
PRILOGA 9 
 

Obseg in vsebina dokumentacije v zvezi z emisijo snovi iz prvega 
odstavka 19. člena te uredbe 

 
Dokumentacija, v zvezi z emisijo snovi iz prvega odstavka 19. člena te 
uredbe, mora vsebovati: 
 
1. za napravo, ki je nov poseg v okolje:  
 
1.1 podatke o upravljavcu naprave, opis lokacije naprave vključno z grafičnim 
prikazom objektov naprave in njenih odvodnikov ter navedbo dejavnosti v 
napravi v skladu s prilogo 4 te uredbe ter proizvodno zmogljivost naprave; 
1.2 opis proizvodnega procesa v napravi in primerjavo naprave z najboljšimi 
referenčnimi razpoložljivimi tehnikami ter opis pomožnih naprav, ki so 
povezane z deli naprave ali s procesom, ki poteka v napravi, vključno z 
grafičnim prikazom lokacij pomožnih naprav; 
1.3 idejni projekt naprave z opisom tehnološkega procesa; 
1.4 opis lastnosti uporabljenih goriv in vhodnih surovin ali polizdelkov in 
izdelkov, ki se v napravi rabijo, obdelujejo ali predelujejo; 
1.5 oceno količin in lastnosti emisije snovi; 
1.6 opis vseh izpustov razpršene emisije snovi in odvodnikov odpadnih plinov 
ter merilnih mest emisije snovi;  
1.7 oceno masnih pretokov snovi, koncentracij snovi, količine vlaken in števila 
enot vonja v odpadnih plinih in parametrov tehnološkega procesa v napravi, ki 
so pomembni za primerjavo z mejnimi vrednostmi emisijskih deležev in 
faktorjev; 
1.8 navedbo mejnih vrednosti emisije snovi, ki se uporabljajo za emisijo snovi 
iz naprave; 
1.9 oceno predvidene emisije snovi, izraženo v deležih mejnih vrednosti 
emisije snovi; 
1.10 predlog največje letne količine odpadnih plinov in največjih masnih 
pretokov snovi iz naprave, ki zagotavljajo, da največja dodatna in z njo 
povezana celotna obremenitev na območju vrednotenja ni presežena, če gre 
za napravo, za katero je treba izdelati analizo obremenitev na območju 
vrednotenja; 
1.11 opis naprave za čiščenje odpadnih plinov in drugih pogojev obratovanja 
naprave, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi;. 
1.12 predlog poslovnika in obratovalnega dnevnika naprave za čiščenje 
odpadnih plinov; 
1.13 predlog programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije snovi 
zlasti razpršene emisije snovi iz naprave; 
1.14 predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije 
snovi; 
 
2. prostorski podatki za naprave, ki so nov poseg v okolje ali večja 
sprememba naprave: 
 
2.1 območje naprave, v digitalnem podatkovnem sloju v državnem 
koordinatnem sistemu, ki vključuje zlasti: 
– parcelne številke in katastrsko občino; 
– območje naprave; 



 

 

 

– kataster stavb za napravo; 
– lokacijo odvodnikov; 
– minimalni odmik od odvodnikov, za naprave, pri katerih je s to uredbo 
predpisan; 
2.2 območje vrednotenja, če mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje 
ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka; 
 
3.  za večjo spremembo naprave: 
 
3.1 podatke o upravljavcu naprave, opis lokacije naprave, vključno z grafičnim 
prikazom objektov naprave in njenih odvodnikov, ter navedbo dejavnosti v 
napravi v skladu s prilogo 4 te uredbe ter proizvodno zmogljivost naprave; 
3.2 opis proizvodnega procesa v napravi in primerjavo naprave z najboljšimi 
referenčnimi razpoložljivimi tehnikami ter opis pomožnih naprav, ki so 
povezane z deli naprave ali s procesom, ki poteka v napravi, vključno z 
grafičnim prikazom lokacij pomožnih naprav; 
3.1 opis lokacije naprave; 
3.2 opis vrste naprave in primerjava naprave z najboljšimi referenčnimi 
razpoložljivimi tehnikami; 
3.3 opis tehnološkega procesa; 
3.4 opis spremembe naprave in primerjava spremenjene naprave z najboljšimi 
referenčnimi razpoložljivimi tehnikami; 
3.5 opis lastnosti uporabljenih goriv in vhodnih surovin ali polizdelkov in 
izdelkov, ki se v napravi rabijo, obdelujejo ali predelujejo; 
3.6 podatke o izpustih razpršene emisije snovi, odvodnikih, merilnih mestih in 
emisiji snovi, določenimi v predhodnem okoljevarstvenem dovoljenju; 
3.7 podatke iz poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa emisije snovi 
zadnjih meritev, izvedenimi v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja; 
3.8 oceno o predvideni emisiji snovi, izraženo v deležih mejnih vrednosti 
emisije snovi; 
3.9 predlog podatkov o emisiji snovi v okoljevarstvenem dovoljenju; 
3.10 predlog največje letne količine odpadnih plinov in največjih masnih 
pretokov snovi iz naprave, ki zagotavljajo, da največja dodatna in z njo 
povezana celotna obremenitev na območju vrednotenja ni presežena, če gre 
za napravo, za katero je treba izdelati analizo obremenitev na območju 
vrednotenja; 
3.11 opis naprave za čiščenje odpadnih plinov in drugih pogojev obratovanja 
naprave, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije snovi; 
3.12 predlog poslovnika in obratovalnega dnevnika naprave za čiščenje 
odpadnih plinov; 
3.13 predlog programa ukrepov preprečevanja in zmanjševanja emisije zlasti 
razpršene emisije snovi iz naprave; 
3.14 predlog programa prvih meritev spremenjene naprave in predlog 
programa obratovalnega monitoringa emisije snovi. 
 
 


