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KRATICE IN OKRAJŠAVE
Mednarodne organizacije, konvencije in slovenska zakonodaja
AC

Aarhuška konvencija

ADR

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

BC

Baselska konvencija

CEECs

Centralne in vzhodnoevropske države

CEFIC

Evropski svet za kemično industrijo

CLRTAP

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

EC

Evropska komisija

EMEP

Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi

EEA

Evropska okoljska agencija

ES

Evropska skupnost

EU

Evropska unija

GEF

Global Environmental Facility - Sklad za svetovno okolje

IFCS

Intergovernmental Forum on Chemical Safety - Medvladni forum za kemijsko varnost

ILO

Mednarodna organizacija dela

IPCC

Intergovernmental Forum on Climate Change - Medvladni forum za spremembo podnebja

IPCS

Intergovernmental Program on Chemical Safety - Mednarodni program za kemijsko varnost

IPPC

Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja

IUPAC

Mednarodno združenje za čisto in uporabno kemijo

NIP

National Implementation Plan – Nacionalni izvedbeni načrt

NPVO

Nacionalni program varstva okolja

NPZV

Nacionalni program zdravstvenega varstva

OECD

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj

RIPO

Protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal

RC

Rotterdamska konvencija

SC

Stockholmska konvencija

UN ECE

Evropska ekonomska komisija Združenih Narodov

UNEP

Okoljski program Združenih Narodov

UNESCU

Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

WFD

Okvirna vodna direktiva

WHO

Svetovna zdravstvena organizacija

ZFfS

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

ZKem

Zakon o kemikalijah

ZV

Zakon o vodah

ZVMS

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

ZVO

Zakon o varstvu okolja

Kemijske spojine, zmesi

VII

HCFC

Klorofluoroogljikovodiki

POPs

Obstojna organska onesnaževala

PCB

Poliklorirani bifenili

PCT

Polikloriranimi trifenili

PBB

Polibromiranimi bifenili

PTS

Obstojne toksične spojine

PBTs

Obstojne, bioakumulativne, toksične snovi

OCCs

Organoklorirane spojine

OCPs

Organoklorirani pesticidi

ALD

Aldrin

CHL

Klordan

DIE

Dieldrin

DDTs

Σ DDT + DDE + DDT

DDT

p, p´-DDT (4,4’-DDT) = 1,1,1-triklor-2,2-bis (4-klorfenil) etan

DDE

p,p´-DDE = 1,1-diklor-2,2-bis(4-klorofenil) etilen - produkt dehidrogenoklorinacije

DDD

p,p´-DDD = 1,1-dikloro-2,2-bis(4-klorofenil) etan - produkt deklorinacije

END

Endrin

HPT

Heptaklor

HCB

Heksaklorobenzen

HCH

Lindan

MIR

Mireks

TOX

Toksafen

FLR

Fluoren

PHE

Fenantren

ANT

Antracen

FLU

Fluoranten

PYR

Piren

PBDEs

Polibrominirani difeniletri

PAHs

Policiklični aromatični ogljikovodiki

NAP

Naftalen

PCP

Poliklorirani fenoli

PeCP

Pentaklorofenol

PCTs

Poliklorirani trifenili

PCDDs/Fs

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani

PCDDs

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini

PCDFs

Poliklorirani dibenzofurani
D – Di, Tr – Tri, T – Tetra, Pe – Penta, Hx – Heksa, Hp – Hepta, O - Okta

DL PCBs

Dioksin-podoben polikloriranim bifenilom dioksinom podobni poliklorirani bifenili

VIII

FFS

Fitofarmacevtska sredstva

D/F

Dioksini/furani

PCDD/PCDF

Poliklorinani dibenzo-p-dioksini / poliklorirani dibenzofurani

NMVOC

Nemetanski hlapni ogljikovodiki

VOC

Hlapni ogljikovodiki

DDT

Dikloro-difenil-trikloretan

EDC

1,2-dikloroetan

VCM

Vinilklorid, monomere

TCDD

2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin

PVC

Polivinil klorid

Parametri in ostalo
ADI

Sprejemljiv dnevni vnos

BAF

Bioakumulacijski faktor

BAT

Najboljša razpoložljiva tehnologija

BCF

Faktor biokoncentracije

BEP

Najboljša okoljska praksa

LOD ali LOQ

Meja določanja

MRL

Mejna vrednost ostankov pesticidov

TEF

Toksični ekvivalentni faktor

TEQ

Koncentracija toksičnega ekvivalenta TCDD

TWI

Sprejemljiv tedenski vnos

Nacionalne institucije
ARSO

Agencija RS za okolje

AKTRP

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

FURS

Fitosanitarna uprava RS

GZS

Gospodarska zbornica Slovenije

IRSKGH

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

IRSOP

Inšpektorat RS za okolje in prostor

IVZ

Inštitut za varovanje zdravja RS

IVRS

Inštitut za vode RS

KIS

Kmetijski inštitut Slovenije

MG

Ministrstvo za gospodarstvo

MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MOP

Ministrstvo za okolje in prostor

MP

Ministrstvo za promet

MZ

Ministrstvo za zdravje

MZZ

Ministrstvo za zunanje zadeve

RS

Republika Slovenija

IX

URSK

Urad RS za kemikalije

URSVN

Uprava RS za varstvo narave

VURS

Veterinarska uprava RS

ZIRS

Zdravstveni inšpektorat RS

ZZV

Zavod za zdravstveno varstvo

Ostalo
BPD

Bruto družbeni dohodek

CORINAIR

Evropska metodologija za izdelavo emisijskih evidenc

DEE

Državne emisijske evidence

EMAS

Shema ravnanja z okoljem in okoljskega presojanja

EPER

Evropski register emisij onesnaževal

EUCIS

Evropski carinski informacijski sistem

EUROSTAT

Evropski statistični urad

MAP

Sredozemski akcijski plan

NVO

Nevladne organizacije

REC

Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo

SDP

Sistem določitve poti

SEA

Socialno ekonomska analiza

SFRJ

Socialistična federativna republika Jugoslavija

SURO

Strateške usmeritve ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji

X

POVZETEK
Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali (v
nadaljnjem besedilu: NIP) predstavlja osnovni strateški dokument na področju
obstojnih organskih onesnaževal, katerega cilj je splošno izboljšanje zdravja ljudi in
varovanja okolja. V ta namen določa načrt cilje na posameznih področjih v določenih
časovnih obdobjih in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. Nacionalni
izvedbeni načrt je pripravljen na osnovi Stockholmske konvencije o obstojnih
organskih onesnaževalih in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/04 o
obstojnih organskih onesnaževalih. NIP tako izpolnjuje obveznosti države kot
pogodbenice Stockholmske konvencije glede prenosa pravnega reda EU v slovenski
pravni red, po drugi strani pa določa operacionalizacijo ciljev in ukrepov na področju
obstojnih organskih onesnaževal, določenih v tem dokumentu.
NIP tako povzema stanje obremenjenosti z obstojnimi organskimi onesnaževali v
Sloveniji, opredeljuje vizijo prihodnosti glede ravnanja na tem področju in usmeritev
ter ukrepe za realizacijo te vizije od leta 2009 do konca 2013.
Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih
Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem
besedilu: SC) je z namero po odpravi ali omejitvi proizvodnje in uporabe dvanajstih
kemikalij, od 22. maja 2001 do srede marca 2009 podpisalo 152 držav in ratificiralo
162 držav. Konvencija je stopila v veljavo 90. dan po petdeseti ratifikaciji, 17. maja
2004. Besedilo konvencije je dostopno v Uradnem listu RS št. 32/2004, Mednarodne
pogodbe št. 9 oziroma na spletni strani: http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/
conf/UNEP-POPS-CONF-4-AppendixII.5206ab9e-ca67-42a7-afee-9d90720553c8.pdf.
Seznami izbranih namerno proizvedenih snovi so v Prilogah A in B, Priloga C pa
navaja nenamerno proizvedene snovi, ki izhajajo pri sežigu ali med tehnološkimi
procesi v atmosfero kot onesnaževala.
POPs snovi, ki jih obravnava SC, so pesticidi: aldrin dieldrin, endrin, DDT, heptaklor,
mireks,
toksafen,
klordan
in
heksaklorobenzen,
industrijski
kemikaliji
heksaklorobenzen in poliklorirani bifenili, ter nenamerno proizvedeni stranski
produkti pri sežigu ali tehnoloških procesih, dioksini, furani, heksaklorobenzen in
poliklorirani bifenili. Osnovne informacije o lastnostih teh snovi, ki jih obravnava
Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje z obstoječimi onesnaževali RS, so zbrane v
Prilogi 1. Proizvodnja in uporaba organokloriranih pesticidov, ki so vsebovali POPs
snovi v Republiki Sloveniji sta potekali med 1957 in 1988. Potekala je proizvodnja
FFS na osnovi aldrina, dieldrina in endrina. Republika Slovenija ne razpolaga s
podatki o porabi fitofarmacevtskih sredstev, ker gre za skupno porabo v SFRJ.
Mireks se ni proizvajal niti uporabljal na ozemlju Republike Slovenije. Od leta 1962
do 1984 so se uporabljali tudi poliklorirani bifenili.

Pregled stanja na področju POPs snovi v Sloveniji
Stanje v okolju
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Mejne vrednosti POPs snovi so bile usklajene z najstrožjimi merili razvitih zahodnih
držav že v času, ko je bila Slovenija del Socialistične federativne republike
Jugoslavije. Evidenca porabe FFS v tistem času ni bila vzpostavljena za posamezno
republiko, vendar je tedanja država večino FFS s POPs snovmi prepovedala do leta
1973. Danes so mejne vrednosti in metode vzorčenja v okviru nadzora usklajene s
predpisi Evropske unije.
Fitofarmacevtska sredstva s POPs snovmi
V času skupne države SFRJ je bila večina FFS s POPs snovmi prepovedana do leta
1973, izjemoma do leta 1982 ter za endrin (kot rodenticid) do leta 1989. Največ so se
uporabljali pripravki na osnovi DDT in endrina. V tistem času evidenca porabe FFS
za posamezno republiko ni bila vzpostavljena.
Danes Republika Slovenija v celoti povzema EU zakonodajo. Registracija FFS
poteka v skladu z nacionalnimi in EU predpisi. V okviru postopka registracije
posameznega FFS se izdela na FURS ocena tveganja za zdravje ljudi in okolje za
pogoje uporabe v Republiki Sloveniji. Na podlagi predloga komisije za
fitofarmacevtska sredstva in v soglasju z Ministrstvom za zdravje, Uradom RS za
kemikalije, izda Fitosanitarna uprava RS odločbo o registraciji FFS ali o njeni
zavrnitvi.
Spremljanje ostankov pesticidov s POPs snovmi v posameznih elementih okolja je
zaradi pretekle uporabe do leta 1990 nakazovalo v nekaterih vzorčnih točkah
pojavljanje DDT in endrina v vodi, kar je kazalo na možnost vira POPs snovi v tleh.
Načrtne raziskave vzorcev tal teh predpostavk niso potrdile, prav tako raziskave
POPs snovi v kmetijskih pridelkih niso pokazale povečanih vsebnosti. Točkovno
pojavljanje POPs snovi v nekaterih vzorcih vode bi lahko bila posledica nepravilno
odloženih FFS, vendar podatki za to niso na voljo.
Od leta 1999 se glede ostankov pesticidov v živilih in kmetijskih pridelkih izvaja
nacionalni program monitoringa, ki zagotavlja redno, usklajeno in sistematično
preverjanje vsebnosti pesticidov in njihovih ostankov v živilih in kmetijskih pridelkih. V
okviru rednega nadzora pesticidov v živilih, krmi in pitni vodi ni bilo ugotovljenih
preseženih mejnih vrednosti POPs snovi.
Stare zaloge FFS
Stare zaloge FFS, evidentirane z anketo neposredno pri prodajalcih in uporabnikih
FFS, so pokazale majhne količine FFS, ki vsebujejo POPs snovi. Prodajalci nimajo
več zalog FFS, ki vsebujejo POPs, kmetijska gospodarstva pa so javila zalogo cca 90
kg ali L FFS, katerih aktivna snov so POPs. Prednjačijo zaloge sredstev, ki vsebujejo
DDT in endrin. Zbiranje in odstranitev teh količin sta predvidena v akcijskem načrtu.
PCB
Slovenija je prevzela osnovna določila EU direktive o odstranjevanju polikloriranih
bifenilov (PCB) in polikloriranih trifenilov (PCT) in jih vključila v svojo zakonodajo. Ta
predstavlja za Slovenijo obvezo za dokončno opustitev PCB do leta 2010. V tem
času je potrebno naprave nadomestiti z napravami, ki ne vsebujejo PCB ali jih
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dekontaminirati na predpisan način. V evidenci registriranih imetnikov PCB naprav in
PCB odpadkov pri MOP je bilo ugotovljeno, da je znašal realiziran izvoz in
odstranjevanje PCB v tujini, po podatkih do konca leta 2003, 899.710 kg. Do konca
2004 je bilo v bazi podatkov registriranih 157 imetnikov PCB naprav, pri čemer znaša
količina PCB potrebnih za odstranitev še 118.503 kg. Ocenjujemo, da so v evidenci
vsi večji imetniki PCB.
Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z zakonodajo Evropske unije sprejelo
osnovo za zbiranje in odstranitev opreme s PCB/PCT z volumnom manjšim kot 5 dm3
PCB/PCT (razpršeni viri). Ocena količine razpršenih virov PCB v lasti gospodinjstev
in drugih subjektov (industrija) v Sloveniji je ocenjena na 215.600 kg PCB. Procesa,
ki bosta urejala ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki z obveznim zbiranjem in ločevanjem nevarnih frakcij
komunalnih odpadkov in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo bosta
omogočala ureditev področja organiziranega zbiranja razpršenih virov PCB, se še
nista začela.
Proizvodnja naprav, ki vsebujejo olje s PCB, je v Sloveniji tekla v enem podjetju in
sicer od 1962 do 1985. Od neporabljenega PCB je bilo leta 1985 169,9 ton
odstranjeno s sežigom – D10 (Francija), 70 ton PCB je bilo emisij in odloženih
odpadkov v okolju območja Semiča. Žal je v času obratovanja podjetja Iskra
kondenzatorji v Semiču prišlo do nekontroliranega odlaganja in upravljanja s
surovinami, izdelki in odpadki s PCB in posledično kontaminacije vode.
Kontaminacija je bila omejena na ozko področje okolice tovarne ter porečje reke
Krupe. Na področju so ob odkritju onesnaženja vode v letu 1985 nemudoma uvedli
varnostne ukrepe za zaščito zdravja ljudi in sanacije okolja. Kontaminirana tla,
odpadki, polizdelki in izdelki tovarne Semič so bili zbrani in trajno shranjeni. Danes v
zraku, tleh in kmetijskih pridelkih, razen v posameznih primerih, ni več zaslediti
povečanih vsebnosti PCB. Voda reke Krupe pa ob izrednih vodnih razmerah še
vsebuje PCB. Čeprav so takšne razmere redke, nepredvidljivost takšnih dogodkov
preprečuje, da bi na območju onesnaženja trajno umaknili vse varnostne ukrepe.
Monitoring okolja zaradi onesnaženosti s PCB v Sloveniji izvaja Agencija Republike
Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor. Podatki vključujejo rezultate
meritev vodnih virov, površinskih vod in njihovih sedimentov za obdobje od leta 1986
do leta 2002. Podatki o vsebnosti PCB v tleh izhajajo iz dveh obsežnih raziskav, v
letu 2004 pa so bila v redni monitoring vključena tudi tla. Metodologija in mesta
vzorčenja so se v tem času spreminjala, kljub temu pa v tem obdobju meritve niso
pokazale preseženih mejnih vrednosti, z izjemo območja Semiča.
Odpadki
Agencija Republike Slovenije za okolje vodi evidence predelovalcev, odstranjevalcev
odpadkov, zbiralcev, prevoznikov, posrednikov pri ravnanju z odpadki, evidenco
dobaviteljev baterij in akumulatorjev, evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne
in elektronske opreme, evidenco pooblaščencev za izdelavo ocene odpadkov in
evidenco PCB naprav. Zavezanci so dolžni enkrat letno poročati o ravnanju z
odpadki v preteklem koledarskem letu, podatki o količini odpadkov in različni seznami
zavezancev so dostopni na njihovih spletnih straneh. Žal klasifikacija odpadkov ne
omogoča masne bilance odpadkov FFS. Vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja
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promet s FFS ali upravlja z opremo, ki vsebuje PCB, mora imeti za zagotavljanje
ustreznega ravnanja z nevarnimi odpadki sklenjeno pogodbo z zbiralcem ali
odstranjevalcem, ki je pridobil dovoljenje ministrstva za okolje in prostor za to
ravnanje. V okviru nacionalnega strateškega načrta za ravnanje z odpadki in načrta
sanacije divjih odlagališč je predvidena identifikacija odlagališč z nevarnimi odpadki
in priprava programa za njihovo sanacijo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev do
izvedbe tega še ni prišlo.
Nenamerno proizvedene POPs snovi
Nenamerno proizvedene POPs snovi prehajajo večinoma v okolje kot emisije
različnih industrijskih obratov. Slovenija je obveznosti in zakonske podlage, ki urejajo
področje POPs emisij, v celoti uskladila z veljavnimi evropskimi predpisi in
smernicami. Osnova aktivnostim za ureditev tega področja je Protokol o obstojnih
organskih onesnaževalih h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje iz
leta 1979, ki jo je Slovenija prevzela kot naslednica Jugoslavije.
ARSO, ki zbira podatke in pripravlja evidence emisij vključuje v svoje delo različne
strokovne institucije v Sloveniji.
Na ARSO obstojata dve vrsti emisijskih podatkov, oziroma baz podatkov. Državne
emisijske evidence so sistematično zbrani emisijski podatki, skupni za celotno
državo, register REMIS služi za spremljanje emisij iz industrijskih obratov. Za
spremljanje emisijskih podatkov se uporablja enotna evropska metodologija
CORINAIR.
Dosedanja pomanjkljivost ravnanja z nenamerno proizvedenimi POPs je bila
nesistematičnost izvajanja meritev in siceršnja negotovost, saj so dobljeni podatki
rezultat statističnih podatkov in bolj ali manj ustrezne izbire emisijskih faktorjev.
Urejanje te problematike že poteka. Iz evidenc emisij, izdelanih za obdobje od 1990
do 2006 vseh omenjenih POPs, je razvidno ustaljeno zmanjševane vseh omenjenih
snovi.
Stanje na področju obveščanja, ozaveščanja in izobraževanja
Za področje obveščanja, ozaveščanja, izobraževanja, sodelovanja in usposabljanja o
POPs Slovenija nima posebnega institucionalnega sistema. Vse te obveznosti se v
slovenskem pravnem redu urejajo na ravni programskih dokumentov. Obstoječe
institucije in upravni organi se za aktivnosti, kot so priprava besedil za različne
izobraževalne ali obveščevalne publikacije, zagotavljanje strokovne podpore priprave
in upravljanje s podatkovnimi bazami, v veliki večini primerov naslanjajo na zunanje
strokovne sodelavce in podizvajalce. Slovenija na področju POPs (če izvzamemo
PCB in PCT) še nima jasne politike ali strategije ukrepov na področju izobraževanja,
ozaveščanja in usposabljanja, zato to ureja z akcijskim načrtom. Na Uradu RS za
kemikalije poteka vzdrževanje spletnih strani z dostopom do baz podatkov, ki
omogoča boljše obveščanje in ozaveščanje ter izobraževanje javnosti.
Vsa ministrstva imajo organizirano posebno službo za stike z javnostjo in letno
pripravljajo delovne načrte. Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja so bile na vseh ministrstvih in njihovih organih določene osebe za
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posredovanje teh informacij. Obstoječe zmogljivosti na področju izmenjave informacij
o POPs so v Sloveniji vezane na izvajanje zakonodaje o monitoringih emisij v
različne elemente okolja. V smislu posebnega obveščanja o POPs v Sloveniji te
institucije niso izdajale posebnih izobraževalnih, obveščevalnih in ozaveščevalnih
publikacij ali drugih gradiv za POPs snovi. Področje dejavnosti obveščanja,
izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja različnih udeležencev je
zaradi različnih zmogljivosti zelo razdrobljeno in razpršeno. Obstoječe stanje kaže,
da trenutno še ni urejenega sistema, ki bi lahko učinkovito, celovito in kakovostno
deloval na področju POPs.
Zdravstveno stanje prebivalstva
Glede na obstoječi nadzor, metode in predpisane mejne vrednosti, zdravje ljudi po
sedanji doktrini medicinske znanosti v Sloveniji ni neposredno ogroženo. Pregled
obstoječih podatkov pa kljub temu kaže na pomanjkanje podatkov o količinah POPs
snovi v človeških tkivih. Posebej je problematično pomanjkanje podatkov za področje
Semiča in okolice, ki je bilo v preteklosti izpostavljeno emisijam PCB. Prav tako
nimamo sistematičnih in mednarodno primerljivih podatkov o količinah PCB in
dioksinov v materinem mleku. V Sloveniji na splošno primanjkuje sistematičnih
raziskav o povezavi med onesnaženostjo okolja in zdravstvenim stanjem
prebivalstva. Le iz analiz vzorcev živil, za katere so predpisane mejne vrednosti za
vsote dioksinov in dioksinom podobnih PCB in katere se izvajajo v okviru uradnega
nadzora nad živili, bi lahko sklepali, da obremenjenost prebivalstva s PCB ali z
dioksini in furani ni višja, kot v drugih srednjeevropskih državah. Primanjkuje pa
podatkov glede morebitnega onesnaženja živil s PCB na območjih, kjer je okolje bolj
onesnaženo in še posebno za živila, ki nimajo predpisanih mejnih vrednosti.
Socialno-ekonomski vplivi
Analiza socialno-ekonomskih vplivov, ki jih prinaša izpolnjevanje zahtev
Stockholmske konvencije, v Sloveniji ni bila narejena. Pripravljen pregled vplivov
podaja v poglavju 2.3.11 za vsako skupino POPs snovi pregled poglavitnih socialnoekonomskih vplivov in predvideva obseg socialno-ekonomske analize. Pregled ostaja
nedorečen zaradi nepoznanih aktualnih obremenitev okolja in prebivalstva v
Sloveniji. Šele na osnovi teh podatkov v kombinaciji s predvidenimi ukrepi se bo
lahko oblikovala ocena socialno ekonomskih vplivov.
Predvidene akcije
Problemi v zvezi s POPs snovmi v Republiki Sloveniji kot tudi načrtovane akcije na
področju POPs snovi, ki izhajajo iz opravljenega pregleda stanja v Republiki Sloveniji
in ki so se tekom poteka projekta izkazali kot bistveni, so zajeti v 3. poglavju NIP s
predvidenimi koraki realizacije v kratko, srednje oziroma dolgoročnih terminih.
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1 UVOD

