Obrazložitev
Z Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih
turbin in nepremičnih motorjev se odpravljajo napake in pomanjkljivosti Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18):


v 18. točki 3. člena se doda »na trenutni lokaciji«. Dodano besedilo nedvoumno določa, da se
naprava obravnava kot obstoječa takrat, ko je pred določenim datumom obratovala na trenutni
lokaciji. Starejše naprave, ki so obratovale pred navedenim datumom na drugi lokaciji in bile
pripeljane na trenutno lokacijo po navedenem datumu, se obravnavajo kot nove naprave;



v drugem odstavku 11. člena se doda sklic na predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja, s čimer se natančneje določa, katere mejne vrednosti se ne
uporabljajo. (Opomba: za nekatere anorganske in organske snovi so mejne vrednosti podane v
uredbi, ki je predmet spremembe in dopolnitve. Brez dodatne omembe predpisa bi se določba
drugega odstavka lahko razumela na način, da nobene mejne vrednosti anorganske ali organske
snovi ni potrebno upoštevati);



v peti alineji 4. točke prvega odstavka 14. člena po pomoti ni bilo navedeno »ni plinsko olje«,
zaradi česar se je mejna vrednost podvajala s prvo, drugo ali tretjo alinejo navedene točke;



drugi odstavek 18. člena se zapiše v bolj razumljivi obliki;



v tretjem odstavku 25. člena se oprostitev izvajanja občasnih meritev omogoči tudi za naprave, ki
se uporabljajo za rezervno ali zasilno napajanje s toploto. Naprave te vrste občasno obratujejo v
obdobju hudega mraza ali ob okvari glavne naprave oz. kotla. V praksi prihaja do situacij, ko se
morajo te naprave zagnati samo za namen izvedbe meritve. V obdobju izvedbe občasne meritve
(tri leta pri toplotni moči do 20 MW, eno leto pri toplotni moči nad 20 MW) namreč večkrat ni
potrebe po zagonu teh naprav;



v tretjem odstavku 29. člena se popravi napačno navajanje toplotne moči;



v drugem odstavku 30. člena se doda po pomoti izpuščena mejna vrednost za CO, v tretjem
odstavku pa se popravi napačno navajanje mejne vrednosti;



v drugem odstavku 31. člena in drugem odstavku 33. člena se popravi pomanjkljivo navajanje
določb uredbe;



tretji odstavek 31. člena in tretji odstavek 33. člena se črtata. Omenjena odstavka lahko
predstavljata neutemeljeno opustitev izvedbe občasnih meritev za naprave, za katere se mora v
skladu s prvim odstavkom 30. člena oz. prvim odstavkom 32. člena prilagoditi obratovanje
določbam uredbe do 1. januarja 2030. V praski lahko pride do situacije, ko bo naprava dopolnila
27 let od leta izdelave pred letom 2030, zato sta omenjena tretja odstavka vsebinsko neustrezna.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka
20. člena Zakona 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, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
Vlada Republike Slovenije izdaja
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih
turbin in nepremičnih motorjev
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev
(Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18) se v 3. členu v 18. točki za besedilom »ki je začel obratovati« doda
besedilo »na trenutni lokaciji«.
2. člen
V 11. členu se v drugem odstavku v napovednem stavku za besedilom »mejne vrednosti« doda
besedilo »iz predpisa, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,«.
3. člen
V 14. členu se v prvem odstavku v 4. točki peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 350 mg/m3 pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze, ni
plinsko olje, ali če v kotlu medij za prenos toplote ni voda;«.
4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v 3. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 190 mg/m3 za motorje, ki niso motorji iz prejšnje alineje;«.
5. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku besedilo »pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike.«
nadomesti z besedilom »rezervno ali zasilno napajanje z električno energijo ali toploto.«.
6. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku v 1. točki druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– 225 mg/m3 za kurilne naprave s toplotno močjo, manjšo od 5 MW, pri uporabi goriva, ki ni
premog, briketi in koks iz premoga,
–
55 mg/m3 za kurilne naprave s toplotno močjo, enako ali večjo od 5 MW, pri uporabi premoga,
briketov in koksa iz premoga,«.
7. člen
V 30. členu se v drugem odstavku na koncu 3. točke pika nadomesti z dvopičjem in doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. CO:
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– 96 mg/m3 pri uporabi rastlinskih ostankov iz proizvodnje in obdelave celuloze,
3

– 80 mg/m pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze.«.
V tretjem odstavku se v 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. SO2:
–

2040 mg/m3 pri uporabi rastlinskih ostankov iz proizvodnje in obdelave celuloze,

–

1700 mg/m pri uporabi goriv, ki niso rastlinski ostanki iz proizvodnje in obdelave celuloze.«.
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8. člen
V 31. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne uporabljajo določbe petega odstavka 2. člena, 10. člena, tretjega odstavka 21. člena,
22. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 23. člena te uredbe;«.
Tretji odstavek se črta.
9. člen
V 33. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne uporabljajo določbe petega odstavka 2. člena, 10. člena, tretjega odstavka 21. člena,
22. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 23. člena te uredbe;«.
Tretji odstavek se črta.
10.člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana,
EVA 2021-2550-0034
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
predsednik
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