
PRILOGA 1 

 

VRSTE DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO POVZROČAJO ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

VEČJEGA OBSEGA 

 
Pragovi proizvodne zmogljivosti za dejavnosti, ki potekajo v napravah, ki lahko povzročijo 
onesnaževanje okolja večjega obsega:  
 

1. Energetika 

 

1.1 Zgorevanje goriv v kurilnih napravah s skupno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več 

1.2 Rafiniranje nafte, naftnih frakcij, mineralnih olj in plina 

1.3 Proizvodnja koksa 

1.4 Uplinjanje ali utekočinjanje: * 

a. premoga 

b. drugih goriv v napravah s skupno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več 

 

2. Proizvodnja in predelava kovin 

 

2.1 Praženje ali sintranje rud kovin (vključno s sulfidnimi rudami) 

2.2 Proizvodnja surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s 

kontinuiranim litjem, z zmogljivostjo več kot 2,5 tone na uro 

2.3 Predelava železa, jekla ali zlitin železa z drugimi kovinami: 

a. vroče valjanje z zmogljivostjo več kot 20 ton neobdelanega jekla na uro 

b. kovačnice s kladivi, katerih energija presega 50 KJ na posamezno kladivo in skupna 

toplotna moč presega 20 MW 

c. nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom, večjim od 2 ton neobdelanega 

jekla na uro 

2.4 Livarna železa, jekla ali železovih zlitin s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan 

2.5 Predelava barvnih kovin: 

a. proizvodnja surovih barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z 

metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki 

b. taljenje, vključno z legiranjem, barvnih kovin, vključno s ponovno pridobljenimi produkti 

in obratovanjem livarn barvnih kovin z zmogljivostjo litja več kot 4 tone na dan za svinec 

in kadmij ali 20 ton na dan za ostale kovine 

2.6 Površinska obdelava kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 

postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m
3
 

 

3. Nekovinska in mineralna industrija 

 

3.1 Proizvodnja cementa, apna in magnezijevega oksida: 

a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 

500 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan 

b. proizvodnja apna v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan 

c. proizvodnja magnezijevega oksida v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na 

dan* 

3.2 Proizvodnja azbesta in izdelkov iz azbesta 

3.3 Proizvodnja stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan 

3.4 Taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 

več kot 20 ton na dan 

3.5 Proizvodnja izdelkov iz keramike z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, 

ploščic, lončevine ali porcelana, z zmogljivostjo proizvodnje več kot 75 ton na dan ali z 



žgalnim volumnom peči, ki presega 4 m
3
, in gostoto založbe več kot 300 kg/m

3
 na 

posamezno peč 

 

4. Kemična industrija 

 

Proizvodnja v okviru tega odstavka, pomeni proizvodnjo snovi ali skupin snovi iz odstavkov 4.1 

do 4.6 na industrijski ravni s kemijskimi ali biološkimi procesi. 

 

4.1 Proizvodnja organskih kemikalij, kot so: 

a. enostavni ogljikovodiki (ciklični ali aciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali 

aromatski) 

b. ogljikovodiki z vezanim kisikom (npr. alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, 

zmesi estrov, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole) 

c. ogljikovodiki z vezanim žveplom 

d. ogljikovodiki z vezanim dušikom (npr. amini, amidi, dušikove, nitro- ali nitratne spojine, 

nitrili, cianati, izocianati) 

e. ogljikovodiki z vezanim fosforjem 

f.  halogenirani ogljikovodiki 

g.  organokovinske spojine 

h. plastični materiali (npr. polimeri, sintetična vlakna in vlakna na osnovi celuloze) 

i. sintetični kavčuk 

j. barvila in pigmenti 

k. površinsko aktivne snovi 

4.2 Proizvodnja anorganskih kemikalij, kot so: 

a. plini (npr. amonijak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, 

žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, karbonilklorid) 

b. kisline (npr. kromova kislina, fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova kislina, 

klorovodikova kislina, žveplova kislina, oleum, žveplasta kislina) 

c. baze (npr. amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid) 

d. soli (npr. amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, 

srebrov nitrat) 

e. nekovine, kovinski oksidi ali druge anorganske spojine (npr. kalcijev karbid, silicij in 

silicijev karbid) 

4.3 Proizvodnja fosfornih, dušikovih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih) 

4.4 Proizvodnja sredstev za zaščito rastlin ali biocidov 

4.5 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov, vključno s polizdelki 

4.6 Proizvodnja eksplozivov 

 

5. Ravnanje z odpadki 

 