1.1 Projekt za pripravo nacionalnega izvedbenega načrta za
ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali
Osnutek nacionalnega izvedbenega načrta za ravnanje z obstojnimi organskimi
onesnaževali (POPs) v Republiki Sloveniji, ki izhaja iz Stockholmske konvencije, je
bil pripravljen v okviru projekta UNEP/GEF št. GF/27322-02-4463.
Nosilec projekta v Sloveniji je bilo Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, ki je
opravljalo tudi ekonomske, finančne in organizacijske naloge. Ministrstvo za okolje in
prostor je tesno sodelovalo pri pripravi načrta. Izvajalci projekta so bili predstavniki
ministrstev in organov v sestavi, upravnih institucij, strokovnjaki z univerz, institutov in
javnih zavodov, predstavniki nevladnih organizacij ter podjetij, ki so pokazali interes
za sodelovanje pri pripravi izvedbenega načrta.
VODJA PROJEKTA:
dr. Marta Ciraj, direktorica,
Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije
E-pošta: Marta.Ciraj@gov.si
Namen projekta:
Osnovni namen projekta je pomoč Republiki Sloveniji pri izvajanju Stockholmske
konvencije, še posebej pomoč pri pripravi in sprejemu Nacionalnega izvedbenega
načrta za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali (v nadaljnjem besedilu: NIP
POPs).
Cilji projekta
Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih od vsake
pogodbenice konvencije zahteva:
• pripravljenost za izvajanje načrta za implementacijo zahtev Konvencije,
• predložitev NIP konferenci pogodbenic v dveh letih po uveljavitvi Konvencije,
• periodično posodabljanje in pregledovanje NIP skladno z odločitvijo Konference
članic,
• medsebojno sodelovanje pri razvoju in posodabljanju NIP, neposredno ali preko
globalnih in regionalnih organizacij, z upoštevanjem nacionalnih deležnikov in
združenj žensk in združenj za zdravje otrok,
• prizadevanje za vključevanje vsebin iz NIP v nacionalne programe za trajnostni
razvoj.
1.1.2 Priprava Nacionalnega izvedbenega načrta za ravnanje z obstojnimi
organskimi onesnaževali
Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih je mednarodni pravni
mehanizem za zmanjševanje in preprečevanje uporabe in izpustov obstojnih
organskih onesnaževal. Njen osnovni cilj je zaščita zdravja ljudi in okolja pred
obstojnimi organskimi onesnaževali. Na njeni osnovi so se vse države podpisnice
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konvencije obvezale pripraviti nacionalni izvedbeni načrt te konvencije. Kot podporno
aktivnost je UNEP ob pomoči GEF ponudil možnost sodelovanja v pilotnem projektu
12-ih držav (Barbados, Bolgarija, Čile, Ekvador, Gvineja Conakry, Libanon, Malezija,
Mikronezija, Papua Nova Gvineja, Slovenija in Zambija), ki bi izvedbene načrte v
svojih državah pripravile v skladu z UNEP priporočili. Priprave nacionalnega
izvedbenega načrta za obstojna organska onesnaževala so potekale v petih
stopnjah:
1. ustanovitev koordinacijskega odbora in načrt za organizacijo projektnega
dela.
2. priprava pregleda (inventarizacije) POPs snovi in zmožnosti za njihovo
upravljanje v državi,
3. priprava prioritetnega seznama aktivnosti in ciljev programa,
4. izdelava Nacionalnega izvedbenega načrta (NIP),
5. potrditev NIP in predložitev Sekretariatu SC in Evropski komisiji.
Urad RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije je uspešno
pridobil razpisana UNEP sredstva v vrednosti 190.000 USD in v letu 2003 začel s
pripravo izvedbenega načrta.
Javnost je bila o začetku projekta in o njegovih ciljih seznanjena na uvodni delavnici
v Ljubljani aprila leta 2003, o rezultatih pa decembra 2005 na zaključni delavnici v
Ljubljani.
12 članski Nacionalni koordinacijski odbor (National Coordination Committee - NCC)
za pripravo Nacionalnega izvedbenega načrta so sestavljali naslednji predstavniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maja Bavdaž Solce (IPEN, DEA Klub)
Žiga Bolta (samostojni svetovalec, koordinator projekta do oktobra 2004)
Marjana Dermelj (Umanotera)
Ana Gregorčič (Kmetijski inštitut Slovenije, vodja delovne skupine za POPs pesticide)
Albin Keuc (vodja delovne skupine za izmenjavo informacij in institucionalno krepitev)
Slavko Lapajne (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, vodja delovne skupine za
monitoring)
7. Hermina Leskovšek Šefman (vodja delovne skupine za PCB in koordinator projekta od
februarja do junija 2005)
8. Andrej Perc (E-NET OKOLJE, d.o.o.)
9. Svetozar Polič (Institut »Jožef Stefan«)
10. Bojan Rode (Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor)
11. Vesna Ternifi (Urad RS za kemikalije, Ministrstvo za zdravje)
12. Ernest Vončina (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, vodja delovne skupine za
nenamerno proizvedene POPs snovi)

NCC je sprejel podroben načrt dela za pripravo NIP. Njegova naloga je bila nadzor
izvajanja priprave NIP ter medsektorska in interesna uskladitev dela pri pripravi NIP.
Glede na vsebinske zahteve projekta je bilo vzpostavljenih pet delovnih skupin, ki so
na svojem strokovnem področju obravnavale: poliklorirane bifenile, POPs pesticide,
nenamerno proizvedene POPs snovi, monitoring ter izmenjavo informaciji in
institucionalno krepitev.
Naloge članov delovnih skupin so obsegale zbiranje in urejanje informacij o POPs
snoveh v Sloveniji v povezavi z njihovo namerno in nenamerno uporabo,
pojavljanjem v okolju, hrani, živih bitjih in aktivnostih v upravljanju in raziskovanju.

17

Izhajajoč iz teh informacij so osnovali prioritetne sezname in predlog za nacionalni
načrt.
Inventarizacija FFS z vsebnostjo POPs snovi je bila omejena z okrnjenimi viri
informacij o količini uporabljenih FFS v Sloveniji. FFS s POPs snovmi so bile v
uporabi v času skupne države Jugoslavije, zato ločene informacije o porabi v
posameznih republikah ne obstajajo. Ob nastanku samostojne slovenske države
(1991) so bile nekatere snovi še registrirane, vendar ne v uporabi. Na osnovi
kmetijske prakse v Sloveniji so bila ocenjena uporabljena sredstva. Ker količina starih
zalog ni bila znana, je bila v okviru projekta sprožena obširna akcija popisa starih
FFS pri prodajalcih in končnih porabnikih. Naloga je bila uspešno izpeljana s pomočjo
sodelovanja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. Sporočene količine, čeprav majhne, bodo preverjene,
zbrane in varno odstranjene v okviru aktivnostih predvidenih v akcijskem načrtu.
Število divjih odlagališč v Sloveniji in podatki o na njih odloženih odpadkih žal niso
znani, zato je takšna naloga predvidena v akcijskem načrtu.
Za vse POPs snovi je bilo evidentirano pomanjkanje podatkov o obremenjenosti
populacije otrok ali doječih mater v Sloveniji. Omejeni podatki z območja Semiča, ki
je bilo onesnaženo s PCB, niso dopuščali natančnejših zaključkov o zdravstvenem
stanju niti oceni vpliva POPs snovi na socialno ekonomsko stanje. Redni monitoring
vsebnosti dioksinov in PCB v živilih živalskega izvora ne kaže odstopanj od vrednosti
značilnih za države območja srednje Evrope, zato bi glede na prehranjevalne
navade prebivalstva v Sloveniji in izvor hrane (ki predstavlja glavnino vnosa POPs
snovi v telo) lahko predpostavljali tudi podobne obremenitve s POPs snovmi. Da bi
se lahko Slovenija enakovredno vključila v programe zmanjševanja teh snovi v
okolju in v prehranjevalni verigi ter primerno zaščitila najbolj ranljivo populacijo, to je
otroke, pa je potrebno pripraviti konkretno oceno stanja v Sloveniji z osrednjo
pozornostjo na doječih materah. Akcijski načrt predvideva celovito študijo za območje
Slovenije.
Pri pripravi NIP so sodelovali strokovnjaki ter predstavniki upravnih služb in nevladnih
organizacij, ki so po abecednem redu priimkov navedeni v spodnjem seznamu:
Ime in priimek

Zaposlitev

E-naslov

Branka Bajde

C & G d.o.o.

branka.bajde@c-g.si

Maja Bavdaž Solce

IPEN, DEA Klub

maja.bavdaz@guest.arnes.si

dr. Žiga Bolta

Institut Jožef Stefan

ziga.bolta@ijs.si

dr. Marta Ciraj

Urad RS za kemikalije

marta.ciraj@gov.si

mag. Barbara Clemente
Taljat

Urad RS za kemikalije

barbara.clemente-taljat@gov.si

Marjana Dermelj

UMANOTERA

marjana@umanotera.org

dr. Marija Fele-Beuermann

Agencija RS za okolje

Marija Fele-Beuermann@gov.si

mag. Alojz Grabner

Urad RS za kemikalije

alojz.grabner@gov.si

dr. Ana Gregorčič

Kmetijski inštitut Slovenije

ana.gregorcic@kis.si

Dušan Harlander

ZZV Novo mesto

dusan.harlander@zzv-nm.si

dr. Andrej Holobar

ECHO d.o.o.

andrej.holobar@guest.arnes.si
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prim. Marija Jamšek

Center za zastrupitve

Marija.Jamsek@kclj.si

Bogdan Kanduč

Agencija RS za okolje

bogdan.kanduc@gov.si

Albin Keuc

Samostojni svetovalec

albin.keuc@guest.arnes.si

Helena Knez

Urad RS za kemikalije

helena.knez@gov.si

mag. Zdenka Kodba Cencič

ZZV Maribor

zdenka.kodba@zzv-mb.si

mag. Lijana Kononenko

Urad RS za kemikalije

lijana.kononenko@gov.si

mag. Karmen Krajnc

Urad RS za kemikalije

karmen.krajnc@gov.si

mag. Slavko Lapajne

ZZV Maribor

slavko.lapajne@zzv-mb.si

dr. Hermina Leskovšek
Šefman

Upokojena raziskovalka

hermina.leskovsek@telemach.net

mag. Milada Mirković

Zavod Alcedo

milada.mirkovic@guest.arnes.si

dr. Marko Notar

Mestna občina Ljubljana
Zavod za varstvo okolja

marko.notar@ljubljana.si

Erika Oblak

UMANOTERA

erika@umanotera.org

Andrej Perc

E-NET OKOLJE, d.o.o.

andrej.perc@e-net-okolje.si

mag. Blaž Pipan

Urad RS za kemikalije

blaž.pipan@gov.si

dr. Svetozar Polič

Institut Jožef Stefan

svetozar.polic@ijs.si

Bojan Rode

Agencija RS za okolje

bojan.rode@gov.si

mag. Marjan Sajko

ZZV Maribor

marjan.sajko@zzv-mb.si

Vojko Škerlavaj

Kmetijski inštitut Slovenije

vojko.skerlavaj@kis.si

mag. Barbara Štravs Grilc

Agencija RS za okolje

barbara.stravs-grilc@gov.si

Vesna Ternifi

Urad RS za kemikalije

vesna.ternifi@gov.si

dr. Ernest Vončina

ZZV Maribor

ernest.voncina@zzv-mb.si

Pia Vračko

Inštitut za varovanje zdravja
RS

pia.vracko@zzv-rs.si

mag. Sanja Vranac

Fitosanitarna uprava RS

sanja.vranac@gov.si

mag. Alojz Zupanc

Urad RS za kemikalije

alojz.zupanc@gov.si

mag. Emil Žerjal

ZZV Maribor

emil.zerjal@zzv-mb.si

Krisztina Kiss

UNEP

KKiss@unep.ch

Victor Ogbuneke

UNEP

Victor.Ogbuneke@unep.org

dr. David Piper

UNEP

David.Piper@unep.ch

TUJI SODELAVCI

1.2 Stockholmska konvencija
Republika Slovenija se je s podpisom Stockholmske konvencije o obstojnih organskih
onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: SC) 22. maja 2001 zavezala za odpravo ali
omejitev proizvodnje in uporabe dvanajstih težko razgradljivih organskih kemikalij.
Seznami teh namerno proizvedenih izbranih snovi so v Prilogah A in B, Priloga C pa
navaja nenamerno proizvedene snovi, ki se sproščajo v atmosfero kot onesnaževala
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med sežigom ali med tehnološkimi procesi. Pregled snovi, ki jih obravnava SC, so
zbrani v Tabelah 1-3.
Osnovna informacija o POPs snoveh, ki jih obravnava izvedbeni načrt, je zbrana v
Prilogah A, B in C Stockholmske konvencije.
Nekdanja uporaba POPs snovi v Sloveniji je razvidna iz Tabele 1.
Tabela 1: Pregled POPs snovi v RS za obdobje od leta 1957 do 1991
Proizvodnja in uporaba organokloriranih pesticidov v RS in SFRJ
Snov/spojina
Aldrin

CAS št.
309-00-20

Proizvodnja
Da
1959 -1976
Ne

DDT in
Metaboliti
Dieldrin

50-29-3
60-57-1

Endrin

72-20-8

Heptaklor

76-44-8

Da
1959 -1966
Da
1959 -1984
Ne

Heksaklorobenzen

118-74-1

Ne

Mireks

2385-85-5

Ne

Klordan

57-74-9

Ne

Toksafen

800-35-1

Ne

Uporaba
Da
1957-1976
Da
1957-1971
Da
1957-1971
Da
1957-1988
Da
1966-1973
Da
1962-1980
Ne
Da
1962-1971
Da
1957-1982

Izvor
Proizvodnja v RS, Pinus Rače
Skupna poraba v SFRJ
Skupna poraba v SFRJ
Proizvodnja v RS, Pinus Rače
Skupna poraba v SFRJ
Proizvodnja v RS, Pinus Rače
Skupna poraba v SFRJ
Uporabljal se je v SFRJ, v RS ne
Skupna poraba v SFRJ
Nikoli v prometu in uporabi v
SFRJ
Skupna poraba v SFRJ
Skupna poraba v SFRJ

Proizvodnja in uporaba industrijskih kemikalij
Poliklorirani bifenili
Heksaklorobenzen

Ne
118-74-1

Ne

Da
1962-1984
Ne

Uporaba v RS v proizvodnji
tovarne ISKRA, Semič

Kategorije glavnih virov POPs emisij v okolje
Glavni viri nenamerno proizvedenih emisij za posamezne POPs snovi v okolje v
Sloveniji so po glavnih kategorijah navedeni v poglavju 2.3.3.4. Izračunane emisije so
podane za obdobje od leta 1990 do 2006.
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2 SPLOŠNO O SLOVENIJI

2.1 Podatki o Sloveniji
Uradno ime:
Število prebivalcev v Sloveniji:
Površina:
Glavno mesto:
Mejne države:

Podnebje:
Povprečne temperature:
Denarna enota:
BDP na prebivalca:

Republika Slovenija
1.996.433 (31. december 2003)
20.273 km2
Ljubljana (330.000 prebivalcev)
Avstrija (dolžina meje 330 km), Italija (dolžina meje
280 km), Madžarska (dolžina meje 102 km) in
Hrvaška (dolžina meje 670 km)
alpsko, panonsko, sredozemsko
julij 21°C, januar 0°C
euro; 1 EUR = 239,64 SIT
12.979 EUR (2004)

2.1.1 Geografija in populacija
Slovenija leži na stičišču Alp, Dinarskega gorstva, sredozemskega sveta ter
Panonske nižine. Značilnosti ozemlja so razgiban relief, pestra geološka zgradba,
sorazmerna omejenost ravninskega sveta, bogastvo površinskih in podzemnih voda,
obmorska lega, biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in obsežna gozdnatost (56
%). Skupna dolžina vodnih tokov, rek, stalnih in hudourniških pritokov je 26.989 km.
Slovenija predstavlja približno 0,5 % celotnega ozemlja EU z enakim deležem
prebivalstva. Je četrta najmanjša država v Evropski uniji. Zanjo so značilna številna
majhna naselja in številna območja razpršene poselitve. Skoraj polovica od dveh
milijonov prebivalcev živi v mestnih središčih. Prestolnica države je Ljubljana, ki je s
približno 330.000 prebivalcev tudi največje mesto. Povprečno živi 98 prebivalcev na
kvadratni kilometer.
V narodnostni strukturi je 83,06 % (2002) Slovencev. Drugi narodnostni skupnosti sta
italijanska na obalnem območju, in madžarska na severovzhodu države, in veljata za
avtohtoni manjšini, njune pravice pa so zaščitene z ustavo. Druge etnične skupine so
Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Jugoslovani, Makedonci, Črnogorci in Albanci. V Sloveniji živi
tudi romska skupnost.
Glavna značilnost demografskih trendov v Sloveniji je nizka stopnja rodnosti
(natalitete). Slovenija je po standardih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) že
leta 1997 dosegla pričakovano življenjsko dobo (najmanj 75 let), ki je bila v letu 1999
71,37 let za moške in 78,75 let za ženske. V letu 1993 je Slovenija prvič izkazala
negativno nataliteto. Enakopravna dostopnost do zdravstvenega varstva je
zagotovljena z ohranjanjem zdravstvenih domov kot glavnih izvajalcev osnovnega
zdravstvenega varstva. V poprečju se je zdravje prebivalstva v Sloveniji v zadnjih
desetletjih izboljšalo. Istočasno pa so se povečale razlike v zdravju med regijami,
socialnimi skupinami, po spolu in pri mladih.
2.1.2 Politični in ekonomski profil
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Slovenija je srednjeevropska država. Z ureditvijo, ki temelji na načelu razdelitve
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, je demokratična republika. Slovenska
ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991 in zagotavlja parlamentarni sistem
upravljanja. Je najvišji pravni akt, ki ga sprejema in dopolnjuje državni zbor po
posebnem postopku (potrebna je dvotretjinska večina). Drugi pravni akti v
hierarhičnem zaporedju so: zakoni, ki jih sprejema državni zbor, uredbe, odloki vlade
za izvajanje zakonov, predpisi, smernice in odredbe ministrstev za izvajanje zakonov
in vladnih odlokov; predpisi lokalnih samoupravnih organov, ki jih le-ti sprejemajo za
urejanje zadev v okviru svojih pristojnosti. Najvišji zakonodajni organ je državni zbor
(90 poslancev), ki sprejema zakone. Državni zbor potrjuje vlado, ki predstavlja
izvršilno oblast in je odgovorna državnemu zboru. Sestavljajo jo predsednik vlade in
ministri. Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik
njenih obrambnih sil. Izvoljen je na neposrednih volitvah za največ dve petletni
obdobji.
Med regijami znotraj države obstajajo razlike v gospodarski razvitosti. Osrednji del
države okoli glavnega mesta Ljubljane se razvija bistveno hitreje od preostalega
dela. V razvoju najbolj zaostaja jugo-vzhodni del države. Izrazito terciarni značaj ima
gospodarstvo v osrednji Sloveniji in obalno-kraški regiji, predvsem industrijski značaj
pa imajo Koroška in zasavska regija ter jugovzhodni del države. Sorazmerno velik
delež kmetijstva imajo še vedno pomurska, notranjsko-kraška in spodnje-posavska
regija ter jugovzhodna Slovenija.
2.1.3 Profil ekonomskega sektorja
Gospodarstvo Slovenije temelji na naslednjih panogah: kovinska industrija, lesna in
lesnopredelovalna industrija, gradbeništvo. Z 12.273 EUR BDP na prebivalca je RS
na 21. mestu med evropskimi državami.
Za slovensko gospodarstvo sta bila pripravljena dva temeljna načrta: Strategija za
razvoj slovenskega gospodarstva in Operativni načrt Ministrstva za gospodarstvo za
izvajanje politike razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti. Oba skupaj
predvidevata ukrepe in aktivnosti, usmerjene v uresničevanje temeljnega
dolgoročnega cilja pospešene gospodarske rasti in povečanje konkurenčnosti podjetij
in države.
S prostorsko pridelovalnega vidika so za Slovenijo značilne velika gozdnatost,
neugoden relief in velik delež travnikov in pašnikov. Nekaj manj kot 40 % ozemlja je
namenjenega kmetijski pridelavi. V nižinah je manj kot četrtina vse kmetijske zemlje.
Ostala kmetijska zemlja je razdeljena med gorska, gričevnata, hribovska, kraška in
druga območja z omejenimi dejavniki. Slovenija je z 0,09 ha kmetijske zemlje na
prebivalca na repu lestvice evropskih držav.
Kmetijstvo v slovenskem gospodarstvu predstavlja okoli 5 % BDP in manj kot 10 %
zaposlenih. Kljub temu ima dejavnost pomemben strateški položaj v smislu
vzdrževanja ekonomskega in družbenega ravnovesja. Lastniška struktura posesti je
razdrobljena: povprečna posest meri približno 4 hektarje in ima kljub preobsežni
mehanizaciji nizko produktivnost. Več kot 90% kmetijstva je v privatni lasti. Večina
kmetovalcev (okoli 80 %) se ne preživlja izključno s kmetovanjem, ampak tudi z
dopolnilnimi dejavnostmi. Kmetijska dejavnost je pogosto namenjena pridelavi za
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lastne potrebe posestnikov. Slovenija je neto uvoznik hrane in kmetijskih proizvodov.
Zunanja trgovina s kmetijskimi in agroživilskimi proizvodi je v letu 1995 predstavljala
4 % celotnega izvoza in okoli 8,4 % celotnega uvoza Slovenije. Najpomembnejša
kmetijska panoga v Sloveniji je živinoreja, saj predstavlja več kot polovico bruto
vrednosti kmetijske proizvodnje, sledi poljedelstvo z okoli 40 odstotnim deležem,
sadjarstvo in vinogradništvo pa skupaj predstavljata nekaj več kot 6 % vrednosti
proizvodnje. Povprečna pokritost uvoza z izvozom je nizka, le 41 %. Skoraj 100 %
pokrivanja potreb dosega Slovenija pri krompirju, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih,
sadju in v vinogradništvu.
Slovenija se po energetski učinkovitosti in intenzivnosti približuje drugim članicam
EU. Pri energetski intenzivnosti je zaostanek približno dvakraten, pri energetski
učinkovitosti pa znaša zaostanek Slovenije v letu 2000 le še dobrih 5 %.
Slovenska znanstvena in raziskovalno razvojna dejavnost je v primerjavi z drugimi
srednje in vzhodnoevropskimi državami relativno dobro razvita. Po številu
znanstvenih publikacij na 100.000 prebivalcev je Slovenija zelo blizu povprečju
OECD in razvitim državam članicam EU. Stabilno financiranje raziskovalne
dejavnosti je država zagotovila v javnih raziskovalnih zavodih in univerzah. Sicer pa
sta za znanstveno in raziskovalno razvojno dejavnost značilna usmerjenost na
temeljne raziskave in premajhen poudarek na uporabnih raziskavah. Ustanavljanje
novih, visoko tehnoloških podjetij, zlasti v predelovalni industriji, je mnogo manjše kot
v razvitih državah.
2.1.4 Pregled stanja v okolju
Stanje posameznih elementov okolja se je po slabšanju v obdobju najhitrejše
industrializacije in urbanizacije po drugi svetovni vojni, ustalilo. Po osamosvojitvi
države se je delno izboljšala kakovost površinskih voda in zraka, kakovost nekaterih
podtalnic pa se slabša. Nivo kvalitete podtalnice kot razpoložljivega vira pitne vode
kaže splošen trend upadanja. Na izboljševanje kvalitete površinskih voda je najbolj
vplivalo zmanjšanje obsega fizične proizvodnje (zaprtje nekaterih večjih
onesnaževalcev). Industrijsko onesnaževanje posega v vsa področja varstva okolja.
Za objekte velikih industrijskih obratov bo skladno z direktivo IPPC in zakonodajo RS
uvedeno posebno enotno okoljsko dovoljenje.
Pregled emisij nevarnih snovi v vode kaže, da iz točkovnih virov ni znatnih emisij
snovi v vodno okolje (celotna letna količina živega srebra iz vseh točkovnih virov
skupaj je v letu 2000 znašala 0,7 kg, kadmija pa 14 kg). Največji delež težkih kovin v
vode prispevajo industrijski obrati za proizvodnjo kovin in kovinskih izdelkov, sledijo
pa jim obrati za proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov, umetnih vlaken ter usnja,
obutve in usnjenih izdelkov.
Sistematične raziskave onesnaženosti tal so bile izvedene na območjih, ki obsegajo
približno 13 % ozemlja Slovenije. Dovoljene vsebnosti težkih kovin (cink, kadmij,
svinec) so presežene na lokacijah v okolici industrijskih središč (na območju Celja, na
posameznih lokacijah v okolici Maribora in Jesenic, v zgornji Mežiški dolini, Trbovljah
in v Šaleški dolini). Koncentracija večine zaznanih organskih nevarnih snovi v tleh je
nizka.
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Izboljševanje kvalitete zraka je odsev pospešenega prehoda na uporabo okolju
prijaznejših goriv in sistemov ogrevanja ter izvedenih projektov odžvepljevanja v
termoenergetskih objektih. Največji delež emisij med sektorji ima proizvodnja
elektrike in toplote, sledi promet. Pomemben je tudi prenos onesnaženih snovi v
zraku na velike razdalje. Trend naraščanja emisij toplogrednih plinov se je v zadnjih
letih nekoliko zaustavil. Ukrepi za zmanjševanje emisij TPG so opredeljeni v
posebnem operativnem programu. Slovenija ozonu škodljivih snovi ne proizvaja.
Najbolj kritično je bilo onesnaženje podzemne vode s FFS, predvsem atrazinom in
njegovim metabolitom desetilatrazinom, ter z nitrati. V letu 2000 je bila najpogosteje
presežena priporočena vrednost (0,1 µg/l) za atrazin. Eden od vzrokov zdravstvene
neustreznosti pitne vode je tudi previsoka koncentracija nitratov, predvsem tam, kjer
kot vir pitne vode uporabljajo podzemne vode kmetijskih območjih.
Problematično ostaja ravnanje s komunalnimi in industrijskimi odpadki. V Sloveniji
nastane letno 873 kg na prebivalca oz. skupaj 1,7 mio ton odpadkov. Količina
nevarnih odpadkov narašča. Aktivnih je 19 nenevarnih industrijskih odlagališč
odpadkov in eno odlagališče nevarnih odpadkov. Poleg aktivnih odlagališč obstaja še
vrsta opuščenih odlagališč, ki so nastala zaradi neustreznega odlaganja industrijskih
odpadkov, npr. odlagališče gudrona pri Mariboru in odlagališče industrijskih
odpadkov Globovnik pri Ilirski Bistrici. Ta stara bremena zahtevajo posebne tehnične
rešitve in večja vlaganja, njihova sanacija pa je predvidena v strateških usmeritvah za
ravnanje z odpadki. V Sloveniji sta dve sežigalnici odpadkov ter tri naprave za
sosežig odpadkov. Letno nastane okrog 90 m3 izrabljenega goriva jedrske elektrarne.
Ker še ni trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov, so vsi radioaktivni odpadki in
izrabljeno gorivo začasno shranjeni na lokaciji Nuklearne elektrarne Krško ali v
Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov.
Na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda poteka
intenzivno izvajanje Direktive o komunalnih odpadnih vodah, za katero je bilo
odobreno prehodno obdobje do 2014 v delu obveznosti izgradnje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav. Izgradnja vodočistilnih naprav poteka po načrtih. Cilji so
zapisani v predpisih in operativnem programu.
Slovenija je po biotski raznovrstnosti ena izmed izstopajočih držav v Evropi. Na
njenem ozemlju živi približno 850 vrst ozkih endemitov. Habitatni tipi z večjim
številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, so
predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče
vode. Spremljanje vnosov hranilnih soli dušika in fosforja ter nekaterih drugih
polutantov s kopnega v morje kažejo, da je najbolj obremenjena notranjost
Koprskega zaliva.
Vzrokov ogrožanja biotske in krajinske raznovrstnosti ter elementov nežive narave
Slovenija še ni obvladala. Problemi okolja so tradicionalno deležni posebne
pozornosti najširše javnosti. Slovenija je med državami vzhodne in srednje Evrope
prva dobila sklad za okolje. Tako zbrana sredstva so se porabljala v skladu s
posebnim programom, ki ga je sprejela takratna Skupščina Republike Slovenije in je
že vseboval nekatere elemente nacionalnega programa, ki so še danes aktualni.
Zavarovana območja predstavljajo okoli 10,7 % ozemlja. Tako kot drugod po svetu
so tudi v Sloveniji zavarovana območja kot obsežnejše ekosistemske celote izjemno
pomembna, predvsem pa podpirajo trajnostno gospodarjenje z naravnimi dobrinami
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in tako postajajo vedno večja priložnost za temeljne razvojne interese lokalnega
prebivalstva.

