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PRILOGA 4: Strokovna ocena o skladnosti naprave s predpisi
Podatki o upravljavcu naprave
Naziv
Naslov
Podatki o lokaciji naprave
Naslov
Katastrska(e) občina(e)
Parcelna(e) številka(e)
Podatki o napravi
Vrsta naprave
Kratek opis tehnološkega postopka v napravi,
ki vpliva na emisijo snovi in toplote
Opredelitev o uvrstitvi naprave v skupino
naprav, za katero posebni predpis iz prvega
odstavka 2. člena te uredbe ureja mejne
vrednosti emisije snovi ali emisije toplote ali
druga posamezna vprašanja v zvezi z emisijo
snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode
Opis spremembe naprave, če gre za gradnjo zaradi spremembe naprave

Podatki o odpadni vodi, ki se odvaja iz naprave
Predvidena največja letna količina odpadne
vode
Tip odpadne vode
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Podatki o javni kanalizaciji, če se odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo
Številka sistema javne kanalizacije
Ime območja poselitve
Podatki o odvajanju odpadne vode, če gre za neposredno ali posredno odvajanje v vode
Podatki o načinu odvajanja odpadnih voda
Podatki o vodnem telesu vodotoka ali morja v
skladu s predpisom, ki ureja določitev in
razvrstitev vodnih teles površinskih voda, če
gre za neposredno odvajanje
Podatki o vodnem telesu podzemne vode v
skladu s predpisom, ki ureja določitev vodnih
teles podzemnih voda, če gre za posredno
odvajanje
Lokacija iztoka v državnem koordinatnem
sistemu za raven merila 1 : 5 000
Lokacija merilnega mesta v državnem
koordinatnem sistemu za raven merila 1 :
5 000

-

posredno odvajanje

-

neposredno odvajanje

-

šifra vodnega telesa vodotoka/morja

-

ime vodnega telesa vodotoka/morja

-

šifra vodnega telesa podzemne vode

-

ime vodnega telesa podzemne vode

Mejne vrednosti emisije snovi in emisije toplote, ki jih je treba upoštevati pri obratovanju
naprave
Parameter onesnaženosti

Mejna vrednost

po potrebi dodaj vrstico
Skladnost naprave s predpisi ugotavlja
Naziv in naslov izdelovalca strokovne ocene
Odgovorna oseba izdelovalca strokovne
ocene
Kraj in datum
Podpis in žig
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