5.1 Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan, ki 

vključuje eno ali več dejavnosti: 

a. biološko obdelavo 

b. fizikalno-kemično obdelavo 

c. mešanje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2; 

d. ponovno pakiranje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2 

e. pridobivanje/regeneracijo topil 

f. recikliranje/pridobivanje anorganskih materialov, razen kovin ali kovinskih spojin 

g. regeneracijo kislin ali baz 

h. predelavo snovi, uporabljene za zmanjšanje onesnaževanja* 

i. predelavo snovi iz katalizatorjev 

j. ponovno rafiniranje olja ali druge načine njegove ponovne uporabe 

k. površinsko zajezitev 



5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v objektih za sežiganje ali sosežiganje odpadkov: 

a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro* 

b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan 

5.3  

a. Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan, ki vključuje 

eno ali več naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 

21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40): 

i. biološko obdelavo 

ii. fizikalno-kemično obdelavo 

iii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih za sežig ali sosežig* 

iv. obdelavo žlindre in pepela* 

v. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno s tistimi iz odpadne električne in 

elektronske opreme ter iz izrabljenih vozili in njihovih delov , v drobilnikih* 

b. Predelava ali kombinacija predelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov z 

zmogljivostjo več kot 75 ton na dan, ki vključuje eno ali več naslednjih dejavnosti, razen 

dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne 

odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40)*: 

i. biološko obdelavo 

ii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu 

iii. obdelavo žlindre in pepela 

iv. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno z odpadno električno in elektronsko 

opremo ter izrabljenimi vozili in njihovimi deli, v drobilnikih 

Če je anaerobna razgradnja edina dejavnost obdelave odpadkov, ki se izvaja v tej 

napravi, je prag zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na dan. 

5.4 Odlagališča odpadkov, opredeljena v predpisu o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 

razen odlagališč za inertne odpadke, ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s 

celotno skupno zmogljivostjo več kot 25.000 ton 

5.5 Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki niso zajeti v točki 5.4, do začetka ene 

izmed dejavnosti iz točk 5.1, 5.2, 5.4 in 5.6 s skupno zmogljivostjo nad 50 ton, razen 

začasnega skladiščenja na mestu nastanka odpadkov do začetka zbiranja* 

5.6 Podzemno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo nad 50 ton* 

 

6 Druge dejavnosti 

 

6.1 Proizvodnja v industrijskih napravah: 

a. vlaknin ali vlakninske pulpe iz lesa in drugih vlaknastih materialov  

b. papirja ali lepenke s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan 

c. ene ali več vrst naslednjih lesnih plošč: plošč z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB), 

ivernih plošč ali vlaknenih plošč, s proizvodno zmogljivostjo več kot 600 m
3
 na dan* 

6.2 Predobdelava (postopki, kot so pranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje tekstilnih vlaken 

ali tkanin s zmogljivostjo obdelave več kot 10 ton na dan 

6.3 Strojenje živalskih kož in krzna z zmogljivostjo obdelave več kot 12 ton končnih izdelkov na 

dan 

6.4   

a. Klavnice z zmogljivostjo proizvodnje več kot 50 ton klavnih trupov na dan 

b. Obdelava in predelava, razen zgolj pakiranja, naslednjih surovin ne glede na to, ali so 

bile le-te predhodno obdelane ali ne, z namenom proizvodnje živil, pijač in krmil iz: 

i. zgolj živalskih surovin (razen izključno mleka) s proizvodnjo končnih izdelkov, večjo 

od 75 ton na dan 

ii. zgolj rastlinskih surovin s proizvodnjo končnih izdelkov, večjo od 300 ton na dan ali 

600 ton na dan, če naprava obratuje manj kot 90 zaporednih dni v katerem koli letu 

iii. živalskih in rastlinskih surovin v posameznih in sestavljenih izdelkih, s proizvodnjo 

končnih izdelkov v tonah na dan, večjo od:* 



− 75, če ja A večji od ali enak 10 %, 

− (300 – (22,5 · A)) v vseh drugih primerih, 

pri čemer je »A« delež živalskih surovin (v odstotku teže) v proizvodni zmogljivosti 

končnih izdelkov 

Embalaža ni všteta v končno težo izdelkov. Ta alineja se ne uporablja, če je surovina le 

mleko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Obdelava in predelava izključno mleka, pri čemer je količina sprejetega mleka večja od 

200 ton na dan (povprečna vrednost na letni ravni) 

6.5 Odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo 

predelave več kot 10 ton na dan 

6.6 Intenzivna reja perutnine ali prašičev: 

a. z več kot 40.000 mesti za perutnino 

b. z več kot 2.000 mesti za rejo prašičev pitancev (težjih od 30 kg) ali 

c. z več kot 750 mesti za rejo plemenskih svinj 

6.7 Površinska obdelava snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, zlasti za 

apreturo, tiskanje, prekrivanje površin, razmaščevanje, vodotesno impregniranje, lepljenje, 

barvanje, čiščenje ali impregniranje z zmogljivostjo porabe organskih topil več kot 150 kg 

na uro ali več kot 200 ton na leto 

6.8 Proizvodnja industrijskega ogljika (trdo žgano oglje) ali elektrografita s postopkom žganja 

ali grafitizacije 

6.9 Zajemanje tokov CO2 iz naprav, ki opravljajo dejavnosti iz te priloge za geološko 

shranjevanje v skladu z Direktivo 2009/31/ES*
1
  

6.10 Zaščita in ohranjanje lesa in gozdnolesnih proizvodov s kemikalijami s proizvodno 

zmogljivostjo, ki presega 75 m
3
 na dan, razen izključno zaščite pred modrivostjo lesa* 

6.11 Neodvisno upravljano čiščenje odpadne vode, ki jo odvaja naprava iz te priloge, razen 

tistih, ki jih ureja Direktiva 91/271/EGS*  

 

                                                      
1
 V zvezi z opravljanjem te dejavnosti je treba upoštevati prepovedi iz zakona, ki ureja varstvo okolja. 