2.2 Institucionalni, politični in pravni okvir
2.2.1 Programske usmeritve in osnovna zakonodaja
2.2.1.1 Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih
Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih je predpis, ki je začel veljati 20. maja
2004. Za njeno celovito izvajanje je bila pripravljena Uredba o izvajanju Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta ES št. 850/2004 o obstojnih organskih
onesnaževalih. Povezuje tako Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih
onesnaževalih kot Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji o
prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje.
Njen glavni cilj je zaščita zdravja ljudi in okolja pred obstojnimi organskimi
onesnaževali. Glede na to, da so ukrepi iz uredbe podprti s previdnostnim principom
iz Pogodbe Skupnosti in 15. načela Deklaracije iz Ria ter glede na možen cilj odprave
izpustov obstojnih organskih onesnaževal v okolje, so se v določenih primerih določili
strožji kontrolni ukrepi od že navedenih v konvenciji in protokolu.
2.2.1.2 Pristojnosti za področje obstojnih organskih onesnaževal v Republiki Sloveniji
Za izvajanje uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih sta pristojna Ministrstvo za
zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor.
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, ima naslednje naloge:
1. izdaja dovoljenja glede izjem,
2. pripravlja in pošilja Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke,
3. sodeluje z upravnimi in strokovnimi organi ter institucijami na območju
Republike Slovenije in drugih držav ter mednarodnimi organizacijami,
4. pripravi akcijski načrt za ravnanje z obstojnimi organskimi onesnaževali.
Inšpekcija za kemikalije ima na podlagi te uredbe naslednja pooblastila:
1. prepove proizvodnjo, promet ali uporabo snovi, bodisi njih samih, v pripravkih ali
kot sestavin izdelkov iz Priloge I,
2. omeji proizvodnjo, promet ali uporabo snovi bodisi njih samih, v pripravkih ali kot
sestavin izdelkov iz Priloge II,
3. prepove uporabo zaloge, če se z njo ne ravna na način, določen s 5. členom
Uredbe 850/2004/ES,
4. preverja poročanje in informacije v zvezi z značilnostmi in velikostjo zaloge, če
je zaloga težja od 50 kg in je bodisi sestavljena iz katerihkoli snovi s seznama v
Prilogi I ali Prilogi II bodisi vsebuje te snovi, katerih uporaba je dovoljena ter se
zaloga nahaja na območju Republike Slovenije.
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge s področja ravnanja z odpadki in
izpusti v okolje, in sicer:
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a)
b)

pripravlja in pošilja Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke,
sodeluje z upravnimi in strokovnimi organi ter institucijami na območju
Republike Slovenije in drugih držav ter mednarodnimi organizacijami,
c) sodeluje pri pripravi akcijskega načrta za ravnanje z obstojnimi organskimi
onesnaževali.
Inšpekcija RS za okolje in prostor ima na podlagi te uredbe naslednja pooblastila, da:
1. prepove ravnanje z zalogo na način, ki ni v skladu s 7. členom Uredbe
850/2004/ES,
2. prepove odstranjevanje ali predelavo odpadkov, ki vsebujejo snovi s seznama
Priloge IV in bi utegnile voditi do njihovega recikliranja, pridobivanja ali ponovne
uporabe.
Tabela 2: Naloge po Uredbi (ES) št. 850/2004 o POPs
Programi / načrti

Cilji

Konvencija ali EU direktiva

Operativni program prepovedi ali
omejitve proizvodnje, dajanja v
promet in uporabo ter
zmanjševanja izpustov obstojnih
organskih onesnaževal ter
ukrepov glede odpadkov, ki take
snovi vsebujejo.

- prepoved proizvodnje, dajanja v promet in
uporabe snovi iz Priloge I (same snovi, v
pripravkih ali kot del proizvodov),
- omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
uporabe snovi iz Priloge II (same snovi, v
pripravkih in kot del proizvodov),
- vzpostavitev nadzora uporabe in upravljanja
s prijavljenimi zalogami (> 100 kg) in odpadki
(Priloga IV),
- popis in nadzor nad izpusti za D/F, HCB,
PAH in PCB pri sežiganju.

SC in POPs protokol h
konvenciji CLTRAP

Uredba o obstojnih
organskih onesnaževalih

Tabela 3: Obveznosti po Uredbi (ES) št. 850/2004 o POPs
Uredba 850/2004/ES

Obveznost in opis zahteve

Prioriteta

3. in 4.člen

Proizvodnja, promet in uporaba snovi iz Priloge I so
prepovedane.
Proizvodnja, promet in uporaba snovi iz Priloge II so
omejene.
Prepovedi in omejitve ne veljajo za snovi, ki se
uporabljajo v raziskovalnem delu ali kot referenčni
standardi in za snovi, ki so nenameren produkt.
Država je dolžna narediti inventarizacijo izpustov snovi
iz Priloge III v zrak, vode in tla.

Šest mesecev po
uveljavitvi uredbe

12. člen, 1. točka

Država je dolžna posredovati Komisiji informacije o
ukrepih, vključno z informacijo o prekrških in sankcijah.

Vsaka tri leta

12. člen, 2. točka

Država je zavezana k posredovanju statističnih
podatkov o dejanskih in ocenjenih količinah proizvodnje,
dajanja v promet snovi iz Priloge I in II Uredbe o POPs.
Podatke se posreduje Komisiji.

Vsako leto

12. člen, 3. točka

Država pošilja zahtevana poročila, informacije in
podatke o prisotnosti dioksinov, furanov in PCB, ki so
identificirani v Prilogi III.

13.člen
Sankcije

Država pripravi pravila za sankcioniranje za prekrške
zoper uredbo. Sankcije morajo biti učinkovite, skladne in
imeti morajo odvračilen učinek
Država imenuje pooblaščen organ, ki je odgovoren za
izvajanje administrativnih nalog, ki jih zahteva uredba.

V treh letih po
uveljavitvi uredbe
(do 20. 5. 2007) in
vsaka nadaljnja tri
leta
V enem letu po
uveljavitvi uredbe

6. člen
Ukrepi za zmanjšanje ali
odpravo izpustov POPs

15. člen

V dveh letih po
uveljavitvi uredbe

V treh mesecih po
uveljavitvi uredbe
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Za izvajanje Uredbe 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih, ki so lahko tudi POPs snovi in posebnega priporočila (2006/794) o spremljanju
ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih
polikloriranih bifenilov v živilih sta pristojna Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2.2.1.3.Vloga in odgovornost ministrstev, agencij in drugih vladnih institucij pri
ravnanju s POPs
Na področju varstva okolja in zdravja ljudi opredeljuje Uredba o organih v sestavi
ministrstev (Ur. list RS, št. 18/03, 45/04, 138/04, 52/05) vlogo in odgovornost
naslednjih ministrstev:
2.2.1.3.1 Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zdravje (MZ) opravlja naloge, ki zadevajo predvsem:
-

-

zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
zdravstvene ukrepe ob naravnih in drugih nesrečah,
varstvo prebivalstva pred boleznimi odvisnosti,
zdravstveno ustreznost živil v smislu kakovosti hranilne sestave ter higienske
ustreznosti živil in pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in
radiološkega onesnaženja in vodenje politike prehranjevanja prebivalcev,
proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in medicinskimi potrebščinami,
proizvodnjo in promet s kemikalijami in mamili,
zdravstveno ustreznost predmetov splošne uporabe,
zdravstveno-ekološke probleme okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden,
ravnanje z odpadki z vidika varovanja zdravja prebivalce.

V sestavi Ministrstva za zdravje so:
– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
– Urad Republike Slovenije za kemikalije
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK)
Urad je bil ustanovljen 29. avgusta 1999 na podlagi Zakona o kemikalijah. Opravlja
naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje predpisov, ki urejajo kemikalije,
vodenje seznama in izmenjevanje informacij o kemikalijah, dajanje biocidov v promet,
razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij ter pogoje in ukrepe za ustrezno
ravnanje z njimi, dejanja v postopku izdaje dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva;
izvajanje konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih, izvajanje konvencije o PIC
postopku; koordinacijo dobre laboratorijske prakse, koordinacijo medresorske
komisije za varno ravnanje s kemikalijami, izvajanje biomonitoringa kemikalij,
izvajanje ter nadzor nad izvajanjem zakonodaje s področja predhodnih sestavin za
prepovedane droge ter kemičnega orožja.
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Inšpekcija za kemikalije
Inšpekcija za kemikalije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem
predpisov in splošnih aktov v pristojnosti URSK.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS)
Zdravstvena inšpekcija opravlja zaradi varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja tudi:
– nalezljivih bolezni;
– zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane;
– zdravstvene ustreznosti pitne vode; objektov in naprav za javno preskrbo s pitno
vodo;
– izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev;
– ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih,
namenjenih tej dejavnosti.
2.2.1.3.2 Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) zagotavlja zdravo življenjsko okolje ter
spodbuja in usklajuje prizadevanja za trajnostni razvoj Slovenije, ki temelji na smotrni
in varčni rabi naravnih virov. MOP zagotavlja pogoje za enakopravno sodelovanje v
Evropski uniji na področju infrastrukturnega povezovanja, okoljskih standardov in
zakonodaje. Prizadeva si povečati skrb družbe za ohranjanje naravnega ravnovesja
in biotske raznovrstnosti ter usmerja prostorski razvoj. Skrbi za ohranjanje ustreznih
zalog vodnih virov, kakovosti voda in sonaravno urejanje površinskih in podzemnih
voda ter morja. Zagotavlja vključevanje okoljskih stroškov v ekonomske na
podjetniški in narodnogospodarski ravni.
V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
– Agencija Republike Slovenije za okolje
– Geodetska uprava Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) opravlja upravne in strokovne
naloge na področju celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, varstva voda, zraka
in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva
pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, gospodarjenja z
vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami, monitoringov in drugega
evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer,
meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, monitoringa in drugega
evidentiranja geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih
rajonizacij in kategorizacij, varstva, zaščite in zgodnjega opozarjanja pred potresnimi
pojavi, ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih ter odprave posledic naravnih in
drugih nesreč.,.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor opravlja naloge
inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanje
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voda in gospodarjenje z njimi, raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih
surovin in racionalno porabo energije, urejanje prostora in naselij, graditev objektov
in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte,
stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti.
2.2.1.3.3 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je odgovorno za zelo
široko delovno področje, ki se nanaša na kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo,
dopolnilno dejavnost na kmetijah, veterinarstvo, lovstvo, ribištvo ter druga sorodna
področja. Sestavni del MKGP so tudi štirje organi v sestavi, ki delujejo na ožjih
specializiranih področjih:
- Fitosanitarna uprava RS (FURS)
- Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS)
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, lovstvo in hrano (IRSKGH)
- Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP)
Fitosanitarna uprava RS je pristojen organ za registracijo, promet in uporabo
fitofarmacevtskih sredstev ter pripravo predpisov s tega področja. Poleg tega skrbi za
področje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in za izvajanje drugih ukrepov,
pomembnih za zagotavljanje pridelave varne hrane in varovanja okolja. Na področju
semenarstva je odgovorna za pridelavo in trženje zdravega in kakovostnega semena
in sadik sort kmetijskih rastlin, ki so primerne za pridelavo v Sloveniji ter za varstvo
žlahtniteljskih pravic za nove sorte rastlin.
Veterinarska uprava RS pokriva upravne, strokovne in inšpekcijske naloge s
področja veterinarstva.
Za nadzor nad izvajanje predpisov iz pristojnosti MKGP je odgovoren Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, lovstvo in hrano.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija je bila ustanovljena za izvajanje predpristopnega programa kmetijstva in
razvoja podeželja - SAPARD, izvajanje programa reforme kmetijske politike RS,
prilagajanje Skupni kmetijski politiki EU. Opravlja predvsem naloge iz zakona o
kmetijstvu.
2.2.2 Mednarodne obveznosti
Republika Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije in pridobila
pravico enakopravnega sooblikovanja pravnega reda EU in evropskih politik.
Slovenski vladni predstavniki se vsakodnevno udeležujejo zasedanj delovnih teles
Sveta EU in uveljavljajo interese Slovenije na osnovi predhodno medresorsko
usklajenih stališč v procesu oblikovanja in sprejemanja aktov ter odločitev EU.
Na osnovi strateških dokumentov Evropske komisije in Sveta EU Vlada RS vsako
leto pripravi in sprejme prednostne naloge Slovenije za delo v Svetu EU.
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V skladu z omenjenimi nacionalnimi razlogi in mednarodnimi priporočili ter s ciljem,
vzpostaviti tesnejše sodelovanje med različnimi udeleženci, je Vlada RS leta 1996
prvič ustanovila komisijo, sedaj imenovano Medresorska komisija za kemijsko
varnost (MKKV). Njeni člani so predstavniki pristojnih vladnih in zainteresiranih
nevladnih resorjev, ki delujejo na katerem koli delu življenjskega kroga kemikalij.
Republika Slovenija je članica v več mednarodnih organizacijah na primer OECD,
OZN, UNEP oziroma sodeluje v njih, je pogodbenica številnih mednarodnih
sporazumov, konvencij in protokolov. Mednarodne okoljske konvencije in protokoli, ki
so povezani s POPs snovmi, so prikazani v nadaljevanju.
2.2.2.1 Mednarodne okoljske konvencije
V nadaljevanju so navedene mednarodne okoljske konvencije, ki jih je Slovenija že
ratificirala in ki so neposredno oziroma posredno povezane z izvajanjem SC.
Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in
njihovega odstranjevanja
BC je mednarodni mehanizem za nadzor čezmejnega oziroma mednarodnega
»prometa« z nevarnimi odpadki. Osnovni namen konvencije je omejevanje prometa z
nevarnimi odpadki in preprečevanje izvažanja v nerazvite ali manj razvite države pod
krinko »reciklaže«. Vsaka država mora zagotoviti, da se zmanjšajo količine nastalih
odpadkov na izvoru. V kolikor je mogoče morajo biti na voljo razpoložljive naprave za
odstranjevanje teh odpadkov. Zagotoviti se mora okolju varno ravnanje s temi
odpadki ter pred prehodom nevarnih odpadkov prek meje se mora pridobiti
dovoljenja vseh pristojnih organov zadevnih držav (vključno tranzitnic). BC določa
nadzor nad naslednjimi vrstami odpadkov:
Y10 Odpadne snovi in snovi, ki vsebujejo ali so onesnaženi s polikloriranimi bifenili
(PCB) in/ali polikloriranimi trifenili (PCT) in/ali polibromiranimi bifenili (PBB).
Y43 Vse sestavine, sorodne polikloriranemu dibenzo-furanu.
Y44 Vse sestavine, sorodne polikloriranemu dibenzo-p-dioksinu.
Hkrati tudi določa nadzor nad snovmi z naslednjimi lastnostmi:
H11 Strupene (s kasnejšim delovanjem) snovi ali odpadki, če se vdihavajo ali
zaužijejo ali če prodrejo skozi kožo, lahko povzročijo zapoznele ali kronične
posledice, vključno kancerogenost.
H12 Ekotoksične snovi ali odpadki, ki takrat, ko so razsuti, povzročajo ali lahko
povzročijo takojšnje ali zapoznele škodljive vplive na okolje zaradi
bioakumulacije in/ali toksičnih učinkov na žive sisteme.

