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Primer za izpolnjen zapisnik inšpekcijskega pregleda  
(v izvlečkih) 
 
Zapisnik inšpekcijskega pregleda/tehničnega pregleda naprave na 
kraju samem: Zaščita pred imisijami z dne … 
 
Priloge: 1. Izvlečki iz odločb 
  2. Seznam udeležencev 
     
Udeleženi organi: Deželni urad Altötting, področje varstva okolja 
 
1. Podatki o napravi 
 
Podjetje:  Xxx 

Sedež:  Xxx 
Naprava:  Heatset rotacijski ofsetni tiskarski stroj 
Organ za izdajo dovoljenj:  Deželni urad Altötting 
Vladni okraj:  Zgornja Bavarska 
Šifra občine:  Xxx 
Št. upravljavca:  Xxx 
Tovarna/Št. lokacije:  Xxx 
Št. naprave:  Xxx 
 
 
Deli naprav in stranske naprave 
 
Zaporedna št. Oznaka 

1 Tiskarski stroj 

2 Termično dogorevanje 

3 Priprava tiskarske barve in skladiščenje 

4 Čiščenje delov 
 

Dejavnosti po Uredbi VOC 
 
Zaporedna št. Opravljene dejavnosti po prilogi II Uredbe VOC Letna poraba topil [t/a] 

1 Heatset rotacijski ofset  20 

 

 

 

 



Twinning Project SI04/EN/01                        Priloga k Prilogi 7.4 
Guideline on inspection procedure - draft July 2006           Zapisnik s kraja 
 

Page 2 of 3 

2. Preverjanje upoštevanja pogojev iz odločb  
 
Pogoji iz spodaj navedene odločbe so bili preverjeni. Preverjeni pogoji in rezultat tega 
preverjanja so zabeleženi v priloženih izvlečkih iz odločb (Priloga 1). (Opomba: označeni deli v 
poševni pisavi). 
 
Datum odločbe Številka odločbe Izvlečki iz odločbe (številke strani) 
Xxx Xxx str. 1, 4-12 

 
3. Preverjanje točk, specifičnih za napravo  
 
Zap. št. Kratka oznaka  Rezultat 

2.1 
 

Pogoji 2.4.1 in 2.5.1: 
Upoštevanje mejnih 
vrednosti emisij, ki 
veljajo za termično 
dogorevanje  

Vpogled v merilno poročilo podjetja ZZZ z dne ...., št. ....; merilno 
poročilo je bilo podjetju predloženo z dopisom z dne…….., čas 
opravljanja meritve: …Meritve celotnega ogljika so se opravile s 
pomočjo plamenskega ionizacijskega detektorja. Po izjavah v merilnem 
poročilo je vzorčenje potekalo v skladu s Smernico VDI 4200. Meritve 
so se izvajale pri maksimalni obremenitvi naprave. Mejne vrednosti 
emisij so bile zagotovo upoštevane.  

2.2 
 

Pogoj 2.4.2: Mejna 
vrednost za razpršene 
emisije 

Vpogled v bilanco topil upravljavca z dne…; razpršene emisije:    % 
uporabljenega topila, s tem je mejna vrednost upoštevana. 

 
4. Ostalo, npr. spoznanja z ogleda naprave, druge pripombe 
 
Zap. št. Kratka oznaka Rezultat 

4.1 Pogoj 2.7.2: Stalno 
spremljanje 
temperature v 
zgorevalni komori 

Temperatura v zgorevalni komori se stalno zajeme in dokumentira; pri 
nedoseganju 750 °C se sproži optični in akustični alarm 

4.2 
 

Pogoj 2.4.3: Vsebnost 
izopropanola v vlažilni 
tekočini 

Vpogled v evidence o stalnih meritvah izopropanola; vsebnost v času 
ogleda naprave: ....%. Upravljavec je sprejel naslednje ukrepe za 
zmanjševanje vsebnosti izopropanola: uporaba razpršilnega sistema 
za vlažilne tekočine namesto nanosa z valji: -> potrebne so manjše 
koncentracije izopropanola; hlajenje barvnikov; delno nadomeščanje 
izopropanola z dodatki v vlažilni tekočini (npr. glikoleter, koncentracija: 
pribl. 1%) 

4.3 
 

Pogoj 2.2.4: 
Razpoložljivost 
termičnega 
dogorevanja 

Vpogled v obratovalna navodila; vpogled v obratovalni dnevnik; 
razpoložljivost termičnega dogorevanja 99%; na kraju samem: števec 
obratovalnih ur; čas preko bypassa se dokumentira v obratovalnem 
dnevniku   
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5. Navedba potrebe po ukrepanju na podlagi tehničnega pregleda 
 

Odločba z dne  Pogoj Potreba po ukrepanju 
Xxx 

 
- - 

 
6. Sprememba pogojev 
 

 Nobena sprememba ni zahtevana. 
 
Odločba z dne Pogoj Potreba po ukrepanju 

Xxx 
 

- - 

 
 
 
Za zapisnik Sprejel/-a v vednost  
Inšpektorat Upravljavec naprave 
 
 
...................................... ......................................... 
Datum, podpis  Datum, podpis 
 

 
 


