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PRILOGA 3 

CILJNO ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI NA OZEMLJU REPUBLIKE 
SLOVENIJE, CILJNA IN MEJNA VREDNOST ZA PM2,5 

 

1. Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti na območju Republike Slovenije  

Ciljno zmanjšanje izpostavljenosti glede na kazalnik 
povprečne izpostavljenosti za leto 2010  

 Leto, do katerega je treba 
doseči ciljno zmanjšanje 
izpostavljenosti 

Začetna koncentracija 
v µg/m3  

 Cilj zmanjšanja 
izpostavljenosti v odstotkih  

< 8,5 = 8,5   0 %  

> 8,5 – < 13   10 %  

= 13 – < 18   15 %  

= 18 – < 22   20 %  

≥ 22   Vsi primerni ukrepi za 
doseganje vrednosti 18 
μg/m3  

 2020  

Kadar je kazalnik povprečne izpostavljenosti v referenčnem letu 8,5 µg/m3 ali manj, je 
ciljno zmanjšanje izpostavljenosti enako nič. Ciljno zmanjšanje je enako nič tudi v 
primerih, ko kazalnik povprečene izpostavljenosti doseže raven 8,5 µg/m3 kadar koli v 
obdobju od leta 2010 do leta 2020 ter ostane na omenjeni ravni ali pod njo. 

 

2. Obveznost glede stopnje izpostavljenosti 

Obveznost glede stopnje 
izpostavljenosti 

Leto, do katerega je treba doseči 
vrednost, določeno z obveznostjo 

20 µg/m3   2015  

 

3. Ciljne vrednosti 

Čas povprečenja   Ciljne vrednosti  Datum, od katerega se 
uporablja ciljna vrednost  

Koledarsko leto   25 µg/m3  [1] 

[1] Uporaba od 1. januarja 2010. 
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4. Mejna vrednost 

Čas povprečenja   Mejna 
vrednost  

 Sprejemljivo 
preseganje  

 Datum, do 
katerega je 
treba doseči 
mejno vrednost  

STOPNJA 1  

Koledarsko leto   25 µg/m3   20 % na dan 11. 
junija 2008, ki se 
zmanjša 
naslednjega 1. 
januarja in vsakih 
12 mesecev po 
tem, za enake 
letne odstotke, 
dokler do 1. 
januarja 2015 ne 
doseže 0 %  

 1. januar 2015  

STOPNJA 2 [1]  

Koledarsko leto   20 µg/m3     1. januar 2020  

[1] Stopnja 2 – okvirna mejna vrednost, ki jo mora Komisija leta 2013 preveriti ob upoštevanju 
drugih informacij o učinkih ciljne vrednosti na zdravje in okolje, informacij o njeni tehnični 
izvedljivosti in informacij o izkušnjah z njo v državah članicah Evropske unije.