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za
določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini
Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za
določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini določa postopek
soglasja po predhodnem obveščanju. Postopek za pridobivanje soglasja je postopek,
pri katerem se kemikalije, ki so prepovedane ali omejene v državi izvoznici smejo
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izvažati le tako, da se o tem predhodno obvesti državo uvoznico. Kemikalije, ki so na
PIC seznamu, se sme izvažati le s privoljenjem države uvoznice. Če država uvoznica
ne privoli v uvoz, mora tudi v lastni državi ravnati v skladu s to odločitvijo.
RC prav tako zavezuje države pogodbenice, da v izvedljivem obsegu zagotovijo, da
ima javnost primeren dostop do informacij o ravnanju s kemikalijami in obvladovanju
nezgod ter tudi o drugih možnih rešitvah, ki so za zdravje in okolje varnejše kakor
kemikalije iz njene III. Priloge.
Pri izvozu kemikalij so pogodbenice zavezane k označevanju kemikalij iz Priloge III h
konvenciji, kemikalij, ki so na njenem ozemlju prepovedane ali strogo omejene ter za
kemikalije, za katere je na njihovem ozemlju zahtevano okoljevarstveno ali
zdravstveno označevanje. Z označevanjem kemikalij se morajo zagotoviti ustrezne
informacije glede tveganj in/ali nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje. Način
označevanja mora biti v skladu z mednarodnimi standardi.
Pogodbenice Rotterdamske konvencije morajo javnosti zagotoviti dostop tudi do
informacij o svojih dokončnih notranjih ureditvenih ukrepih v zvezi s
prepovedovanjem ali strogim omejevanjem kemikalij, ki so pomembni za dosego
ciljev konvencije.
Aarhuška konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti in varstvu
pravic v okoljskih zadevah
AC, ki jo je Republika Slovenija podpisala leta 1998, ureja vprašanja dostopa do
informacij, sodelovanja javnosti v postopkih odločanja in varstvu pravic v okoljskih
zadevah. Uvaja minimalne standarde, ki jih morajo pogodbenice spoštovati in
upoštevati pri zagotavljanju pravic. Hkrati tudi ne omejuje obstoječih pravic in
pogodbenicam ne preprečuje uvajanje ukrepov, ki bi presegali ta minimalni okvir.
Eden izmed ključnih elementov AC je jasna opredelitev, da podatki o emisijah
onesnaževal, ki jih državni organi imajo ali z njimi razpolagajo, ne smejo in ne morejo
biti razglašeni za tajne oziroma zaupne.
V povezavi s SC, določa AC v Prilogi I dejavnosti, za katere je potrebno
»okoljevarstveno dovoljenje«, ki se v veliki meri pokrivajo z določili IPPC smernice in
predpisi s področja presoje vplivov na okolje. Tako predpisuje, da mora biti javnost
ustrezno, pravočasno in učinkovito obveščena o začetku postopka, možnostih za
udeležbo javnosti, času in kraju javne obravnave, kje so dostopne dodatne
informacije, organ za prejemanje pripomb ali vprašanj in katere okoljske informacije v
zvezi s predlagano dejavnostjo so na voljo.
Na področju sodelovanja konvencija zahteva predvsem sodelovanje javnosti pri
odločanju o posegih v okolje (postopek presoje vplivov na okolje) ter sodelovanju
javnosti v postopkih sprejemanja načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem
(postopek celovite ali strateške presoje vplivov na okolje).
Barcelonska konvencija o varstvu morskega okolja in obalnih območij
Sredozemskega morja
Spremenjena Barcelonska konvencija je bila v Sloveniji ratificirana leta 2002.
Pogodbenice konvencije so se zavezale k ukrepanju, da preprečijo, ublažijo in v
največji možni meri odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu borijo na območju
Sredozemskega morja in da zavarujejo in izboljšajo morsko okolje na tem območju, s
čimer prispevajo k njegovemu trajnostnemu razvoju.
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Da bi zavarovale okolje in prispevale k trajnostnemu razvoju območja
Sredozemskega morja, pogodbenice:
a) v skladu s svojimi zmožnostmi uporabljajo previdnostno načelo, na podlagi
katerega se pri grožnji velike ali nepopravljive škode pomanjkanje znanstvene
zanesljivosti ne sme uporabiti kot razlog za odlaganje gospodarnih ukrepov, ki bi
preprečili razvrednotenje okolja,
b) uporabljajo načelo “onesnaževalec plača“, na podlagi katerega stroške ukrepov
za preprečevanje, nadzorovanje in zmanjševanje onesnaževanja plača
onesnaževalec ob ustreznem upoštevanju javnega interesa,
c) opravijo presojo vplivov na okolje za predlagane dejavnosti, ki bi lahko pomembno
škodljivo vplivale na morsko okolje in za katere je potrebno dovoljenje pristojnih
državnih organov,
d) z uradnimi obvestili, izmenjavo informacij in posvetovanji spodbujajo sodelovanje
med državami pri postopkih presoje vplivov na okolje v zvezi z dejavnostmi pod
njihovo jurisdikcijo ali nadzorom, ki bi lahko pomembno škodljivo vplivale na
morsko okolje drugih držav ali območij zunaj meja državne jurisdikcije,
e) prevzemajo obveznost, da bodo spodbujale celovito upravljanje obalnih con ob
upoštevanju varstva območij ekološkega in krajinskega pomena ter smotrne
uporabe naravnih virov.
Pogodbenice so se tudi zavezale, da bodo pri ukrepanju uporabljale najboljše
razpoložljive tehnologije (BAT) in najboljšo okoljsko prakso (BEP) ter spodbujale
uporabo okolju primerne tehnologije, dostop do nje in njen prenos, vključno s čistimi
proizvodnimi tehnologijami, ob upoštevanju socialnih, gospodarskih in tehnoloških
razmer.
Na področju obveščanja in sodelovanja morajo pogodbenice zagotoviti, da njihovi
pristojni organi omogočajo javnosti primeren dostop do informacij o stanju okolja pri
uporabi konvencije in protokolov h konvenciji, o dejavnostih ali ukrepih, ki škodljivo
vplivajo ali bi lahko škodljivo vplivali na okolje, in o dejavnostih ali ukrepih, ki se
izvajajo v skladu s konvencijo in protokoli. Pogodbenice morajo prav tako zagotoviti,
da ima javnost možnost sodelovati pri postopkih odločanja, ki se nanašajo na
uporabo konvencije in protokolov, kot je to primerno.
Za potrebe konvencije je bil še v 70-tih sprejet Mediterranean Action Plan (MAP), ki
je bil v 90-tih nadgrajen v Akcijski načrt za varstvo morskega okolja in trajnostni
razvoj obalnih območij Sredozemskega morja. MAP je še posebej izpostavil nujnost
ukrepanja v smeri:
razvoja izobraževalnih in informativnih programov za boljšo ozaveščenost
javnosti, skupaj s pobudami, ki so namenjene posebnim ciljnim skupinam,
spodbujanja hitrega razširjanja razpoložljivih podatkov o stanju habitatov in
populacij ter o njihovi ogroženosti, zlasti zaščitenih vrst, in o upravljalskih in
varstvenih dejavnostih in programih v teku, na različne načine, vključno z mediji,
ustanavljanje in občasno ocenjevanje programov za informiranje in ozaveščanje
v skladu z izvedenimi ali načrtovanimi varstvenimi ukrepi na nacionalni in/ali
lokalni ravni.
Pogodbenice so v letu 2003 sklenile, da bodo v prihodnosti razvile posebna tehnična
navodila za okolju primerno upravljanje z odpadki, ki so ali vsebujejo ali so
kontaminirani s POPs.
2.2.2.2 Mednarodni okoljski protokoli
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V zadnjem desetletju sta bila sprejeta dva protokola k mednarodnim konvencijam, ki
se posredno ali neposredno dotikata problematike POPs. Republika Slovenija je oba
protokola podpisala – leta 1998 Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih in leta
2003 Protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal.
Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji Združenih narodov
o onesnaževanju zraka na velike razdalje
Republika Slovenija ga je ratificirala leta 2005. Protokol o obstojnih organskih
onesnaževalih h Konvenciji Združenih narodov o onesnaževanju zraka na velike
razdalje je eden od osmih protokolov h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju
zraka na velike razdalje preko meja.
Od leta 1995 dalje posreduje emisijske podatke za obstojna organska onesnaževala:
HCB, PCB, PAH in PCDD/PCDF, za katere Uredba o POPs (Aneks III) zahteva
zmanjšanje izpustov. V okviru MOP je ARSO odgovorna za zbiranje podatkov in
pripravo evidenc emisij onesnaževal v zrak. Protokol o obstojnih organski
onesnaževalih velja od 23. oktobra 2003.
Protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (RIPO) h Konvenciji o
dostopu do informacij, sodelovanju javnosti in varstvu pravic v okoljskih
zadevah
Cilj RIPO protokola je omogočiti širši dostop javnosti do informacij z oblikovanjem
usklajenih in celostnih registrov izpustov in prenosov onesnaževal na državni ravni z
namenom, da se olajša sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah in
prispeva k preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja.
Slovenija ima/še nima registra v skladu z zahtevami RIPO.
Protokol sam predpisuje, katere dejavnosti in katera onesnaževala predstavljajo
minimum za oblikovanje nacionalnega sistema RIPO. Protokol od pogodbenic
zahteva, da zagotovijo v registru podatke o:
- izpustih onesnaževal,
- prenosih izven kraja nastanka in izpustih onesnaževal iz razpršenih virov.
Protokol predvideva poročanje tako o rednih kot tudi izrednih izpustih (na primer
izpusti v primeru nesreč). V prilogi II Protokola je objavljen spisek onesnaževal, ki
obsega 86 različnih snovi in spojin.
Evropski emisijski register onesnaževal – implementacija IPPC smernice
Leta 2000 je Evropska komisija sprejela posebno odločitev o ustanovitvi Evropskega
registra emisij onesnaževal oziroma European Pollutant Emmission Register (EPER).
Odločitev določa, da morajo vse države članice vzdrževati register emisijskih
podatkov iz določenih industrijskih virov ter poročati o emisijah iz posameznega vira
komisiji.
Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz kopenskih
virov in dejavnosti
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Dodatno je potrebno omeniti še Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaževanjem iz kopenskih virov in dejavnosti, ki velja za:
a) izpuste, ki izvirajo iz točkovnih in razpršenih virov ter iz dejavnosti na kopnem na
ozemljih pogodbenic in lahko neposredno ali posredno vplivajo na območje
Sredozemskega morja,
b) vnose snovi, ki onesnažujejo in se po zraku prenašajo do območja
Sredozemskega morja iz virov ali dejavnosti na kopnem na ozemljih pogodbenic pod
pogoji. Te snovi so določene po vzorcu Baselske konvencije in med drugim omenjajo
PCB, PCT, PCBB, PCDD in PCDF.

2.2.3 Zakonodaja, povezana s POPs
Zakon o varstvu okolja
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, ZVO-1B) prinaša na področju industrijskega
onesnaževanja kar nekaj novosti, predvsem glede celovitega preprečevanja in
nadzorovanja onesnaževanja (IPPC) ter preprečevanja večjih nesreč in
zmanjševanja njihovih posledic.
Za problematiko POPs so zelo pomembne predvsem zahteve:
- zmanjševanja porabe snovi in energije,
- zmanjševanja nevarnih in škodljivih snovi v surovinah, polizdelkih ali izdelkih,
- nadomeščanja snovi in energentov z okolju primernejšimi,
- povezane z nadzorom nad okoljevarstveno ustreznostjo izdelkov ali tehnologij pri
uvozu ali tranzitu, in
- druga ravnanja, potrebna za preprečevanje ter zmanjševanje obremenjevanja
okolja.
Prav tako bo vlada izdala različna priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitve,
ki bodo dolgoročno prispevala k preprečevanju in zmanjševanju obremenjevanja
okolja. Predvidoma naj bi se ustanovil Strokovni svet za spodbujanje okolju prijazne
proizvodnje, katerega naloge bodo predvsem v dajanju mnenj MOP glede razvoja in
izvajanja sistema podeljevanja znaka za okolje in izvajanja sistema EMAS.
ZVO tudi vzpostavlja podlage za oblikovanje okoljskega sistema obveščanja in
sodelovanja javnosti. Izredno pomembno je določilo (kjer se upoštevajo smernice
Evropske unije in določila Aarhuške konvencije), po katerem so okoljski podatki, ki se
nanašajo na emisije in odpadke, seznam nevarnih snovi v obratu in varnostno
poročilo, javni.
ZVO-1 določa tudi:
- izvajanje posebnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti v zvezi z okoljem,
- sofinanciranje programov nevladnim organizacijam in njihovim združenjem, ki
delujejo na področju varstva okolja,
- financiranje drugih dejavnosti, kadar jih zaradi javnih koristi na področju varstva
okolja zagotavlja država.
Prav tako uvaja institut okoljevarstvenega nadzornika, za katerega vlada predvideva
izvajanje programa usposabljanja.
Zakon o vodah
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Zakon o vodah vzpostavlja na osnovi evropske direktive za vode načela in
institucionalni okvir za načrtovanje in upravljanje z vodami, s poudarkom na
sodelovanju javnosti kot enem izmed temeljev v procesih načrtovanja. Predvideva
sprejem nacionalnega programa upravljanja z vodami, ki mora vsebovati zlasti:
- oceno stanja na področju upravljanja z vodami,
- cilje in usmeritve za varstvo voda, urejanje voda in njihovo trajnostno rabo,
- prioritete za doseganje ciljev upravljanja z vodami,
- oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in roke za doseganje ciljev.
Zakon vzpostavlja ustanovitev nacionalnega Sveta za vode in za posamezna porečja
posebno Konferenco za vode.
Zakon o kemikalijah
Zakon o kemikalijah se osredotoča na ocenjevanje kemikalij, vodenje informacijskega
sistema o kemikalijah, kot tudi na pogoje za proizvodnjo, promet, skladiščenje in
uporabo kemikalij. ZKem prav tako ureja razvrščanje, označevanje in pakiranje
kemikalij glede na stopnjo njihove nevarnosti ter pogoje, obveze in ukrepe za
ustrezno ravnanje s kemikalijami. Zakon tudi ureja biomonitoring kemikalij v ljudeh in
organizmih.
Zakon v primeru, da obstaja upravičen razlog za zaskrbljenost, da določena
kemikalija zaradi geografskih, okoljskih in zdravstvenih značilnosti slovenskega
prostora povzroča hujše ali nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje,
omogoča da Vlada sprejme začasne omejitve ali prepovedi.
Zakon o carinski službi
Zakon o carinski službi ureja in opredeljuje naloge in organizacijo carinske službe,
pooblastila, zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov, posebnosti delovnih razmerij,
posebnosti disciplinske in odškodninske odgovornosti in prekrške. Od maja 2004
dalje uporabljajo carinski organi za izvajanje nalog tudi uredbe in predpise ES.
V nadzoru prometa z blagom, ki bi lahko vsebovalo katero od POPs snovi, carinski
organi delujejo z ustaljenimi oblikami nadzora:
- preverjanje deklaracij in kontrola blaga ob carinjenju,
- kasnejše kontrole v carinskih uradih in v podjetjih,
- inšpekcije carinske preiskovalne službe.
Posebnih predpisov, ki nalagajo carinskim organom nadzor in ukrepanje v zvezi s
prometom blaga, ki bi lahko vsebovalo POPs snovi, ni. Nadzor pri uvozu takšnega
blaga in pristojnosti carinskih organov je leta 2003 odpravila sprememba ZKem, ki je
nadzor prenesla neposredno na trg.
Sistem nadzora čezmejnega prometa poteka preko carinskega informacijskega
sistema EUCIS. Pri vodenju podatkov o uvozu in izvozu blaga se uporablja
kombinirana nomenklature carinske tarife (tarifnih oznak) in integralna tarifa evropske
skupnosti, TARIC. V teku je povezovanje članic EU s centralnim strežnikom TARIC v
Bruslju, ki omogoča enotno in avtomatsko elektronsko izmenjavo podatkov. Dodatne
koristi za nadzor prometa prinaša sistem SDP (sistem določitve poti), saj se bodo
podatki zbirali sistematično, na podlagi analize tveganja pa se bodo izvajale dodatne
kontrole. POPs snovi nimajo svojih tarifnih oznak in je zato raziskovanje znotraj teh
skupin nemogoče.
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Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti ureja veterinarska merila skladnosti,
sledljivost in certificiranje v zvezi z živalmi, živalskimi proizvodi in krmo; veterinarska
merila skladnosti in z veterinarsko stroko povezana pravila prometa ter uporabe
zdravil; veterinarske preglede; veterinarski nadzor; ukrepe uradnega veterinarskega
nadzora; financiranje veterinarskih pregledov in uradnega veterinarskega nadzora;
baze podatkov in informacijski sistem ter posebni upravni postopek.
Veterinarska uprava Republike Slovenije na njegovi osnovi izvaja:
- letne analize rezultatov monitoringa škodljivih snovi v živilih, izdelave ocene
tveganja glede teh ostankov v živilih in priprave letnega poročila,
- izvajanja in organizacije monitoringa nad ostanki škodljivih snovi v živilih,
- izvajanja in organizacije monitoringa nad ostanki škodljivih snovi v živalih in krmi,
- razvijanja in vzpostavljanja informacijskega sistema v veterinarstvu RS,
- sodelovanja pri oblikovanju programov študijskega izobraževanja in strokovnega
izpopolnjevanja.
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
določa mehanizme in pristojnosti za zagotavljanje ustreznosti oziroma varnosti živil in
vseh drugih materialov, ki v procesu proizvodnje, predelave ali obdelave prihajajo z
njimi v stik. Osnovni namen zakona je zagotoviti nadzor nad kakovostjo živil in
zmanjšanjem možnosti oziroma verjetnosti izpostavitve zdravja prebivalstva tveganju
zaradi izpostavljenosti različnim onesnaževalom.
Živila se ne smejo dajati v promet, če vsebujejo onesnaževala ali druge zdravju
škodljive snovi oziroma jih vsebujejo v količinah, ki lahko ogrožajo zdravje na osnovi
analize in ocene tveganja, ki ga lahko onesnaževalo ali druga nevarna snov
predstavlja za zdravje ljudi.
Pomembno vlogo ima Inštitut za varovanje zdravja RS in regionalni Zavodi za
zdravstveno varstvo, ki zaradi spremljanja vplivov živil, pitne vode in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili, na zdravje ljudi, vodi zbirke podatkov o obsegu in
rezultatih preiskav pri izvajanju monitoringa. Predlog programa monitoringa ter
njegovih izvajalcev se izdela na podlagi ugotovitev in evidenc o zdravstveni
ustreznosti živil, pitne vode, ekoloških razmerah v pridelavi, higienskih pogojih in
epidemioloških razmerah nalezljivih bolezni v proizvodnji ali prometu živil in pitne
vode kot tudi evidenc o boleznih, ki so neposredno ali posredno vezana na živila,
pitno vodo oziroma izdelke in snovi, ki prihajajo v stik z živili.
Poleg zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili so v Sloveniji neposredno veljavne številne uredbe Sveta in Evropskega
parlamenta oziroma Komisije, ki urejajo področje varne hrane, v katero spada tudi
onesnaženje živil z POP onesnaževali. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št.
178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi
Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, daje
podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov
v zvezi z živili.
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Krovna Uredba na področju onesnaževal v živilih je Uredba Sveta št. 401/93 o
določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani. Ta uredba poleg osnovne
definicije za onesnaževala in napovedi določitev mejnih vrednosti za določena
onesnaževala v živilih daje državam članicam možnost, da v primeru novih spoznanj
ali podatkov, da onesnaževalo v živilu pomeni nevarnost za zdravje ljudi, začasno
prepovedo ali omejijo uporabo evropske zakonodaje na tem področju.
V uredbi Komisije št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih so poleg ostalih onesnaževal natančno navedene mejne vrednosti za dioksine
in vsoto dioksinov in dioksinom podobnih PCB za nekatera živila. Živila, ki presegajo
določeno mejno vrednost, se ne smejo dajati v promet. Glede na uradni nadzor nad
živili, ki ga izvaja ZIRS (metode vzorčenja in analitske metode za izvajanje uradnega
nadzora vrednosti dioksinov in dioksinom podobnih PCB so predpisane v posebni
uredbi Komisije št. 1883/2006) , se preverjajo tudi mejne vrednosti navedenih
onesnaževal v živilih.
Komisija je sprejela tudi posebno priporočilo (2006/794) o spremljanju ravni
prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih
bifenilov v živilih. Na podlagi vseh tako zbranih podatkov držav članic Komisija želi
pridobiti jasno sliko o časovnem gibanju prisotnosti teh snovi v živilih.
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS) ureja vse postopke v zvezi z registracijo,
prometom in uporabo fitofarmacevskih sredstev (FFS) ter nadzorom nad izvajanjem
predpisov. Določa celoten postopek registracije posameznih FFS, vključno z
ocenjevanjem tveganja za zdravje ljudi, živali in za okolje zaradi njihove uporabe v
nacionalnih pogojih, določa druge postopke izdaje dovoljenj za dajanje FFS v
promet in njihove uporabe ter nadzor nad njihovim prometom in uporabo.
.
Pristojni organ za registracijo, oziroma za dajanje FFS v promet in uporabo, ter za
pripravo in izvajanje podzakonskih predpisov, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP), oziroma Fitosanitarna uprava RS (FURS). Pristojni organ za
izvajanje nadzora nad dajanjem v promet in uporabo FFS je Inšpektorat Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH) v okviru istega ministrstva .
Uvoz FFS nadzoruje fitosanitarni inšpektor, ki lahko prepove ali začasno prepove
uvoz, če FFS ni registrirano v RS, oziroma, če nima dovoljenja za promet in uporabo
v RS ali če ni ustrezno pakirano in označeno.
Na področju prometa s FFS za potrebe proizvodnje, razvrščanja, pakiranja in
označevanja FFS ter dobre laboratorijske prakse se zakon navezuje na Zakon o
kemikalijah.
Zakon o kmetijstvu
Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja,
ukrepe kmetijske politike, kakovost in označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil,
promet s kmetijskimi pridelki oziroma živili, javne službe, zbirke podatkov in
informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo zakona,
raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski
nadzor.
Med cilji kmetijske politike sta še posebej poudarjena:
- varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo,
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- uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja narave.
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
Zakon določa varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlinskih proizvodov pred
škodljivimi organizmi (bolezni in škodljivci), ukrepe za preprečevanje pojava in
zatiranje škodljivih organizmov, zdravstveni nadzor rastlin na notranjem tržišču ter
pošiljk rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu, odškodnine imetnikom rastlin za uničene
rastline, pristojbine za zdravstvene preglede ter organe za izvajanje zakona in nadzor
nad izvajanem zakona. Za izvajanje nalog s tega področja je pristojna Fitosanitarna
uprava RS, nadzor pa vrši fitosanitarna inšpekcija.
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu zavezuje delodajalca k zagotavljanju varnosti in
zdravja delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe,
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno
organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.
Delodajalec je tako zavezan, da:
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih
za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za
varno delo,
- usposablja delavce za varno delo,
- zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo
uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne
zagotavlja varnosti in zdravja pri delu.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri
delu, ter univerza in druge izobraževalne institucije sodelujejo pri načrtovanju skupnih
dejavnosti iz prejšnjega odstavka. Zakon tudi določa, da sta vzgoja in izobraževanje
v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu sestavni del splošnega in poklicnega
izobraževanja na šolah vseh vrst in stopenj ter sestavni del uvajanja v delo in
stalnega strokovnega usposabljanja delavca.

2.2.4 Programski dokumenti za fitofarmacevtska sredstva in kemikalije s POPs
Nacionalni program varstva okolja
Nacionalni program varstva okolja (v nadaljevanju: NPVO) je bil sprejet leta 2005 in
predstavlja osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je
splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. Pripravljen
je na podlagi ZVO in skladen z okoljskim programom Evropske unije. NPVO določa
ključne okoljske cilje in prednostne naloge, ki temeljijo na oceni stanja okolja in
prevladujočih trendov. Osnovna usmeritev politike je usmerjena v zagotavljanje
trajnostnega razvoja z uporabo tehničnih rešitev omejevanja onesnaževanja.
Program zajema obdobje do vključno leta 2012, pri čemer so od leta 2005 do 2008
natančneje opredeljeni posamezni ukrepi. Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih
področij, in sicer: podnebne spremembe, naravna in biotska raznovrstnost, kakovost
življenja ter odpadki in industrijsko področje.
Strateške usmeritve ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji
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Strateške usmeritve ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: SURO)
je vlada RS sprejela leta 1996, leta 1999 pa so bile vključene v NPVO. SURO se
neposredno ne dotikajo problematike POPs, vendar jih (predvsem dioksine in
odpadke v obliki odpadne embalaže pesticidov) na strateški ravni veže na starejši 5.
Okoljski akcijski program Evropske unije.
SURO predvideva:
- postopno opuščanje izdelkov iz PVC, ki je eden od prekurzorjev za tvorjenje
dioksinov in furanov v termični obdelavi (sežiganju),
- celovito (integralno) delo z različnimi udeleženci gospodarjenja z odpadki,
- lokacijsko, kvantitativno in kvalitativno opredelitev divjih odlagališč.
Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih
terfenilov za obdobje od 2003 do konca 2006
Reševanje problematike PCB se uvršča med pomembnejše strateške cilje prav
zaradi zmanjševanja nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru za naslednje
generacije in zaradi zmanjševanja okoljskih tveganj. Do leta 2010 je ključna obveza s
tega področja je poskrbeti za dokončno oskrbo vseh PCB naprav, ki vsebujejo olja z
več kot 500 mg PCB/kg, za PCB kontaminirane naprave, ki vsebujejo olja v
koncentracijskem območju od 50–500 mg PCB/kg pa poskrbeti za dekontaminacijo, v
kolikor se življenjska doba teh naprav še ni iztekla. Za opremo in naprave, ki
vsebujejo manj kot 500 mg PCB/kg, je treba do konca leta 2006 izdelati celovit načrt
za zbiranje in odstranjevanje.
Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi
kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja
Program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami nevarnih
kloriranih ogljikovodikov iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji je
operativni program, ki sledi iz nacionalnega programa varstva okolja (Ur. l. RS, št.
83/99, 41/04) in je namenjen izpolnjevanju zahtev Direktive ES 76/464/EEC o
izpustih nevarnih snovi v vodno okolje oziroma zahtev 5. čl. Direktive ES 86/280/EEC
o odvajanju nekaterih nevarnih snovi v okolje. V skladu z zahtevo teh direktiv mora
vsaka država, članica EU, sprejeti program ukrepov zmanjševanja oz. preprečevanja
emisij nevarnih kloriranih ogljikovodikov v vodno okolje iz razpršenih virov.
Program preprečevanja onesnaževanja voda s kloriranimi ogljikovodiki temelji na
uveljavljanju že sprejetih predpisov o mejnih emisijskih vrednostih njihovih izpustov v
okolje, izraženih kot koncentracija ali kot emisijski faktor za posamezno industrijsko
dejavnost, podatkih o identificiranih in pomembnih točkovnih ter razpršenih virih
emisij nevarnih kloriranih ogljikovodikov, podatkih monitoringa kakovosti površinskih
voda ter podatkih o že izvedenih in predvidenih ukrepih za zmanjšanje oziroma
odpravljanje posledic emisij nevarnih kloriranih ogljikovodikov.
Program preprečevanja onesnaževanja voda s kloriranimi ogljikovodiki vključuje 15
nevarnih snovi, za katera veljajo določila evropskih uredb (Direktive 79/117/EEC,
96/597EC), med katere so zajeti tudi POPs v skladu z zahtevami SC in Protokola o
POPs
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca
2006
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006 je
namenjen izvedbi sanacije starih bremen, nadgradnji obstoječega sistema ravnanja
z odpadnimi olji in prednostno izboljšanju obstoječega informacijskega sistema in
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sistema poročanja ter večjega vključevanja ciljnih javnosti, ki posega zlasti na
področja ozaveščanja vseh v verigo vključenih subjektov, prednostno s področja
gospodinjstev in na območjih, kjer nastajajo odpadna olja zaradi rabe strojev v
kmetijstvu in gozdarstvu. Operativni program predvideva ukrepe za preprečevanje
mešanja odpadnih olj z drugimi nevarnimi tekočimi odpadki, predvsem pa z
odpadnimi PCB in PCT.
Slovenski kmetijsko okoljski program
Četudi Slovenski okoljski kmetijski program ne omenja POPs in je le podprogram
»Reforme kmetijske politike«, je namenjen prestrukturiranju kmetijstva s ciljem
zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanja naravne dediščine,
biotske pestrosti, rodovitnosti tal,
tradicionalne kulturne krajine in varovanja
zavarovanih območij.

