 122/07 in 16/09); 

l) predpis o deleža žvepla v gorivih za plovila: 

– Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 63/06 in 
92/06); 

m) predpisi o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih 
onesnaževal iz motorjev na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter emisijam 
plinastih onesnaževal iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin 
ali utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v vozilih: 

– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil 
(Uradni list RS, št. 86/06) in 
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– Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z 
najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 96/09, 114/09 in 106/10 – ZMV); 

n) predpisi o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah: 

– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 
22/10),   

– Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 95/07),  

– Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2009–2016 (sklep 
Vlade Republike Slovenije z dne 31. 1. 2008),  

– Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 22/10 – 
EZ-D), 

– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09) in 

– Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več odjemalci (Uradni list RS, št. 52/05, 7/10). 

 

3. Podatki o vseh ukrepih za zmanjšanje onesnaženosti zraka, ki so bili 
upoštevani na ustrezni lokalni ali nacionalni ravni za izvajanje v zvezi z dosego 
ciljev glede kakovosti zraka, vključujejo: 

a) zmanjšanje emisij iz nepremičnih virov z zagotovitvijo, da se majhni in srednje veliki 
nepremični viri izgorevanja (vključno z biomaso) opremijo z napravami za nadzor emisij 
ali se zamenjajo; 

b) zmanjšanje emisij iz vozil na podlagi dodatne opreme za nadzor emisij. Treba je 
proučiti uporabo ekonomskih spodbud za pospešitev opremljanja; 

c) državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti nabavijo v skladu s 
priporočili Evropske Komisije o okoljskih javnih naročilih cestna vozila, goriva in gorilno 
opremo za zmanjšanje emisij, vključno z nakupom: 

− novih vozil, vključno z vozili z manjšimi emisijami, 

− bolj čistih prevoznih sredstev, 

− nepremičnih virov izgorevanja z manjšimi emisijami, 

− goriv, ki povzročajo manj emisij, za nepremične in premične vire; 

d) ukrepe za omejitev emisij zaradi prometa prek prometnega načrtovanja in 
upravljanja (vključno s cenami med prometnimi konicami, diferenciranimi parkirninami 
ali drugimi ekonomskimi spodbudami; določitev "območij z manjšimi emisijami"); 

e) ukrepe za spodbuditev prehoda prometa na oblike, ki manj onesnažujejo; 

f) zagotovitev, da se goriva, ki povzročajo manj emisij, uporabljajo v malih, srednjih in 
velikih nepremičnih ter premičnih virih; 

g) ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z uporabo dovoljenj za naprave, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje večjega obsega iz zakona, ki ureja varstvo okolja in 
operativnega programa, ki ureja doseganje zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega 
zraka ter z uporabo ekonomskih instrumentov (npr. davki, dajatve ali trgovanje z 
emisijami); 

h) po potrebi ukrepe za zaščito občutljivih skupin prebivalstva. 




