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PRILOGA 2 

DOLO ITEV ZAHTEV ZA OCENJEVANJE KONCENTRACIJ ŽVEPLOVEGA 
DIOKSIDA, DUŠIKOVEGA DIOKSIDA IN DUŠIKOVIH OKSIDOV, DELCEV 
(PM10 IN PM2,5), SVINCA, BENZENA TER OGLJIKOVEGA MONOKSIDA V  
ZRAKU ZNOTRAJ OBMO JA ALI V AGLOMERACIJI 

1. Zgornji in spodnji ocenjevalni prag 

Uporabljata  se naslednji zgornji ocenjevalni prag in spodnji ocenjevalni prag: 

1.1 Žveplov dioksid 

  Varovanje zdravja   Varstvo rastlin  

zgornji 
ocenjevalni 
prag  

 60 % 24-urne mejne 
vrednosti (vrednost 75 
µg/m3 ne sme biti 
presežena več kot 3-krat v 
koledarskem letu)  

 60 % zimske kritične 
vrednosti (12 µg/m3)  

spodnji 
ocenjevalni 
prag  

 40 % 24-urne mejne 
vrednosti (vrednost 50 
µg/m3 ne sme biti 
presežena več kot 3-krat v 
koledarskem letu)  

 40 % zimske kritične 
vrednosti (8 µg/m3)  

 

1.2 Dušikov dioksid in dušikovi oksidi 

  Urna mejna 
vrednost za 
varovanje 
zdravja ljudi 
(NO2)  

 Letna 
mejna 
vrednost 
za 
varovanje 
zdravja 
ljudi (NO2)  

 Letna kritična 
vrednost za 
varstvo rastlin 
in naravnih 
ekosistemov 
(NOx)  

zgornji 
ocenjevalni 
prag  

 70 % mejne 
vrednosti 
(vrednost 140 
µg/m3 ne sme 
biti presežena 
več kot 18-
krat v 
koledarskem 
letu)  

 80 % 
mejne 
vrednosti 
(32 µg/m3)  

 80 % kritične 
vrednosti (24 
µg/m3)  

spodnji 
ocenjevalni 
prag  

 50 % mejne 
vrednosti 
(100 µg/m3 
ne sme biti 
preseženo 
več kot 18-
krat v 
koledarskem 
letu)  

 65 % 
mejne 
vrednosti 
(26 µg/m3)  

 65 % kritične 
vrednosti 
(19,5 µg/m3)  
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1.3 Delci (PM10/PM2,5) 

  24-urno 
povprečje PM10  

 Letno 
povprečje 
PM10  

 Letno 
povprečje 
PM2,5 [1]  

zgornji 
ocenjevalni 
prag  

 70 % mejne 
vrednosti (35 
µg/m3 ne sme 
biti preseženo 
več kot 35-krat 
v koledarskem 
letu)  

 70 % 
mejne 
vrednosti 
(28 µg/m3)  

 70 % 
mejne 
vrednosti 
(17 µg/m3)  

spodnji 
ocenjevalni 
prag  

 50 % mejne 
vrednosti (25 
µg/m3 ne sme 
biti preseženo 
več kot 35-krat 
v koledarskem 
letu)  

 50 % 
mejne 
vrednosti 
(20 µg/m3)  

 50 % 
mejne 
vrednosti 
(12 µg/m3)  

[1] Zgornji in spodnji ocenjevalni prag za PM2,5 se ne uporabljata za meritve za oceno 
skladnosti s ciljnim zmanjšanjem izpostavljenosti PM2,5 zaradi varovanja zdravja ljudi. 

1.4 Svinec 

  Letno povprečje  

zgornji ocenjevalni prag   70 % mejne vrednosti (0,35 µg/m3)  

spodnji ocenjevalni prag   50 % mejne vrednosti (0,25 µg/m3)  

 

1.5 Benzen 

  Letno povprečje  

zgornji ocenjevalni prag   70 % mejne vrednosti (3,5 µg/m3)  

spodnji ocenjevalni prag   40 % mejne vrednosti (2 µg/m3)  

 

1.6 Ogljikov monoksid 

  Osemurno povprečje  

zgornji ocenjevalni prag   70 % mejne vrednosti (7 mg/m3)  

spodnji ocenjevalni prag   50 % mejne vrednosti (5 mg/m3)  
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2. Dolo anje preseganj zgornjega in spodnjega ocenjevalnega pragu 

Preseganja zgornjega in spodnjega ocenjevalnega praga je treba določiti na 
podlagi koncentracij v preteklih petih letih, kadar je na voljo dovolj podatkov. 
Šteje se, da je ocenjevalni prag presežen, kadar je bil presežen vsaj v treh 
posameznih letih iz obdobja preteklih petih let. 

Kadar so na voljo podatki iz obdobja, krajšega od petih let, je mogoče združiti 
kratkotrajne meritve v enem letu in na mestih, ki so verjetno značilna za najvišje 
ravni onesnaženosti, z rezultati, pridobljenimi na podlagi podatkov iz emisijskih 
evidenc in modeliranja, za določitev preseganja zgornjega in spodnjega 
ocenjevalnega praga. 