2.3 Ravnanje s POPs snovmi v Sloveniji
2.3.1 Splošen pravni okvir in ureditev prometa in uporabe fitofarmacevtskih
sredstev v Sloveniji
2.3.1.1 Zakonske podlage
Z zakonodajo, sprejeto na področju fitofarmacevtskih sredstev, kemikalij in varovanja
zdravja ljudi, živali ter okolja, kakor tudi na vseh drugih področjih, Republika Slovenija
prevzema pravni red Evropske unije. Kljub temu, da uporaba POPs pesticidov že dlje
časa ni dovoljena, pa bodo zaradi svoje obstojnosti še nekaj časa predmet
rutinskega spremljanja ostankov, tako v živilih, kot v kmetijskih pridelkih in v vseh
elementih okolja.
2.3.1.2 Promet in uporaba FFS
V prometu in uporabi na ozemlju Republike Slovenije sme biti le v RS registrirano
FFS ali mora biti zanj izdano dovoljenje za izjemno uporabo ali raziskave in razvoj.
Postopek registracije in izdaje dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva ureja Zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih. Ustreznost posameznega FFS ocenijo pooblaščeni
ocenjevalci. Na podlagi njihovega mnenja o registraciji sredstva odloča Komisija za
fitofarmacevtska sredstva. Odločbo o registraciji ali njeni zavrnitvi izda Fitosanitarna
uprava RS (v nadaljevanju FURS) na podlagi sklepa komisije in v soglasju z MZ,
URSK. Pred dajanjem v promet mora biti vsako FFS ustrezno razvrščeno, pakirano
in označeno ter opremljeno z navodilom za uporabo v skladu s predpisi.
Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi lahko opravljajo pravne ali fizične osebe, ki
imajo sedež v katerikoli državi članici EU in so vpisane v register. Da se lahko
vpišejo, morajo izpolnjevati predpisane pogoje, ki zajemajo določbe v zvezi s prostori,
opremo in kadri, vodenjem evidenc in oddajo poročila o prometu s FFS.
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet s FFS, mora imeti zaposleno
odgovorno osebo, ki skrbi in je odgovorna za sprejemanje, skladiščenje, hrambo in
izdajanje FFS, vodenje evidenc, ter nadzor in usposabljanje drugih delavcev, ki tudi
izdajajo sredstva. Poleg tega daje v prodajalnah na drobno tudi navodila za uporabo
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FFS. Odgovorna oseba mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo kmetijstva –
rastlinske smeri. Poleg odgovorne osebe sme FFS izdajati tudi delavec s končano
najmanj štiriletno srednjo kmetijsko šolo rastlinske smeri. Tako odgovorne osebe kot
delavci morajo imeti poleg ustrezne izobrazbe opravljen tudi dodatni tečaj in izpit iz
fitomedicine oziroma veljavno izkaznico, ki jo prejmejo po opravljenem izpitu.
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih določa tudi pravilno uporabo le-teh ter pogoje, ki
jih morajo izpolnjevati izvajalci ukrepov varstva rastlin oziroma uporabniki FFS.
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev med drugim predpisuje
obvezno dodatno izobraževanje uporabnikov, vodenje evidenc o uporabi FFS ter
uporabo ustreznih naprav za nanašanje. Slednje morajo biti certificirane in redno,
vsaki dve leti, testirane.
Načrt gospodarjenja z odpadki pri subvencioniranju investicij na kmetijskih
gospodarstvih, ki ga je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja začela
pripravljati leta 2005 po novi zakonodaji, pri oceni vpliva na okolje prvič upošteva
nastajanje vseh nevarnih odpadkov na kmetiji (odpadna olja, akumulatorji,
fitofarmacevtska sredstva in njihova embalaža, delno živalska trupla) z zbiranjem
podatkov:
- kje in kako nastajajo odpadki,
- obstoječe in predvidene načine ravnanja z odpadki,
- odstranjevanje proizvedenih odpadkov.
Celoten načrt bo izdelan za obdobje trajanja investicije, to je od enega do dveh let in
še nadaljnjih pet let po zaključku naložbe (skupaj za 5 do 7 let).
2.3.1.3 Izobraževanje
S pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine je
predpisano obvezno strokovno usposabljanje odgovornih oseb, prodajalcev in
izvajalcev ukrepov zdravstvenega varstva rastlin.
Usposabljanja potekajo v obliki tečajev v obsegu najmanj 15 ur za izvajalce ukrepov,
20 ur za prodajalce in 35 ur za odgovorne osebe. Po končanem usposabljanju
kandidati opravljajo preskus znanja in prejmejo ustrezna potrdila oziroma izkaznice,
ki imajo veljavnost 3 oziroma 5 let.
2.3.1.4 Evidence prometa in uporabe FFS
Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s FFS, morajo voditi letno evidenco
o količini kupljenih FFS v tujini in v RS, količini FFS v prometu, količini skladiščenih
FFS in količini FFS, ki so bila vzeta iz prometa. Za vodenje letne evidence o prometu
FFS, ločeno na debelo in drobno, skrbi odgovorna oseba. Vse podatke je potrebno
posredovati FURS na enotnem obrazcu v elektronski obliki; in sicer najkasneje do 31.
marca za preteklo leto.
Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev predpisuje obvezno
vodenje evidence o uporabljenih FFS. Obveza velja za vse tržne pridelovalce rastlin
za prehrano ljudi in živali ter tržne pridelovalce okrasnih rastlin, pravne ali fizične
osebe, ki zatirajo škodljive organizme na nekmetijskih površinah (železniški objekti,
letališča, avtoceste, parki, pokopališča, industrijska dvorišča ipd.) in tiste, ki
dodelujejo ali razkužujejo semenski material kmetijskih rastlin. Evidenco izpolnjuje
uporabnik fitofarmacevtskih sredstev, hraniti pa jo mora lastnik oziroma upravnik
gospodarstva, posestva ali drugega objekta. Evidenca mora biti ob vsakem času
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dostopna pristojnemu kmetijskemu inšpektorju, ki skrbi za nadzor nad pravilno
uporabo FFS.
2.3.1.5 Prepovedi prometa in uporabe FFS, ki vsebujejo POPs
Prepoved in omejitev prometa in uporabe določenih aktivnih snovi, ki se uporabljajo
kot FFS, natančneje določa pravilnik o prepovedi prometa in uporabe
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi. Poleg tega pravilnika
je na posameznih območjih mogoče dodatno prepovedati oziroma omejiti uporabo
posameznih FFS zaradi presežene količine ostankov aktivnih snovi v podtalnici.
2.3.1.6 Nadzor nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je za Slovenijo spremenil obseg trga, ki je
tako postal notranji trg na celotnem območju EU - mednarodni promet se zato ne
izvaja v smislu uvoz/izvoz temveč zgolj vnos/iznos blaga, ki poteka med državami na
območju Evropske unije. V primerih, ko gre za promet s FFS z drugimi državami
članicami EU, nadzora na mejah ni več. Zaradi opustitve nadzora na meji s
sosednjimi državami članicami EU se je ta prenesel v notranjost države, izvajajo pa
ga kmetijski inšpektorji. Kadar pa gre za uvoz iz tretjih držav na carinskem območju
EU nadzor na meji vrši fitosanitarni inšpektor. FFS se smejo vnašati na carinsko
območje EU preko Republike Slovenije samo čez vstopna mesta, določena s
pravilnikom o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in
postopkih nadzora pri njihovem vnosu.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad prometom in uporabo FFS v notranjosti države opravlja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (IRSKGH). Kmetijski inšpektorji
nadzirajo fitofarmacevtska sredstva v notranjem prometu, registracijo, etiketo,
navodilo za uporabo in sestavo fitofarmacevtskih sredstev ter njihovo uporabo. Poleg
tega kmetijski inšpektorji nadzirajo tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s
FFS: vpis v register trgovin, izpolnjevanje pogojev glede kadrov, vodenja evidenc in
drugo. Do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti lahko prepove opravljanje dejavnosti
prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje predpisanih pogojev.
Kmetijski inšpektor ima svoje pristojnosti na podlagi ZFfS in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi.
Kmetijski inšpektorji pregledujejo tudi ustrezno usposobljenost izvajalcev varstva
rastlin in vodenje evidenc o uporabi. Pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev pa
nadzirajo tudi posredno, s pregledom skladnosti predpisanih mejnih vrednosti
ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih proizvodih pri pridelovalcih.
Nadzor nad izpolnjevanjem posebnih sanitarno-tehničnih pogojev glede prostorov,
kjer se vrši promet in skladiščenje FFS, opravljajo inšpektorji za kemikalije. Pred
vpisom v register trgovin inšpektor ugotavlja izpolnjevanje pogojev glede prostorov
oziroma opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet s FFS. Nadzor se izvaja
uspešno vse obdobje od uvedbe teh predpisov.
2.3.1.7 Nadzor nad ostanki pesticidov
Področje ostankov pesticidov urejujejo:
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- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili s
podzakonskimi akti, ki opredeljujejo dovoljene oz. sprejemljive vsebnosti ostankov
pesticidov v živilih rastlinskega izvora, v živilih živalskega izvora, v pitni vodi, v
materialih in izdelkih, ki so namenjeni za stik z živili ali so v stiku z živili,
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih s podzakonskimi akti, ki opredeljujejo pravilno
uporabo FFS in ostanke v kmetijskih pridelkih,
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti, ki opredeljujejo dovoljene oz. sprejemljive
vsebnosti pesticidov v podzemni vodi, v površinskih vodah (površinskih vodotokih,
jezerih, priobalnem morju, brakičnih vodah in školjčiščih),
- Zakon o varstvu okolja s podzakonski akti, ki opredeljujejo dovoljene oz.
sprejemljive vsebnosti pesticidov v tleh, odpadkih, zemeljskih izkopih, namenjenih za
rekultivacijo tal, nasipavanju zemljišč in izpolnjevanju izkopov.
2.3.1.8 Pregled stanja fitofarmacevtskih sredstev s POPs snovi v Sloveniji
2.3.1.8.1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev s POPs v preteklosti
V obdobju po letu 1945, ko je bila Slovenija sestavni del Socialistične federativne
republike Jugoslavije (SFRJ), so veljali državni predpisi, ki so jih dopolnjevali
republiški, pomembni za posamezno republiko. Osnovni zakon o varstvu rastlin
(Beograd, 1954) je predpisoval kontrolo prometa s sredstvi za varstvo rastlin,
preprečevanje in zatiranje rastlinskih škodljivih organizmov, opravljanje inšpekcije za
varstvo rastlin in kazenske določbe. Iz seznamov registriranih sredstev, ki so bili
objavljeni v Uradnih listih Jugoslavije, je razvidno, da so bile vse naštete POP snovi:
aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heksaklorobenzen, heptaklor, klordan, toksafen, razen
mireksa, registrirane za uporabo v kmetijstvu.
V času SFRJ (1945 - 1990) je obstajala centralna evidenca podatkov o pesticidih,
zato v Sloveniji ni ločenih podatkov o njihovi porabi. Podatki o uvozu, proizvodnji,
prodaji in porabi pesticidov so se namreč zbirali samo v Beogradu (Priloga 2).
Glede na nizko intenzivnost kmetijske proizvodnje je bila raba pripravkov s POP
snovmi v Sloveniji relativno majhna, kar nakazujejo tudi rezultati analiz ugotavljanja
ostankov pesticidov v tleh in v pridelkih.
Leta 1971 je bila sprejeta prva prepoved uporabe pesticidov, ki je veljala za DDT,
dieldrin in klordan.
V Sloveniji se je med snovmi s seznama Stockholmske konvencije največ uporabljal
DDT za zatiranje koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata), škodljivcev v
sadovnjakih (Quadraspidiotus perniciosus), skladiščnih škodljivcev, v veterini in
humani medicini za zatiranje insektov – prenašalcev nalezljivih bolezni. Poraba DDT
je bila največja med leti 1957 in 1962. Po letu 1962, ko so na območju Brežic
ugotovili odpornost koloradskega hrošča na DDT, je poraba upadla. V Sloveniji smo
najdlje, do leta 1989, uporabljali endrin za zatiranje voluharja (Arvicola terestris) v
ograjenih sadovnjakih. Toksafen je bil v uporabi predvsem v okviru deratizacij, za
zatiranje miši. Dieldrin in aldrin sta bila v uporabi proti talnim škodljivcem in v
skladiščih, vendar v manjšem obsegu kot DDT.
Na osnovi podatkov o prometu posameznih FFS s POPs snovmi, pridobljenih preko
takrat glavne slovenske trgovske hiše Agrotehnika Ljubljana, je bil narejen približen
izračun skupne prodaje fitofarmacevtskih pripravkov v Sloveniji za obdobje, ko so
bila sredstva v uporabi.
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Podatki o prometu kažejo, da je bilo v obdobju od leta 1957 do 1971 porabljenih
največ pripravkov na osnovi aktivne snovi DDT, sledi poraba endrina, aldrina,
dieldrina in toksafena. Po teh podatkih v Sloveniji nismo uporabljali sredstev na
osnovi heksaklorobenzena (HCB), heptaklora in klordana, kljub temu da so bila ta
sredstva registrirana na jugoslovanskem tržišču. Mireks ni bil registriran.
2.3.1.8.2 Proizvodnja fitofarmacevtskih sredstev s POPs snovmi v preteklosti
Slovenska tovarna Pinus Rače je za skupno jugoslovansko tržišče proizvajala
posamezne POP snovi, ki so se uporabljali kot pesticidi (SC, Priloga A, 1. del) v
obdobju od leta 1959 do leta 1984. V programu proizvodnje so bili pripravki z
različnimi koncentracijami aktivnih snovi: aldrin, endrin, DDT in dieldrin (Priloga 2).
Proizvodnja FFS s POPs snovmi se je zaključila z letom 1984. Podatki o prodaji v
Sloveniji in zalogah FFS, ki vsebujejo POP snovi, ne obstajajo.
Na podlagi raziskovalne naloge, ki jo je leta 1989 izdelal Center za varstvo okolja
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor z naslovom Razvoj metod in tehnik za
pripravo toksičnih odpadkov za deponiranje so ugotovili, da je podtalnica na
Dravskem polju onesnažena s pesticidi zaradi kontaminacije podtalnice v okolici
Brunšvika. Tu so na podlagi testnih izkopov izmerili visoke koncentracije DDT, DEEja, endrina in dietildrina ter pesticidov pomešanih z olji, gudronom in različnimi sodi.
Poleg Kozoderčeve jame (Slika 1) so okoljski aktivisti na podlagi ustnih pričevanj
odkrili le sto metrov naprej še eno jamo z imenom »Jama proti Brunšvigu«, ki
predstavlja kar eno četrtino velikosti Kozoderčeve jame in t. i. Križno jamo blizu
naselja Brezola, ki je precej večja kot »Jama proti Brunšvigu«.
Aktivnosti povezane s starimi bremeni so vključene v akcijski program in zanje
zagotovljena sredstva v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne
infrastrukture 2007- 2013.
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Slika 1: Kozoderčeva jama

2.3.1.8.3 Pregled starih zalog fitofarmacevtskih sredstev s POPs snovmi
Slovenija nima evidence zalog fitofarmacevtskih sredstev, ki so bili v uporabi v času
od leta 1945 do 1990, ko je bila Slovenija del SFRJ. Delovna skupina za pesticide pri
projektu priprave NIP na URSK je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja pri MKGP pripravila anketo o zalogah FFS pri trgovcih in kmetijskih
gospodarstvih.
2.3.1.8.3.1 Rezultati ankete evidentiranja zalog fitofarmacevtskih sredstev s
POP snovmi pri prodajalcih fitofarmacevtskih sredstev (Anketa URSK, 2004)
Anketa URSK pri prodajalcih fitofarmacevtskih sredstev iz Priloge 7 je potekala v
marcu 2004. Posredovana je bila na 239 naslovov s seznama registriranih trgovcev s
FFS (podatki FURS). Vrnjenih je bilo 50,8 % anketnih vprašalnikov (121), od tega je
bilo 109 pravilno izpolnjenih.
Anketirani so za časovno obdobje pred letom 2004 navajali prodajo Zlaticida,
Neosola, Aerosola, Aldrina, Dieldrina, Doripina, Gesarola, Lindana, Linditina,
Neocida, Pinodrina in Endrina, ki jih nimajo več na zalogi, saj so zadnje zaloge
prodali leta 1989, skupaj s prepovedjo uporabe zadnjega POPs pesticida endrina.
Anketirani trgovci nimajo na zalogi fitofarmacevtskih sredstev s POP snovmi.
Podatki ankete niso popolni, saj se je število prodajalcev od časa dovoljene prodaje
teh pripravkov spremenilo.
2.3.1.8.3.2 Rezultati ankete evidentiranja uporabe in zalog fitofarmacevtskih
sredstev - s POP snovmi pri kmetijskih gospodarstvih (Anketa URSK, 2004)
Anketa z vprašalnikom iz Priloge 7 je bila konec aprila 2004 poslana približno 68.000
kmetijskim gospodarstvom v Sloveniji oziroma vsem naslovnikom v registru
upravičencev do subvencij kmetijskih pridelkov. Ocenjujemo, da so bila v anketi
zajeta najbolj aktivna kmetijska gospodarstva.
Zbiranje vprašalnikov je potekalo ob pomoči kmetijskih svetovalnih služb Kmetijsko
gospodarske zbornice Slovenije. Kmetijski svetovalci so bili obveščeni o namenu
ankete in so zagotovili pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika.
Na anketo je odgovorilo 26,4 % anketiranih, od tega jih je le 3,9 % navedlo uporabo
ali zalogo FFS s POP snovmi.
Anketa je pokazala, da je bilo uporabljenih največ sredstev z aktivno snovjo DDT
(Pantakan, Pepein in Zlaticid), sledi endrin, ki je bil med POPs snovmi najdlje v
prometu. V Sloveniji je bilo porabljenih 98 % FFS na osnovi DDT in pod 2% FFS na
osnovi drugih POPs snovi. Rezultati glede na promet sicer odstopajo, kažejo pa
enaka razmerja med prodajo in uporabo.
Poleg uporabljenih FFS s POPs snovmi je anketni list vseboval tudi vprašanja o
zalogah starih, nerabnih FFS na kmetijskih gospodarstvih, ki vsebujejo POPs snovi.
Javljene so bile manjše zaloge na osnovi endrina (10 L), dieldrina (1 kg) in DDT (75
kg).
Varna odstranitev starih zalog FFS s POPs snovmi je predvidena v akcijskem načrtu.
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2.3.2 Splošen pravni okvir in institucionalna ureditev upravljanja s PCB v
Sloveniji
2.3.2.1 Zakonske podlage
Osnovna dokumenta, ki urejata PCB problematiko v Sloveniji, sta Zakon o varstvu
okolja in Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
(Uradni list RS, št. 34/08).
Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov predstavlja
za Slovenijo obvezo, da do konca leta 2010 poskrbi za končno oskrbo vseh naprav,
ki vsebujejo olja z več kot 500 mg PCB/kg; za PCB kontaminirane naprave, ki
vsebujejo olja v koncentracijskem območju od 50 do 500 mg PCB/kg, pa poskrbi za
dekontaminacijo, v kolikor se življenjska doba teh naprav še ni iztekla.
Poleg omenjene uredbe, ki predstavlja osnovo za doseganje končnega cilja, to je
opustitve PCB, urejajo posamezne segmente v sklopu aktivnosti za končno oskrbo
PCB še dodatni predpisi s področja odpadkov, navedeni v Prilogi 5. Dodatno veljajo
še predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter predpisi s področja prevoza
nevarnih snovi in nevarnega blaga, ki pravno urejajo prevoz nevarnih snovi po
cestah, tudi navedeni v Prilogi 5.
Programska in zakonska izhodišča za končno oskrbo PCB in PCT podajajo tudi
sledeči strateški dokumenti, programi in študije:
• Nacionalni program varstva okolja (NPVO), sprejet v Državnem zboru RS (Ur. l. RS št.
83/99, 41/04.
• Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 (MOP 1998),
• Koncept ravnanja s PCB/PCT v Sloveniji, Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana,
marec 2000.
• Koncept ravnanja z razpršenimi viri PCB/PCT v Sloveniji, C&G d.o.o. Ljubljana,
Ljubljana, november 2001.
• Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov za
obdobje od 2003 do konca 2006 (Sklep vlade RS št. 354-24/2003-2 z dne 27.02.2003).

Kronološki pregled aktivnosti na področju PCB:
• Izdelava študije "Koncepta ravnanja s PCB v Sloveniji konec leta 1999, ki nam je dala
podatke o s PCB v Sloveniji kakor tudi preliminarni seznam imetnikov PCB naprav v
Sloveniji.
• Priprava pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih
terfenilov (PCT).
• Imetniki PCB naprav obvezno sporočajo podatke na MOP enkrat letno za preteklo leto
od leta 2000 dalje.
• Instaliranje baze za vnos podatkov o PCB napravah in zavezancih leta 2001.
• Vnos podatkov o PCB napravah in zavezancih v bazo, ažuriranje podatkov od leta
2000 dalje.
• Izdelava študije: Koncept ravnanja z razpršenimi viri PCB/PCT v Sloveniji v letu 2001.
• Priprava Operativnega programa o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov (Program, Sklep vlade RS št.354-24/2003-2 z dne 27.02.2003)
ter sprememba pravilnika v letu 2003.
• Izdelava navodil za pripravo načrta o odstranjevanju odpadnih PCB v letu 2003.
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• V obdobju 2004 -2006 se obnavlja baza podatkov PCB naprav, s podatki o načrtih za
odstranjevanje PCB odpadkov.

2.3.2.2 Ukrepi za zmanjševanje, omejevanje in odstranjevanje PCB v Sloveniji
V postopku prilagoditve nacionalne zakonodaje je bila v pravni red Slovenije
sprejeta direktiva 16/59/EGS, ki ureja ravnanje s PCB in zahteva odstranitev vseh
PCB naprav, ki vsebujejo več kot 5 dm3 PCB do konca leta 2010.
2.3.2.3 Program ukrepov na osnovi operativnega programoma za odstranjevanje
PCB
Operativni program je bil izdelan za obdobje štirih let in sicer do konca leta 2006 in je
bil z Uredbo o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
podaljšan do sprejetja novega operativnega programa. Program ukrepov za
odstranjevanje PCB je pripravljen kot sektorski program Nacionalnega programa
varstva okolja in operativnega programa varstva okolja s področja ravnanja z
odpadki. Njegova naloga je operacionalizacija ciljev, to je določitve in časovnega
poteka izvedbe ukrepov, ki jih na strateškem nivoju podaja NPVO in v okviru vsebin
celovitega ravnanja z odpadki v Sloveniji tudi Strateške usmeritve ravnanja z odpadki
v Sloveniji, ter izvajanja zahtev slovenske zakonodaje in smernic EU direktiv s
področja ravnanja s PCB.
Ključna obveza s tega področja pomeni do leta 2010 poskrbeti za končno oskrbo
vseh PCB naprav, ki vsebujejo olja z več kot 500 mg PCB/kg, za PCB kontaminirane
naprave, ki vsebujejo olja v koncentracijskem območju od 50-500 mg PCB/kg pa
poskrbeti za dekontaminacijo, v kolikor se življenjska doba teh naprav še ni iztekla,
za opremo in naprave, ki vsebujejo manj kot 500 mg PCB/kg pa je bilo treba do
konca leta 2006 izdelati celovit načrt za zbiranje in odstranjevanje.
2.3.2.4 Seznam evidenc, ki nastajajo v zvezi s PCB
Vse evidence nastajajo v skladu s pravilnikom o odstranjevanju PCB in PCT in
programom odstranjevanja. Evidence se nanašajo na popis PCB naprav, načrtih
odstranjevanja, zbiralcih in izvoznikih PCB, o skladiščnih kapacitetah zbiralcev PCB
ter o izvoženih in odstranjenih količinah PCB.
2.3.2.5 Poročanja in informiranja
Imetniki PCB naprav sporočajo MOP enkrat letno o vseh spremembah v evidencah,
MOP pa te podatke sporoča Evropski komisiji.
Tabela 4: Poročanje
Zavezanci / MOP
- Prijava PCB naprav oziroma PCB odpadkov,
sprememb pri PCB napravah.
- Poročanje o nastalih in odstranjenih PCB
odpadkih.

Nosilec
Imetnik PCB naprave oz.
PCB odpadkov
Imetnik PCB naprave oz.
PCB odpadkov

Rok
10.03.2001 in naprej
(vsako leto)
Vsako leto do 31.03.
tekočega leta.
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- Poročanje o zbranih PCB odpadkih in Zbiralec/izvoznik ali
predanih v končno oskrbo.
izvajalec
dekontaminacije/izvoznik
Pristojni organ / ciljna javnost
MOP
- Priprava splošnih informacij o problematiki
PCB, zlasti v vsakdanjem življenju (članki v
dnevnem tisku, okrogle mize).
- Stanje v okolju in cilji ter dosežki pri
obvladovanju PCB problematike z realizacijo
operativnega programa (letna in 4 letna poročila
o stanju okolja, informativne publikacije, okrogle
mize,..).
- Priprava informacij o obveznostih iz EU
direktiv in predpisov.
- Priprava informacij o sistemu zbiranja
podatkov, potrebnih za obvladovanje PCB, in o
izvajanju nadzora nad PCB napravami in
odpadki.
MOP / EU
Poročanje Evropski Komisiji o izvajanju MOP/ARSO
direktive

180 dni po izvedbi
končne oskrbe.
Vsak januar tekočega
leta za preteklo leto.

2004/I

2.3.2.6 Nadzor nad PCB napravami
Inšpekcija RS za okolje in prostor ugotavlja na osnovi zakona o varstvu okolja s
podzakonskimi akti skladnost izvajanja določil iz predpisov pri zavezancih. Ukrep pri
ugotovljeni neskladnosti je opozorilo, odločba ali celo prepoved uporabe naprave.
Zavezanec je dolžan izpolniti naloženo obvezo v roku, ki ga določi inšpektor, sicer se
zavezanca še dodatno kaznuje s kaznimi.
V podjetju, ki ima energetske naprave (transformator, kondenzator), se najprej
evidentira, kakšne naprave podjetje poseduje oz. uporablja (2. čl. pravilnika o
varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo poliklorirane bifenile, poliklorirane
naftalene in poliklorirane terfenile). V podjetju so lahko delujoče naprave (priključene
za uporabo) in nedelujoče naprave (rezervne, odpisane naprave, odpadki). Podjetje
je dolžno pokazati vsa pisna potrdila o napravah. Iz teh dokazil mora biti razvidno, da
podjetje ne uporablja naprav s PCB, sicer je podjetje zavezanec po 5. členu tega
pravilnika. Za naprave s PCB se šteje tudi naprava, za katero iz dokumentacije o
njeni proizvodnji ali vzdrževanju ni razvidno, da ne vsebuje PCB. Podjetje mora
pridobiti dokazila od proizvajalcev naprav (za transformatorje), da ni bila polnjena s
PCB ali pa opraviti analizo vsebnosti PCB v olju po določilih 7. člena pravilnika.
Podjetje je dolžno prijaviti vse naprave tj. delujoče in nedelujoče (prijavni list se
nahaja na spletni strani ARSO, v skladu z Uredbo o odstranjevanju polikloriranih
bifenilov in polikloriranih terfenilov), ki vsebujejo PCB, na pristojno ministrstvo (ARSO
vodi seznam zavezancev). Rok za prijavo je že potekel, vendar kljub temu inšpekcija
v takih primerih, ko podjetje še ni prijavilo naprave, odredi, da le-te prijavi takoj. Če
ima inšpektor na razpolago podatek o tem, koliko naprav je podjetje že prijavilo na
ARSO in če pri pregledu ugotovi, da količine naprav, ugotovljene na inšpekcijskem
pregledu, niso enake kot na prijavi, odredi prijavo spremembe. Največ primerov je, da
podjetje odstrani naprave in ne prijavi spremembe na ARSO.
Podjetje sme v skladu s predpisi uporabljati takšne naprave le do 31.12. 2010. V tem
času jih je potrebno nadomestiti s takšnimi, ki ne vsebujejo PCB ali dekontaminirati
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na predpisan način (koncentracija PCB <50 ppm). Tako mora podjetje pripraviti
program odstranjevanja naprav s PCB za vsako leto posebej do leta 2010; in sicer
mora podjetje za vsako napravo izpolniti prijavni list (prijavni list se nahaja na spletni
strani ARSO, v skladu z Uredbo o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov) in ga poslati na ARSO.
Pri delujočih napravah mora podjetje upoštevati določilo, da morajo biti naprave
pravilno označene v skladu s 7. členom zgoraj omenjene uredbe. Oznaka mora biti
pritrjena na napravi in na vratih, ki vodijo v prostor ali objekt, kjer je naprava
nameščena. Ravno tako mora podjetje v skladu s 13. členom uredbe označiti
dekontaminirane transformatorje.
V primeru nedelujočih naprav, ki predstavljajo odpadek (v okvari, pripravljene za
odstranitev), poteka nadzor identično, le da mora podjetje takšne naprave odstraniti
prej (maksimalni čas skladiščenja je 2 leti). Pri tem je potrebno upoštevati predvsem
določbe Uredbe o ravnanju z odpadki:
- način skladiščenja,
- označitev odpadka,
- načrt gospodarjenja z odpadki,
- oddaja odpadka pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadki (zbiralec,
odstranjevalec),
- vodenje evidence in evidenčnih listov,
- izpolnjevanje letnega poročila,
- hranjenje evidence za 5 let.
Druga možnost je dekontaminacija naprave. Tudi po dekontaminaciji naprave je
potrebno izvesti aktivnosti z določitvijo uspešnosti dekontaminacije (meritve,
označitvijo naprave s ploščico). Po odstranitvi teh naprav ali odpadkov mora podjetje
v roku treh mesecev po nastali spremembi javiti pristojnemu ministrstvu, ki vodi
evidenco, vsako nastalo spremembo.
Delujoče naprave s PCB je v Sloveniji dovoljeno uporabljati do 31.12. 2010.
2.3.3 Pregled stanja kemikalij iz Aneksa B Stockholmske konvencije
V Sloveniji ni bilo nikoli sinteze DDT, potekala je le formulacija pripravkov. Njegova
uporaba je prepovedana od leta 1971. Pregled stanja obravnavamo skupaj s POPs
pesticidi v poglavju 2.3.1.8.
2.3.3.1 Pregled stanja nenamerno proizvedenih POPs iz Aneksa C, kemikalije
(PCDD/PCDF, HCB, PCB)
Nenamerno proizvedene POPs snovi prehajajo večinoma v okolje kot emisije iz
različnih industrijskih obratov. Za zbiranje podatkov in pripravo evidenc emisij je
odgovorna Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pri MOP, ki v svoje delo
vključuje različne strokovne institucije v Sloveniji.
2.3.3.2 Zakonske podlage:
- Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih,
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- Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (POPs protokol),
- Uredba evropskega parlamenta in Sveta 850/2004 o obstojnih organskih
onesnaževalih in spremembi direktive 79/117/EGS z dne 29. aprila 2004.
2.3.3.3 Splošen pravni okvir in institucionalna ureditev
Slovenija je obveznosti in zakonske podlage, ki urejajo področje POPs emisij v okolje
v celoti uskladila z veljavnimi evropskimi predpisi.
V nadaljevanju navajamo pregled veljavnih okoljskih predpisov v Sloveniji, ki
kakorkoli obravnavajo onesnaževanje z nenamerno proizvedenimi PCB, dioksini,
furani in HCB. Ti predpisi običajno vključujejo še poliaromatske ogljikovodike (PAH)
in heksaklorocikloheksan (HCH), ki niso zajeti v Stockholmski konvenciji.
Vsi okoljski predpisi so bili sprejeti v slovenski pravni red pred uvedbo Uredbe
850/2004, zato določila teh predpisov, ki se nanašajo na nenamerno tvorjene POPs,
ne upoštevajo vseh določil te uredbe.
Predpisi so navedeni ločeno za emisije v zrak, emisije z odpadnimi vodami, odpadke
ter tla.
Emisije v zrak obravnavajo:
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. (Ur.l.
RS, št. 31/07).
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur.l. RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03).
- Vrsta uredb in pravilnikov, ki obravnavajo emisije iz posameznih obratov in
naprav.
Izmed nenamerno proizvedenih POPs snovi iz Stockholmske konvencije predpisi v
RS obravnavajo le HCB in PCDD/PCDF kot emisije POPs v zrak.
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja velja za vse vire
emisij v zrak, razen tistih, ki jih obravnavajo posebne uredbe. Nabor parametrov, ki
so predmet obratovalnega monitoringa ali omejevanja emisij (mejnih vrednosti), je v
pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje in tudi v uredbi.
Pravilnik obravnava od POPs le HCB in PCDD/PCDF. Izmed nenamerno tvorjenih
POPs niso obravnavani PCB, vključen pa je HCH, ki ga protokol in SC ne uvrščata
med nenamerno proizvedene.
V nobeni od uredb o emisijah snovi v zrak ni predpisanih mejnih vrednosti za HCB,
navedena je le zahteva za monitoring.
Za PCDD/PCDF je predpisana le mejna vrednost pri sežigu in sosežigu odpadkov.
Mejna vrednost je 0,1 ng TE/m3 tako za sežig kot tudi za katerikoli sosežig. Npr. za
peči za klinker, kurilne naprave ali druge industrijske peči ni prepisanih mejnih
vrednosti, če pa v teh napravah sosežigajo odpadke, velja za emisijo PCDD/PCDF
mejna vrednost 0,1 ng TE/m3.
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Omenjena uredba obravnava v peti in šesti točki 20. člena emisije v zrak pri
proizvodnji oziroma formuliranju pesticidov. Mejna vrednost emisij za snovi v prahu
odpadnih plinov 5 mg/m3. Formalno lahko štejemo med snovi tudi vse v protokolu in v
SC navedene POPs snovi, s čimer predpisana mejna vrednost, ki je izražena kot
vsota, velja tudi zanje.
Emisije z odpadnimi vodami obravnavajo:
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07).
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/1996, 29/2000, 106/2001,
41/04).
- Vrsta uredb in pravilnikov, ki obravnavajo emisije iz posameznih obratov in
naprav.
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja
velja za vse vire emisij z odpadnimi vodami, razen tistih, ki jih obravnavajo posebne
uredbe. Nabor parametrov, ki so predmet obratovalnega monitoringa ali omejevanja
emisij (mejnih vrednosti) je v pravilniku in tudi v krovni uredbi ter tudi v nekaterih
področnih uredbah. Pravilnik obravnava od POPs le HCB. Izmed nenamerno
tvorjenih POPs niso obravnavani PCB in PCDD/F.
Uredba ne navaja nobene od POPs snovi in s tem tudi ne splošnih mejnih vrednosti
za POPs, ki bi veljale za katerokoli področno uredbo, ki posebej ne predpisuje
emisije POPs. Le za letno količino emitiranih snovi, ki se šteje za majhno, lahko
zavezanec skladno z uredbo poda vlogo za opustitev ali zmanjšanje pogostnosti
monitoringa (HCB, HCH, PAH). Emisije PCB z odpadnimi vodami v uredbah niso
pokrite.
V nekaterih od posebnih uredb so navedeni tako različni predstavniki POPs kot tudi
mejne vrednosti za emisije z odpadnimi vodami. Te uredbe so navedene v
nadaljevanju.
Emisije PCDD/F z odpadnimi vodami obravnava le uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov
in pri sosežigu odpadkov. Za navedene odpadne vode je mejna vrednost emisij
PCDD/F 0,3 ng/l.
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje ne navaja mejnih vrednosti za emisije navedenih POPs z
odpadnimi vodami. Navaja pa merilne metode za vse POPs iz protokola in SC, razen
za toksafen, mireks, klordekon in klordan.
Navedeni predpisi o emisijah z odpadnimi vodami v Republiki Sloveniji izmed POPs
snovi iz Stockholmske konvencije obravnavajo: HCB, PCDD/F, PAH, aldrin, dieldrin,
endrin in DDT.
Za emisije POPs z odpadnimi vodami, razen nenamerno tvorjenih, so posebej
pomembni obrati za proizvodnjo ali formulacijo FFS in biocidov. Te emisije obravnava
uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za
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proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS, št. 84/1999). Gre za obrate, v
katerih poteka bodisi proizvodnja (sinteza) bodisi formuliranje FFS in biocidov.
Uredba ne predvideva emisij PCB, PCDD/F, HCB temveč: DDT, aldrin, dieldrin,
endrin in HCB. Mejne vrednosti in emisijski faktorji POPs so v tabeli 5.
Tabela 5: Mejne vrednosti za emisije POPs z odpadnimi vodami iz proizvodnje
fitofarmacevtskih sredstev
Mejne vrednosti POPs
(mg/l)
POPs

DDT

Dejavnost v obratu
Dnevna
povprečna
vrednost

Mesečna
povprečna
vrednost

Dnevne

Mesečne

0,4

0,2

8,0

4,0

0,2

0,1

4,0

0,5

0,01

0,002

15,0

3,0

2,0

1,0

20,0

10,0

Proizvodnja in formuliranje na istem
mestu(tudi proizvodnja dikofola)
- obstoječi viri

Drini

HCB

Mejne vrednosti
emisijskega faktorja
(g/t)

- novi viri
Proizvodnja in formuliranje aldrina
in/ali dieldrina in/ali endrina in/ali
izodrina na istem mestu
Proizvodnja in predelava HCB (tudi
proizvodnja kvintozena in
teknazena)

Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod
obravnava emisije različnih halogeniranih ogljikovodikov, vendar od POPs obravnava
le HCB. Obravnava postopke sinteze teh ogljikovodikov in uporabo le teh v različnih
procesih in predelovalni industriji. Za HCB navaja mejne vrednosti in emisijske
faktorje, ki so navedeni v tabeli 6.
Tabela 6: Mejne vrednosti za emisije HCB z odpadnimi vodami iz proizvodnje in uporabe
nevarnih halogeniranih ogljikovodikov
Mejne vrednosti HCB
(mg/l)
POPs

HCB

Mejne vrednosti emisijskega
faktorja (g/t)

Dejavnost v obratu
Dnevna
povprečna
vrednost

Mesečna
povprečna
vrednost

Dnevne

Mesečne

Proizvodnja tetrakloretena in
tetraklormetana s postopkom
perkloriranja

3,0

1,5

3,0

1,5

Proizvodnja trikloretena in/ali
tetrakloretena z drugimi postopki

3,0

1,5

3,0

1,5

Uporaba HCB v predelovalni
dejavnosti

2,0

1,0

20,0

10,0

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za proizvodnjo
neželeznih kovin regulira emisijo HCB z odpadnimi vodami iz naprav za čiščenje
odpadnih plinov rafinacije (degaziranja) aluminija s klorom. Mejna vrednost za
odpadne vode je 0,003 mg/l aluminija.
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Odpadki
Na področju ravnanja z odpadki predstavlja temelj predpis, ki določa ravnanje z
odpadki, pogoje za zbiranje in prevažanje ter predelavo in odstranjevanje odpadkov
kot tudi klasifikacijski seznam odpadkov. POPs snovi so v predpisu obravnavane
med drugimi skupinami nevarnih snovi (strupene snovi, rakotvorne snovi, mutagene
snovi, snovi strupene za razmnoževanje, snovi, ki se izlužujejo). Ker ima večina
POPs iz SC in POPs protokola vsaj eno od navedenih lastnosti, so odpadki, ki
vsebujejo POPs nad predpisanimi mejnimi vrednostmi, nevarni.
V klasifikacijskem seznamu odpadkov iz tega predpisa so odpadki razvrščeni po
klasifikacijskih številkah glede na vir nastanka odpadka, nevarni odpadki pa so
označeni z zvezdico (*).
Nevarne lastnosti posameznih odpadkov in način njihovega določanja so v tem
predpisu označeni s črko H in ustrezno številko: H4-dražljiv odpadek, H5-zdravju
škodljiv odpadek, H6-strupen odpadek, H7-rakotvoren odpadek, H10-za reprodukcijo
strupen odpadek, H11-mutagen odpadek in H13-odpadek, za katerega obstaja
možnost, da se iz njega izlužijo snovi, ki imajo katero(e) od prej navedenih lastnosti.
Če so mejne koncentracije v odpadku presežene, je odpadek s takimi lastnostmi
nevaren.
V omenjenem predpisu so le pod H13 posebej navedene te POPs snovi: PCB (z
mejno vrednostjo v odpadku 100 mg/kg s.s) in PCDD/F (z mejno vrednostjo v
odpadku 10 000 ng TE/kg s.s.). Navedene mejne vrednosti se uporabljajo kot kriterij
za razvrščanje odpadkov med nevarne ali nenevarne odpadke. Pri razvrščanju
odpadkov v skladu s klasifikacijskim seznamom, je omenjeni kriterij potrebno
upoštevati le za nekatere vrste odpadkov, ki so v seznamu navedeni zrcalno (z eno
klasifikacijsko številko in zvezdico, če vsebuje nevarne snovi oziroma z naslednjo
klasifikacijsko številko in brez zvezdice, če ne vsebuje nevarnih snovi). V seznamu so
v večini skupin (vir nastanka) navedeni tudi takšni nevarni odpadki, ki potencialno
lahko vsebujejo POPs snov. Posebej je POPs snov navedena le pri odpadkih pri
rušenju objektov (PCB).
Predpis, ki ureja odlaganje odpadkov določa mejne vrednosti za PCB (1 mg/kg s.s.),
kot kriterij za odlaganje na odlagališče inertnih odpadkov. V skladu z določbami tega
prepisa, velja za parameter onesnaženosti s PCB vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in
180.
Predpis, ki ureja sežiganje odpadkov od POPs snovi navaja na seznamu parametrov
analize odpadkov le PCB (skupno s PCT). Mejna vrednost ni navedena.
V sklop predpisov o odpadkih sodita tudi dva področna predpisa, predstavljena v
prilogi 5, ki urejata ravnanje s PCB in PCT ter odpadnimi olji.
Drugi predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, posebej ne navajajo POPs, se pa
določila teh predpisov pogosto nanašajo tudi na odpadke, ki so lahko onesnaženi s
POPs. Poseben primer izmed teh predpisov je predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih. Le-ta obravnava odpadke iz skupine gradbenih
odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. V
to skupino so razvrščeni tudi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki
vsebujejo PCB (na primer: tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki
vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB).
Tla
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Osnovni predpis določa mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla pri vnosu
živinskih in umetnih gnojil na kmetijska zemljišča (gnojenje) ter uporabi komposta,
blata iz čistilnih naprav ter muljev v kmetijstvu. Od POPs so navedene le mejne
koncentracije za PCB v tleh (1 mg/kg s.s. za PCB), v kompostu z omejeno uporabo in
blatu čistilnih naprav (tudi 1 mg/kg s.s. za PCB).
Poleg omenjenega predpisa obravnava vnašanje odpadkov v tla tudi predpis, ki ureja
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, ki določa pogoje za vnos zemeljskega
izkopa, odpadkov, predelanih v umetno pripravljeno zemljino, gradbenih odpadkov,
predelanih v gradbene materiale, živalskih odpadkov, muljev komunalnih čistilnih
naprav in v kompost predelanih organskih odpadkov, če se vnašajo kot rastlinsko
hranilo ter odpadkov, ki nastajajo pri izkoriščanju mineralnih surovin. Odpadke je
treba predelati na takšen način in v skladu z določbami predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki, da gre za vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje. Od
POPs navaja omenjena uredba le mejne koncentracije za PCB in PAH. Mejne
vrednosti so tako za zemeljski izkop, kot tudi za umetno pripravljeno zemljino 0,1 mg
PCB/kg s.s. Le v primeru vnosa zemeljskega izkopa pod gladino podtalnice je mejna
vrednosti za PCB v izlužku izkopa 0,005 mg/l. V skladu z določbami tega predpisa,
za parameter onesnaženosti s PCB velja vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
2.3.3.4 Pregled emisijskih virov nenamerno proizvedenih POPs v Sloveniji
Trenutno stanje na področju Državnih emisijskih evidenc (DEE) o obstojnih organskih
onesnaževalih (POPs) je sledeče; za leta 1990 do 2006 so izdelane emisije
polikloriranih bifenilov (PCB), policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH):
indeno(1,2,3)piren,
benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren,
dioksinov/furanov (D/F) in heksaklorbenzena (HCB). Izračuni teh emisij so narejeni iz
emisijskih faktorjev zbranih v priročniku OSPARCOM-HELCOM (Technical Paper to
the OSPARCOM-HELCOM UNECE Emission Inventory (Emission Factors Manual
PARCOM-ATMOS). Emisije POPs so izračunane na nivoju celotne države in so
razdeljene na 11 glavnih kategorij virov (SNAP1). Vhodni podatki za izračun emisij v
zrak so povzeti iz statističnih podatkov.
Na slikah od 2 do 6 so prikazane emisije PCB, PCDD/F, PAH (seštevek posameznih
polutantov:
indeno(1,2,3)pirena,
benzo(b)fluorantena,
benzo(k)fluorantena,
benzo(a)pirena) in HCB v letih od 1990 do 2006. Evidence teh emisij imajo sicer
precejšno negotovost, kar pomeni da bo potrebno čim prej pripraviti bolj natančne
evidence. Tabela 7 kaže glavne vire kategorij emisij POPs v zrak v Sloveniji.
Tabela 7: Glavni viri emisij za posamezne POPs polutante po SNAP klasifikaciji
SNAP* KLASIFIKACIJA
HCB
PCB
PAH
1 – ENERGETIKA IN DALJINSKO OGREVANJE
2 – MALA KURIŠČA
3 – INDUSTRIJSKE KOTLOVNICE
4 – TEHNOLOŠKI PROCESI
5 – PRIDOBIVANJA IN DISTRIBUCIJA FOSILNIH
GORIV IN GEOTERMALNA ENERGIJA
6 – UPORABA TOPIL IN OSTALIH PRODUKTOV
7 – CESTNI PROMET

X
X
X
X

X
X
X
X

PCDD/DF

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
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8 – OSTALI PROMET IN NAPRAVE
9 – RAVNANJE Z ODPADKI IN SEŽIGALNICE
10 – KMETIJSTVO
11 – OSTALI VIRI IN PONORI

X
X

X

X

*SNAP – Standard Nomenclature for Air Polution
Slike od 2 do 6 kažejo, da nobeno od onesnaževal ne presega vrednosti iz leta 1990,
kar pomeni, da je zadoščeno zahtevi iz protokola o POPs, da nobeno od
onesnaževal ne presega emisije iz referenčnega leta1990.
Tabela 8: Nacionalne emisije in trendi zmanjšanja POPs za obdobje od 1990 do 2006

Leto
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
trend
zmanjšanja

PCB PCDD/PCDF
kg
g I-Teq
387,28
16,45
382,54
16,81
343,69
15,29
319,08
13,86
291,39
13,11
257,71
12,37
238,95
12,19
223,65
11,64
212,60
11,42
179,76
11,22
168,31
11,15
151,41
10,24
123,09
10,31
110,72
10,86
82,51
9,15
74,95
8,57
47,49
8,38
-87,74

- 49,03

benzo(a)
piren

benzo(b)
fluoranten

benzo(k)
fluoranten

Indeno
(1,2,3)piren

Mg
3,69
3,91
3,77
3,66
3,57
3,48
3,49
3,44
3,42
3,42
3,78
2,97
3,00
3,20
2,91
2,96
2,94

Mg
4,34
4,51
4,97
4,80
4,68
4,58
4,53
4,50
4,48
4,47
4,46
3,84
3,93
4,09
3,89
3,83
3,83

Mg
1,63
1,87
1,79
1,70
1,66
1,62
1,61
1,58
1,57
1,55
1,55
1,35
1,42
1,51
1,40
1,38
1,38

Mg
2,89
3,04
2,86
2,73
2,62
2,54
2,52
2,45
2,43
2,42
2,40
2,09
2,10
2,29
2,05
2,04
2,04

-20,32

-11,75

-15,34

-29,41

PAH
Mg
13,43
13,31
13,38
12,89
12,51
12,21
12,14
11,95
11,88
11,85
12,20
10,25
10,46
11,08
10,25
10,20
10,21
23,96

HCB
kg
46,68
40,66
37,52
37,73
37,52
37,44
36,20
37,58
37,26
37,79
38,15
38,13
0,34
0,34
0,31
0,30
0,30
99,36
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Emisije PCB v Sloveniji
MOP ARSO
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Ravnanje z odpadki

Slika 2: Emisije polikloriranih bifenilov v zrak (PCB) v letih od 1990 do 2006. Glavni viri
kategorij po SNAPih so podani v tabeli 7

Glavni vir emisij PCB v zrak v Sloveniji predstavljajo emisije iz električne opreme
(kondenzatorji in transfotmatorji), ki prispeva 60% k skupnim emisijam PCB.
Vsakoletno zmanjševanje je posledica načrtovanega odstranjevanja PCB olj iz
električne opreme.
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Emisije D/F v Sloveniji
MOP ARSO
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Slika 3: Emisije dioksinov/furanov v zrak (D/F) v letih od 1990 do 2006. Glavni viri kategorij
po SNAPih so podani v tabeli 7

Glavna viri emisij PCDD/DF so mala kurišča, energetika in tehnološki procesi.
Zmanjševanje emisij je predvsem posledica manjše porabe goriv v malih kuriščih,
zaradi uvajanja daljinskega ogrevanja kot tudi zamenjava trdih in tekočih goriv s
plinom.
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Emisije PAH v Sloveniji
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Slika 4: Emisije policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v zrak skupno (PAH: indeno
(1,2,3)piren, benzo(b)fluoaranten, benzo(k)fluoaranten, benzo(a)piren) v letih od 1990 do
2006. Glavni viri kategorij po SNAPih so podani v tabeli 7

Glavni vir emisij PAH so mala kurišča. Zmanjševanje gre pripisovati izboljševanju
tehnoloških postopkov, tako da se emisije na enoto proizvodov nižajo. K
zmanjševanju prispeva tudi manjša poraba goriv v malih kuriščih.
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Slika 5: Emisije policikličnih aromatskih ogljikovodikov v zrak posameznih PAHov: indeno
(1,2,3)piren, benzo(b)fluoaranten, benzo(k)fluoaranten, benzo(a)piren) v letih od 1990 do
2006
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Slika 6: Emisije heksaklorbenzena v zrak (HCB) v letih od 1990 do 2006. Glavni viri kategorij
po SNAPih so podani v tabeli 7

Emisije HCB v Sloveniji so izjemno nizke v zadnjih 4 letih. Glavni viri emisij HCB so
bili tehnološki procesi do leta 2002. Zmanjšanje od leta 2002 je posledica izboljšanja
tehnoloških postopkov, predvsem proizvodnje primarnega aluminija.
2.3.3.5 Seznam evidenc emisij nenamerno tvorjenih POPs v okolje in opis nadzora
Na ARSO vodijo dve vrsti emisijskih podatkov – baz, kjer so vključene tudi emisije
nenamerno proizvedenih POPs: Državne emisijske evidence (DEE) in REMIS
register.
Državne emisijske evidence (DEE) so sistematično zbrani emisijski podatki o
onesnaževalih za posamezna leta, ki morajo biti transparentni, ponovljivi za vsako
leto, in primerljivi z ostalimi državami. Obravnavajo izključno emisije v zrak. Zato se
za izdelavo te baze uporablja enotna evropska metodologija EMEP/CORINAIR
(Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range
Transmission of Air Pollutants in Europe/ The Core Inventoriy of Air Emissions in
Europe). Emisije so izračunane iz statističnih podatkov z uporabo emisijskih faktorjev.
Pri izračunavanju emisij se uporabljajo:
Vhodni podatki:
• Statistični letopis Energetskega gospodarstva RS,
• Statistični letopis,
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• Rezultati raziskovanj – letni pregled industrije,
• Emisijski register nepremičnih virov onesnaževanja (REMIS), ki temelji na
letnih poročilih o emisijah.
Emisijski faktorji, ki so objavljeni v priročnikih in se jih uporablja v primerih, ko ni na
razpolago nacionalnih emisijskih faktorjev, so:
• CORINAIR Inventory, Default Emission Factors Handbook, Jan. 1992,
• Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Sept. 1999 (Vol. 1, 2 and 3),
• IPCC Guidance for national Greenhouse Gas Inventories, 1996,
• Technical Paper to the OSPARCOM-Helcom-UNECE Emission Inventory of
Heavy Metals and POPs.
REMIS register kot osnova za EPER. Spremljanje emisij iz industrijskih obratov
urejuje pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje. Pravilnik
obvezuje zavezance, da enkrat letno izvajajo meritve emisij. Na osnovi teh meritev
potem izdelajo letno poročilo, ki ga morajo posredovati na ARSO najkasneje do 31.
marca naslednjega leta. IPPC zavezanci morajo meriti vse tiste parametre, ki so
navedeni v prilogi 4 pravilnika, razen če iz ARSO pridobijo posebno dovoljuje za
opustitev meritev. Od POPs so navedeni: dioksini/furani, heksaklorobenzen in
policiklični aromatski ogljikovodiki. ARSO vodi register vseh emisij.
2.3.3.6 Shema poročanja
ARSO vsako leto poroča Ekonomski komisiji za Evropo pri Združenih narodih (UN
ECE) o emisijah POPs v zrak v skladu z zahtevami iz Konvencije iz leta 1979 o
onesnaževanju zraka preko meja na velike razdalje (CLRTAP). Od nenamerno
tvorjenih POPs, za katere je potrebno letno izdelovati evidence in poročati so: PAH,
HCB in PCDD/PCDF. Slovenija poleg tega poroča tudi emisije PCB. Poročilo o
emisijah POPs v zrak je narejeno na predpisanih tabelah, oddano pa mora biti
najkasneje do 15. februarja za predhodno leto.
2.3.3.6.1 Ocena emisij PCCD/PCDF v različne sfere (tla, zrak, produkte in ostanke) v
Sloveniji
Tabela 9 prikazuje glavne vire kategorij, ki jih upošteva ″Toolkit″ za sledeče medije:
zrak, vodo, zemljo, produkte in ostanke. Izračun emisij v zrak v Sloveniji in predpisani
emisijski faktorji so povzeti iz Emission Inventory Guidebook, Technical Paper to the
OSPARCOM-HELCOM UNECE Emission Inventory of Heavy Metals and Persistant
Organic Pollutants ter Pacyna et al., 2003. ″Toolkit″ metodologija upošteva tudi
izračun v ostale segmente, zato je bila ta metodologija uporabljena za izračun emisij
v zemljo, vodo, produkte in ostanke, kjer je bilo to mogoče, kar je določeno z
obstoječim vhodnim podatkom (pridobljen iz Statističnega Urada Republike
Slovenije) ter pripadajočim emisijskim faktorjem po ″Toolkit″ metodologiji (UNEP
Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan
Releases, 2003, http://www.pops.int/documents/guidance/Toolkit_2003.pdf.).
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Tabela 9: Glavni viri kategorij za PCDD/DF v posamezne segmente okolja
ŠT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GLAVNI VIRI KATEGORIJ
sežigalnice odpadkov
železova in ne železova
kovinska proizvodnja
termoelektrarne in
ogrevanje
proizvodnja mineralnih
produktov
transport
nekontrolirani sežigalni
procesi
proizvodnja in uporaba
kemikalij
mešano
odstranjevanje
identifikacija potencialnih
vročih točk

ZRAK

VODA

ZEMLJA

PRODUKTI

OSTANKI

×
×

×
×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×

×
×

×

×

×

×
×

registracija samo v določenem primeru na določeni točki

Slika 7 prikazuje emisije v produkte za letni niz od 1990-2006. Za ostale medije
emisijski faktorji še niso določeni ali pa manjka vhodni podatek, zato izračun ni bil
mogoč. Glavni viri emisij v produkte nenamerno proizvedenih PCDD/DF so:
proizvodnja energije in gretje, proizvodnja železa in neželezovih kovin, proizvodnja
mineralnih surovin (cement), sežig nevarnih odpadkov in proizvodnja celuloze in
papirja.
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Slika 7: Emisije v produkte za PCDD/DF za leta 1990 do 2006 po ″Toolkit″ metodologiji
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2.3.4 Informacija o stopnji poznavanja zalog, onesnaženih področij in
odpadkov, sanacijskih postopkov in imisijskih vrednosti
2.3.4.1 Pregled stanja na področju FFS s POPs snovmi v Sloveniji
V Sloveniji ni večjih zalog FFS s POPs snovmi (glej anketo kmetijskih gospodarstev
URSK, 2004), niti proizvodnje in prodaje, ker so prepovedani že več kot desetletje.
Obstajajo le še manjše količine ostankov starih zalog v nekaterih kmetijskih
gospodarstvih. Zaradi nepravilnega odlaganja ostankov in embalaže v okolje v
preteklosti obstaja sum na posamezna točkovna onesnaženja, ki pa še niso
evidentirana.
Rezultati analiz ostankov pesticidov s POPs snovi na/v kmetijskih pridelkih in v tleh
kažejo na majhno onesnaženje zaradi kmetijske rabe.
Problematično je točkovno onesnaženje nekaterih vodnih virov s pesticidi s POPs
snovmi kot posledica nekontroliranega odlaganja kemikalij na komunalna odlagališča
odpadkov v preteklosti (primer Brunšvig).
2.3.4.2 Pregled stanja na področju PCB v Sloveniji
2.3.4.2.1 Proizvodnja in uporaba PCB v Sloveniji
V letu 1962 so v tovarni Iskra Kondenzatorji v Semiču pričeli s proizvodnjo
kondenzatorjev z uporabo impregnanta PCB kot dielektrika. Do leta 1970 so v tovarni
uporabljali komercialno tehnično mešanico PCB Clophen A-30 in A-50 (Bayer, ZRN)
s 30 % in 50 % vsebnostjo klora, od tedaj pa do leta 1985 pa PCB s komercialnim
imenom Pyralen 1500 (Prodelec, Francija) s podobno vsebnostjo klora kot Aroclor
1242 (42 % Cl). Poraba vsega impregnanta PCB je v obdobju 1962-1984 - po tem
letu je bila uporaba PCB v proizvodnji ukinjena - znašala 3700 ton, pri čemer je bila
količina vseh ostankov okoli 7 % - tehnični izmet: odpadni kondenzatorji in odpadni
impregnant.
Snovna bilanca PCB v tovarni kondenzatorjev Iskra Kondenzatorji v Semiču od leta
1962 do februarja 1985, do prepovedi uporabe PCB v proizvodnji, je naslednja:
♦ poraba

PCB (vgrajeno v kondenzatorje): 3443,2 ton

♦ tehnološki

ostanek (odpadek) PCB:

246,1 ton

Do leta 1985 je bilo od 246,1 ton ostanka PCB: 6,2 tone neporabljenega in
odprodanega, 169,9 ton uničeno z izvozom in s sežigom, 70 ton PCB pa je bilo emisij
in odpadkov, odloženih v okolici Semiča.
2.3.4.2.2 Odstranjevanje PCB v Sloveniji
Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov dovoljuje v
6. točki 2. člena odstranjevanje odpadnega PCB ali naprav, določenih s pravilnikom o
ravnanju z odpadki po postopkih odstranjevanja D8, D9, D10 D 15 in izjemoma D 12
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(Priloga 6 Uredbe o ravnanju z odpadki). Pri tem je pomen naslednji: D8 – Biološka
obdelava, ki ni določena nikjer drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine
ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod D1-D12; D9 –
Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo
končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov, naštetih pod
D1-D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.); D10 – Sežiganje na kopnem;
D15 – Skladiščenje do enega od postopkov, naštetih pod D1-D14 (razen začasnega
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov); D12 – Trajno skladiščenje
(npr. nameščanje posod v rudnike ipd.).
Postopek odstranjevanja D10 PCB odpadkov (tekoči PCB, transformatorji,
kondenzatorji) je mogoč v Franciji. V Nemčiji lahko odstranjujejo tekoči PCB in
transformatorje po postopku D10, medtem ko kondenzatorje odstranjujejo po
postopku D12. Vsi ostali PCB odpadki, kot so kontaminirana zemlja ali beton, se
odstranjujejo po postopku D12 v vseh državah uvoznicah.
Slovenija nima lastnih možnosti za odstranjevanje PCB naprav in jih iz ekonomskih
razlogov ne načrtuje, zato v skladu s sprejetim priporoča izvoz PCB odpadkov kot
posebnih in nevarnih odpadkov v druge države Evropske unije.
2.3.4.2.3 Odstranjevanje razpršenih virov PCB
Izhodišče ocene o količini razpršenih virov PCB v Sloveniji je izdelano izključno na
podlagi ocene majhnih piralenskih kondenzatorjev po skupinah in stopnji tehnološke
obdelave virov PCB:
1. proizvodnja majhnih piralenskih kondenzatorjev,
2. proizvodnja z neposredno uporabo majhnih piralenskih kondenzatorjev,
proizvodnja svetilk, proizvodnja enofaznih asinhronskih motorjev
(elektromotorji), proizvodnja stabilizatorjev napetosti,
3. proizvodnja aparatov, naprav, strojev in druge opreme z enofaznimi
asinhronskimi motorji.
Zakonodaja sledi na področju razpršenih virov PCB Direktivi 96/59/EC o odstranitvi
polikloriranih bifenilov in poliklorirani terfenilov (PCB/PCT), ki daje v 6. in 11. členu
osnovo za zbiranje in odstranitev opreme s PCB/PCT z volumnom manjšim kot 5 dm3
PCB/PCT. Odredba o ravnanju z ločenimi zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01) in Uredba o ravnanju z
odpadno električno in elektronsko opremo, omogočata ureditev področja
organiziranega zbiranja razpršenih virov PCB, saj govorita o obveznosti zbiranja in
ločevanja nevarnih frakcij pri zbiranju komunalnih odpadkov in pri zbiranju odpadne
električne in elektronske opreme.
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami določa minimalni obseg in vsebino
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki mora biti zagotovljena v okviru opravljanja
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. V okvir javne službe spada upravljanje
z ločeno zbranimi frakcijami kot delom komunalnih odpadkov, ki nastajajo na
območju lokalne skupnosti iz gospodinjstev in po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.
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Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov se delijo v dve skupini: v frakcije, ki
niso nevarni odpadki, in nevarne frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (zavržena električna in elektronska oprema).
2.3.4.2.3.1 Predvideni stroški sanacije razpršenih virov PCB v Sloveniji
Ocenjujemo, da je bilo v letu 2001 v Sloveniji v obliki razpršenih virov v lasti
gospodinjstev in drugih subjektov (industrija) 2.749.544 kosov kondenzatorjev z
maso 646.800 kg in maso PCB 215.600 kg. V Tabeli 10 so prikazani ocenjeni
podatki za najpomembnejše razpršene vire PCB na osnovi statističnih podatkov za
leto 1985.
Tabela 10: Razpršeni viri PCB v Sloveniji
Statistični podatek leta 1985
Število

Gospodinjstva
Aktivni - zaposleni
Javna razsvetljava
Skupaj kondenzatorji

594.571
768.415
47.144
2.749.544

Faktor
PCB

Masa PCB
(kg)
1
1+1
0,5

59.500
153.700
2.400
215.600

Masa
kond.
(kg)
178.500
461.100
7.200
646.800

Predvideni stroški sanacije navedene količine razpršenih virov PCB bi po sedanjem
izračunu za leto 2001 znašali cca 3.200.000 EUR.
Ocenjujemo, da bodo vsi subjekti (imetniki, zbiralci, izvozniki PCB) ravnanja z
razpršenimi viri PCB v bodoče zbrali še okrog 647 ton razpršenih virov PCB, ki so v
preteklosti nekontrolirano končali v okolju.
2.3.4.2.4 Odstranjeni PCB
Po vzpostavitvi enotne evidence registriranih imetnikov PCB naprav in PCB
odpadkov je bilo ugotovljeno, da je znašal realiziran izvoz za odstranitev PCB iz
Slovenije 694.736 kg do konca leta 2000, do konca leta 2002 855.330 kg in do konca
leta 2003 899.710 kg.
2.3.4.2.4.1 Pregled stanja v odstranjevanju PCB
V letu 2001 je bilo v bazi podatkov registriranih 157 imetnikov PCB naprav, pri čemer
je znašala skupna neto količina PCB naprav v vseh napravah 118.503 kg, od tega je
bila skupna neto količina PCB v kondenzatorjih 61.723 kg, skupna neto količina PCB
v transformatorjih 34.183 kg in skupna neto količina v drugih napravah 22.597 kg.
Ocenjujemo, da so bili v evidenci zajeti vsi večji imetniki PCB.
Ocenjujemo, da bo glavni del opuščanja PCB naprav in polnitev v obdobju od 2006
do 2010 v skladu s načrtom odstranjevanja PCB za celotno območje Slovenije
vključno z zamenjavo polnitev in dekontaminacijo PCB naprav oziroma podrobnejših
kemijskih analiz polnitev in zaključka življenjske dobe naprav v prihodnjih letih. Po
oceni iz predhodne analize količin PCB, ki je bila opravljena z anketo; in sicer v letih
1998 in 1999, smo ugotovili, da je takrat v Sloveniji obstajalo še okrog 500 ton PCB
odpadkov (transformatorji in veliki kondenzatorji) in okrog 100 ton kontaminiranega
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olja z vsebnostjo nad 50 ppm PCB (transformatorji), pri čemer naj bi bil večinski delež
PCB še v napravah v obratovanju.
Izvoz PCB odpadkov za dokončno odstranitev v letu 2003
V letu 2003 je bilo po podatkih o prometu z nevarnimi odpadki odpeljanih na
odstranitev v Francijo 21.540 kg olja za izolacijo ali prenos toplote, ki je vsebovalo
PCB, in 24.286 kg transformatorjev in kondenzatorjev z vsebnostjo PCB na
odstranitev v Nemčijo.
Načrt odstranjevanja PCB naprav v letu 2005
V Tabeli 11 so prikazani podatki bruto količin PCB naprav, ki so in niso v uporabi in
so bile v letu 2005 predvidene za odstranitev.
Tabela 11: Bruto količine PCB naprav v okviru načrta za odstranjevanje v letu 2005
PCB naprave v
PCB naprave, ki
uporabi
niso v uporabi
Število zavezancev, ki so dali prijavo
85
16
Skupna bruto količina PCB kondenzatorjev
138.807 kg
22.946 kg
Skupna bruto količina PCB transformatorjev
181.476 kg
8.400 kg
Skupna količina PCB olja in drugih naprav
8.185 kg
200 kg
Skupna bruto količina PCB naprav
328.468 kg
31.546 kg
Skupna bruto količina transformatorjev v
9.427.483 kg
100.233 kg
elektrodistribuciji,
za katere se ne ve, če vsebujejo PCB
Skupna bruto količina transformatorjev v
50.870 kg*
1002 kg*
elektrodistribuciji,
ki bi po opravljenih analizah lahko vsebovala
PCB
*

V elektrodistribuciji ocenjujejo, da bo po opravljenih analizah manj kot 1 % vseh transformatorjev dejansko
vsebovalo PCB.

Dekontaminacija transformatorjev s PCB
Do sedaj je bilo pregledanih in testiranih 2746 kosov transformatorjev od skupnega
števila 8702 transformatorjev, s skupno maso 9.427.483 kg, za katere se ne ve, če
vsebujejo PCB. Transformatorji, ki so vsebovali PCB so bili dekontaminirani.
Dekontaminacijo je izvedlo podjetje C&G iz Ljubljane, ki ima dovoljenje za
dekontaminacijo PCB naprav.
Zbiralci odpadnih PCB naprav in njihova zmogljivost za začasno skladiščenje
V Sloveniji je evidentiranih 17 zbiralcev odpadnih PCB naprav. Njihove skupne
kapacitete začasnega skladiščenja znašajo okoli 700 m2 površine.
Načrtovani ukrepi so v skladu z operativnim programom odstranjevanja PCB.
2.3.4.2.5 Onesnažena območja s PCB v Sloveniji
Izcejanje, izpiranje in aerogeni prenos PCB je glavni prenos širjenja onesnaženja s
PCB v okolju Slovenije. Koncentracije PCB v zraku so odvisne od količin emisij in od
izhlapevanja PCB iz onesnažene zemlje, vode in sedimentov ter od meteoroloških
pogojev in transportnih procesov v zraku (difuzija, advekcija, spiranje, usedanje).
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Viri onesnaženja s PCB v okolju v Sloveniji so bili:
1) proizvodnja / tehnološki procesi,
2) odloženi odpadki PCB,
3) onesnažena območja in predvsem onesnaženi vodni zbiralniki ter
4) fizikalni, kemični in biološki procesi ter transport PCB v onesnaženem območju.
Glavni vir onesnaževanja podzemnih in površinskih voda s PCB v Sloveniji so
odpadki in izcejanje PCB iz odlagališč odpadkov in iz onesnažene zemlje. V vodi so
PCB raztopljeni ali pa absorbirani na suspendirane delce in sediment. Onesnažen
sediment je dolgoletni vir nadaljnjega onesnaževanja voda še posebno reke Krupe in
bližnjega območja.
2.3.4.2.5.1 Onesnaženost reke Krupe in ožjega območja
Ekološka nesreča onesnaženja s PCB širšega območja Semiča in reke Krupe je
silovito odjeknila v letu 1983, ko so prvič izmerili veliko onesnaženost kraškega izvira
reke Krupe, vode in sedimentov.
Kraško podzemlje in površinske vode povodja reke Krupe je onesnažilo predvsem
izcejanje in izpiranje PCB iz odlagališč odpadkov in iz onesnažene zemlje v ožjem
območju ter zaradi neposredne emisije v zrak in tehnoloških odplak iz tovarne. V vodi
so PCB raztopljeni ali adsorbirani na suspendirane delce in sediment. Močno
onesnažen sediment je dolgoletni vir onesnaževanja reke Krupe, Lahinje in Kolpe ter
zraka širšega območja.
Zračni prenos je nadaljnja pomembna prenosna pot širjenja onesnaženja PCB v
okolju širšega območja reke Krupe. Koncentracije PCB v zraku so bile odvisne
neposredno od količin emisij iz proizvodnih obratov, od izhlapevanja PCB iz močno
onesnaženih utrjenih površin, zemlje in vode reke Krupe ter posredno od
meteoroloških pogojev in prenosnih procesov v atmosferi (difuzija, advekcija,
spiranje, usedanje). PCB se nahajajo v zraku kot hlapi ali adsorbirani na delce
(aerosole).
Glavne prenosne poti vnosa PCB v ljudi in živali v onesnaženem območju reke Krupe
so (bile) preko prehrambene verige, iz zraka v rastline in živali ter iz vode/sedimenta
v ribe in vodne organizme, pa tudi v druge prehrambene artikle. V rastline se PCB
vnaša s hlapi ali aerosoli. V živalih, ki se hranijo z rastlinjem ali z drugo onesnaženo
hrano, se PCB kopiči v maščobnem tkivu. Zračni prenos PCB je najpomembnejša
prenosna pot vnosa v rastline, predvsem za bolj hlapne nizko klorirane PCB. Ribe in
drugi vodni organizmi kopičijo PCB neposredno iz onesnažene vode, suspendiranih
delcev in sedimenta v vodi in preko prehrambene verige. Čeprav so te prenosne poti
najpomembnejše pri vnosu PCB s prehrano v onesnaženem območju Krupe - okoli
80 %, je pomemben tudi vnos v človeški organizem s pitjem vode, dihanjem in preko
kože - 20 %.
PCB v površinski vodi reke Krupe
Rezultati rednega monitoringa kažejo zniževanje koncentracij PCB v reki Krupi na
izviru, kar je vidno v vodi od leta 1991 do leta 2005. Do leta 2002 povprečne
koncentracije PCB niso presegale vrednosti 0,050 µg/L, kar je bila polovična
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koncentracija PCB v vodi, ki je dovoljena po pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne
vode. V letu 2005 so povprečne koncentracije PCB padle že pod 25 ng/L.
V vodi reke Kolpe koncentracija PCB do leta 2002 ni presegla koncentracije 20 ng/L.
PCB v sedimentu reke Krupe
Povprečno izmerjena koncentracija PCB v sedimentu reke Kolpe danes ne presega
vrednosti 0,2 mg/kg, kar predstavlja mejno imisijsko vrednost PCB v tleh po uredbi o
mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, ki velja za
RS ne glede na sestavo ali vrsto tal.
Ukrepi za očiščenje in remediacijo
Do leta 1975 je bilo na različnih odlagališčih v Semiču (največ na tovarniškem)
odloženo okoli 100 ton različnih odpadkov, ki so vsebovali okoli 60 ton tehnične
mešanice PCB. Po letu 1975 je tovarna začela odpadni PCB zbirati in ga vračati v
Francijo na uničenje. Po bilanci uporabe PCB v tovarni od leta 1962 do leta 1985 je
razvidno, da je skupna količina odloženih odpadkov v okolju in drugih oblik emisij
znašala približno 70 ton (računano na čisti PCB), Tabela 12.
Tabela 12: Količina emisij odpadnega PCB v okolju tovarne kondenzatorjev ISKRA v Semiču
1962-1984
Odpadni PCB
PCB (kg)
Emisije v zrak iz tehnološkega procesa:
5.000
Tehnološke odplake, razlitja, izgube pri manipulaciji in podobno:
Odloženi odpadki:
- tovarniško odlagališče,
- vrtače v bližini proizvodne hale, divja odlagališča ob cesti Semič Štrekljevec, neznani odvozi,
- ostala odlagališča: Lokve pri Črnomlju, Mladica, Vranoviči, naselja in
odlagališča Romov in drugi odvozi.
Skupaj:

5.000
43.000
2.000
15.000
70.000

Iz ocene emisij PCB v okolje v letih 1962 -1985 je razvidno, da je največji delež
neposrednega onesnaženja okolja predstavljala emisija izhlapelega odpadnega PCB
iz območja tovarne (tehnološki proces, razlitja, spiranje), ki je lahko dosegla tudi do 1
kg PCB na dan. Zaradi aerogenega transporta PCB je bilo tako za dolgo časa močno
onesnaženo ožje območje tovarne, pa tudi širše območje Bele krajine
(zrak→zemlja→voda ≡ biološki vzorci).
Na osnovi razširjenih analiz, s katerimi je bila ugotovljena velika onesnaženost reke
Krupe s PCB, je javnost (predvsem civilna iniciativa belokrajinskih aktivistov, zbranih
znotraj revije Razmerja) v letih 1983 - 1984 zahtevala sanacijo ogroženega območja.
Zaradi strokovno zelo zahtevne problematike onesnaževanja okolja reke Krupe s
PCB je takratni Izvršni svet Republike Slovenije v novembru leta 1984 imenoval
posebno komisijo za koordinacijo strokovnega dela pri reševanju onesnaženosti reke
Krupe pri naslednjih nalogah (RSZS SRS, 1988):
- izdelava začasnih navodil za izdelke, ki vsebujejo PCB,
- stalen inšpekcijski nadzor tovarne Iskra Semič in kontroliranje izvajanja ukrepov o
prepovedi uporabe vode iz reke Krupe,
- sanacija odlagališč odpadnih kondenzatorjev,

67

-

nadzor nad uživanjem prehrambenih artiklov,
monitoring onesnaženosti zraka, vode, zemlje in bioloških vzorcev,
spremljanje zdravstvenega stanja delavcev Iskre in prebivalcev,
prepoved uporabe vode iz reke Krupe za pitje, napajanje, ribolov in kopanje,
izgradnja vodovoda,
izgradnja skladišča onesnažene zemlje s PCB.

Med izvedbo sanacije s PCB onesnažene zemlje je bilo izkopane 18.000 m3 zemlje,
ki je bila razvrščena na “nečisto” in “čisto” (pod 10 mg PCB/kg) s sprotnimi meritvami.
Vsa onesnažena zemlja (označena kot “nečista”), v skupni količini 7.000 m3, je bila
trajno odložena v posebnem betonskem vodotesnem skladišču. Skladišče je bilo
zgrajeno leta 1986 (Slika 8).
V skladišču je trajno uskladiščeno 30.000 kg odpadnega PCB, to je količina, ki jo je
bilo moč zajeti in fizično odstraniti iz okolja z vseh evidentiranih odlagališč. Preostala
količina odpadnega PCB 13.000 kg v neposrednem okolju tovarne pa je onesnažila
kraško podzemlje in je bila oz. bo še nekaj časa (ocena do leta 2010) izpostavljena
naravnim asimilacijskim procesom in prenosu v izvir reke Krupe.

Slika 8: Betonsko vodotesno skladišče na območju tovarne kondenzatorjev ISKRA v Semiču

2.3.4.2.6 Druga s PCB onesnažena območja v Sloveniji
Koncetracije PCB v okolju - vode, zraka, zemlje in prehrane, drugod po Sloveniji,
razen močno onesnaženega območja Bele krajine, so pod mejnimi vrednostmi po
določbah predpisov RS in približno istega velikostnega reda kot povprečne izmerjene
koncentracije v okolju v ostalih zahodnih EU članicah. Vzrok tega onesnaževanja so
že prej našteti viri emisij PCB v Sloveniji in vnos aerogenega transporta čezmejnega
globalnega onesnaženja PCB v Slovenijo.

68

V zvezi s prihodnjimi aktivnostmi in ukrepi varstva okolja bo potrebno nadaljevati in
povečati nadzor - monitoring PCB nad tehnološkimi viri in v okolju, pa tudi nadzor in
ravnanje z odpadnim PCB v transformatorjih in kondenzatorjih (skladiščenje in sežig)
oz. v odpadkih, ki lahko vsebujejo PCB.
Ocenjujemo, da je do leta 2003 večina odpadnih kondenzatorjev z vsebnostjo PCB v
Sloveniji končala na odlagališčih ali drugače v okolju širom Slovenije na območju
preko 20 000 km2. Vendar pa PCB iz odpadnih kondenzatorjev kot razpršeni vir
predstavlja manjšo in sprejemljivo breme onesnaženja-vode, zraka, zemlje in
prehrane ter je obenem vir aerogenega čezmejnega transporta globalnega
onesnaževanja (koncentracije PCB v okolju Slovenije, razen območja Bele krajine, so
približno istega velikostnega reda kot povprečne izmerjene koncentracije PCB v
okolju v ostalih EU članicah, kot posledica globalnega onesnaženja).
2.3.4.2.7 Odpadki POPs
Predpisi na področju ravnanja z odpadki v zadnjih treh letih so bili večinoma sprejeti
na osnovi ZVO. Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov, je predpis, ki ureja
ravnanje z odpadki. Tega dopolnjujejo tri skupine predpisov. V prvo sodijo predpisi, ki
obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in
odpadno embalažo, baterijami), v drugo sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in
naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino predpisov pa
oblikujejo predpisi o prekomejnem prehodu odpadkov. Predpisi s področja odpadkov
so navedeni v prilogi 5.
Nadzor nad izvajanjem odpadkovne zakonodaje izvajajo inšpektorji za okolje, na
posameznih segmentih inšpektorji za delo, tržni inšpektorji in tudi carinska uprava.
Obveznosti zavezancev glede pridobivanja upravnih aktov so navedene v zgornjih
predpisih.
Na predpise v zvezi z odpadki se navezuje tudi zakonodaja s področja prometa in
uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Tako mora imeti vsaka pravna ali fizična oseba,
ki opravlja promet s FFS, za odstranitev nevarnih odpadkov sklenjeno pogodbo z
zbiralcem ali odstranjevalcem, ki je pridobil dovoljenje ministrstva za okolje in prostor.
Evidence in poročanje
Bazo zbiralcev odpadkov vodi ARSO, ki zbira tudi njihova letna poročila o količinah
zbranih odpadkov in načinih ravnanja z zbranimi odpadki. ARSO mesečno objavlja
evidence oseb, ki ravnajo z odpadki, na svojih spletnih straneh www.arso.gov.si
(področja odpadki/podatki). ARSO vodi tudi druge evidence kot evidenco
proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme, evidenco
pooblaščencev za izdelavo ocene odpadkov ter evidenco PCB naprav.
2.3.4.2.8 Razvrščanje odpadkov ter izdelava ocene odpadkov
Predpis, ki ureja ravnanje z odpadki določa način ravnanja z odpadki, pogoje za
zbiranje in prevažanje odpadkov ter njihovo predelavo in odstranjevanje. Poleg tega
določa tudi klasifikacijski seznam odpadkov.

69

Sežiganje ali sosežiganje nevarnih odpadkov je dovoljeno le, če je izdelana ocena
njihovih za sežiganje pomembnih lastnosti. Ocena mora temeljiti na kemični analizi
odpadkov, ki mora obsegati vse parametre onesnaženosti odpadkov iz obrazca C v
Prilogi 1 Pravilnika o sežiganju odpadkov. Vzorčenje odpadkov in merjenje
parametrov in drugih lastnosti odpadkov se izvaja skladno s postopki in preskusnimi
metodami iz Priloge 2 Pravilnika o sežiganju odpadkov.
Odlaganje odpadkov na odlagališču je dovoljeno le, če je izdelana ocena njihovih za
odlaganje pomembnih lastnosti. Za odpadke, katerih ocena mora temeljiti na kemični
analizi odpadkov, mora kemična analiza vsebovati vse parametre onesnaženosti
odpadkov iz obrazca C v Prilogi 4 Pravilnika o odlaganju odpadkov, razen tistih, ki so
vsebovani v količini, ki ne vpliva pomembno na reaktivne procese na odlagališču. V
analizo je potrebno poleg parametrov iz obrazca C v Prilogi 4 vključiti tudi druge
parametre onesnaženosti odpadkov, če so pomembni za reaktivne procese na
odlagališču.
2.3.5 Povzetek o proizvodnji, uporabi in imisiji POPs v prihodnosti - zahteve za
oprostitev
Slovenija ne bo proizvajala in nenamensko uporabljala POPs snovi.
2.3.6 Program monitoringa POPs, vplivi na okolje in zdravje ljudi
Na splošno se programi monitoringov, ki vključujejo spojine iz skupine POPs, izvajajo
na nivoju nadzora, opazovalnega monitoringa in rednega monitoringa. Monitoringi, ki
se izvajajo v praksi, vsebujejo elemente vseh treh osnovnih oblik.
Monitoringi se izvajajo z različnimi nameni. Glede na osnovne namene jih razdelimo
v štiri skupine:
- ugotovitev stanja (koncentracije, vsebnosti) in trendov kakovosti vode, zraka, tal,
živil in kmetijskih proizvodov, materialov in izdelkov v stiku z živili,
- ugotovitev masnega pretoka (obremenitev) onesnaževal v površinskih vodah,
zraku in tleh,
- preskusi skladnosti s standardi (oz. specifičnimi kriteriji) za vode, zrak, tla, živila in
kmetijske proizvode, materiale in izdelke v stiku z živili,
- opozorilni monitoring in ugotavljanje prekomernih/nesprejemljivih/nedovoljenih
obremenitev.
Pregled programov monitoringov, ki vključujejo POPs snovi, vključuje:
- osnovne elemente okolja: zrak, tla in voda (površinske stoječe in tekoče vode in
- podzemne vode), na sliki 7 predstavljeni kot Nivo I,
- živila, kmetijski pridelki ter materiali in izdelki v stiku z živili, na sliki 1
predstavljene
- kot Nivo II.
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Slika 9: Shema elementov okolja in matriksov povezanih z monitoringi POPs

2.3.6.1 Splošni pravni okvir
V skladu z zakonom o varstvu okolja je naloga Ministrstva za okolje in prostor
monitoring okolja ter delovanje in vzdrževanje okoljskega informacijskega sistema.
Naravne pojave, onesnaženost in onesnaževanje okolja spremljamo z monitoringom
stanja okolja. Spremljanje onesnaženosti okolja obsega opazovanje in nadzorovanje
imisij v tleh, vodah in v zraku, v živalskem in rastlinskem svetu ter zdravstvenoekološke razmere (imisijski monitoring). Spremljanje onesnaževanja okolja obsega
opazovanje in nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak (emisijski monitoring).
Imisijski monitoring zagotavljajo za:
- tla, vodo in zrak (vključno s hrupom in sevanji): MOP v sodelovanju z MKGP ter
MZ,
- rastlinstvo in živalstvo: MKGP v sodelovanju z MOP,
- zdravstveno-ekološke razmere: MZ v sodelovanju z MOP.
Podlage in načrt monitoringa, metodologijo za izvajanje, pogoje za usposobljenost
izvajalcev monitoringa, kakovost opreme, potrebne kriterije in dokazila o
usposobljenosti ter načine rednega obveščanja javnosti predpišejo ministri, skladno s
svojimi pristojnostmi.
Operativno izvajanje varstva okolja predstavlja preprečevanje nevarnosti,
zmanjševanje obremenitev za okolje ter odpravo poškodb okolja ter ponovno
vzpostavitev njegovih regeneracijskih sposobnosti. Cilji varstva okolja so tudi
spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki prispevajo k minimizaciji porabe
naravnih virov in ustvarjanja odpadkov. Pomemben je razvoj in uporaba takšnih
tehnologij, ki zmanjšujejo in odpravljajo obremenjevanja okolja ter uporaba
neškodljivih in razgradljivih kemikalij in snovi, ki se ne kopičijo v živih organizmih.
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Obratovalni monitoring izvajajo povzročitelji obremenitev okolja:
- na posameznih virih emisij,
- imisijski monitoring kot posledico svojih obremenitev v okolju, po potrebi pa tudi
monitoring naravnih pojavov, če s svojo dejavnostjo vpliva nanje.
Povzročitelj tveganja mora zagotoviti preventivni monitoring zaradi preprečevanja
nastanka čezmernih obremenitev ali nevarnosti za okolje. Povzročitelj obremenitve
mora opraviti tudi ves potrebni monitoring učinkov sanacijskih ukrepov.
Ministrstva zagotavljajo vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema varstva
okolja. Predpišejo vsebino, izvajalce in nosilce katastrov, registrov, evidenc in drugih
baz podatkov, poročevalske enote, metodologije zbiranja, shranjevanja, obdelave in
sporočanja podatkov, njihovo uradnost ter obveznost vključevanja v mednarodne
informacijske sisteme.
Poročevalske enote iz prejšnjega odstavka so dolžne predložiti podatke za potrebe
informacijskega sistema varstva okolja na predpisan način.
Vlada predpiše strukturo, skupne osnove in vrste ter stopnje agregiranosti podatkov
informacijskega sistema varstva okolja.
MOP v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravlja poročila o stanju okolja v republiki
Sloveniji. Poročilo obravnava in sprejme Državni zbor. Po sprejetju se poročilo objavi
tako, da je dostopno javnosti.
Osnovni zakonski akti urejajo delovanje Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva
za zdravje na področju, ki neposredno ali posredno vključujejo spojine iz skupine
POPs. V Prilogi 5 so navedeni predpisi RS, ki obravnavajo POPs snovi.
Osnovne zakonske podlage, ki urejajo področje delovanja ministrstev za področje
monitoringa
Ministrstvo za okolje in prostor
Ustava RS

Ministrstvo za zdravje
Ustava RS

Zakon o vladi RS (Ur. l. RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,
119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05)

Zakon o vladi RS (Ur. l. RS, št. 4/93, 23/96, 47/97,
119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05)

Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02, 110/02,
56/04, 83/03, 61/ 04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05)

Zakon o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02, 110/02,
56/04, 83/03, 61/ 04, 97/04, 123/04, 24/05, 93/05)

Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. l. RS, št. 71/94, 47/97, 30/01)

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98,
6/99, 99/01, 60/02, 20/04, 62/0,76/05)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD,
66/06-odl. US in
33/07-ZPNačrt; 70/08-ZVO-1B)
Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99,
31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04);
Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04, 10/04,
41/04);

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in
izvajalci zdravstvenih storitev" (Ur.l. RS, št. 72/2008
(74/2008 popr.))

Zakon o zdravstveni inšpekciji (Ur. l. RS, št. 99/99,
107/99, 36/04, 47/04)
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Ministrstvo za okolje in prostor
Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št.
83/99; 41/04; 2/2006).

Ministrstvo za zdravje
Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 110/03, 47/04,
16/08)
Zakon o kozmetičnih proizvodih (Ur. l. RS, št.
66/00, 47/04)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00
in 42/02, 47/04)
Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega
pomena za varnost in zdravje (Ur. l. RS, št. 29/06)
Nacionalni program kemijske varnosti (Ur. l. RS,
št. 119/06)

Podrobnosti o organizaciji in delovanju MOP so na spletnem naslovu Ministrstva za
okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/) in za MZ na spletnem naslovu Ministrstva za
zdravje (http://www.mz.gov.si/).
Slika 10 prikazuje vertikalno organiziranost (ki pomeni organiziranost monitoringa za
isto ministrstvo in različne elemente okolja oz. preiskovane/spremljane matrikse) in
horizontalno organiziranost (glede na različna ministrstva in isti element okolja ali isti
preiskovani/spremljani matriks). Monitoring izvajajo akreditirani izvajalci, vladne
institucije (ARSO) in javni zavodi RS.
Podlage za oceno izmerjenih vrednosti (rezultatov meritev) so mejne vrednosti,
določene v veljavnih predpisih RS, dokumentih EU ter reprezentativnih referenčnih
virih (na primer Standardi US EPA, Codex alimentarius commisison – dokumenti
WHO).Vrednotenje rezultatov monitoringa izvaja praviloma vladna institucija v
sodelovanju s strokovnimi institucijami (največkrat v sodelovanju z izvajalci
monitoringov).
Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na:
- mejne ali priporočene vrednosti iz veljavnih predpisov RS, dokumentov EU in
reprezentativnih referenčnih virov,
- trende po času in prostoru (na primer na podlagi modelov, Towards the
Derivation of Quality Standards for Priority Substances in the Context of the
Water Framework Directive, Final Report of the Study Contract No. B43040/2000/30637/MAR/E1, Identification of quality standards for priority
substances in the field of water policy, Peter Lepper, Fraunhofer-Institute
Molecular Biology and Applied Ecology, May 2002).
Poročanje o rezultatih monitoringa in obveščanje javnosti prehaja z razvojem spletnih
strani iz »papirnih« letnih poročil v obliko na spletnih straneh ministrstev oz. vladnih
institucij.
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR (MOP)

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (MZ)

ZDRAVSTVE
NI
INŠPEKTOR
AT RS (ZIRS)

AGENCIJA RS ZA OKOLJE (ARSO)

emisije - zrak
(obratovalni
monitoring)

imisije - zrak

- obremenitve,
- vsebnost nevarnih
snovi,
- način odvajanja,
čiščenja

- onesnaženost

emisije - odpadne
vode
(obratovalni
monitoring)

- obremenitve s
spojinami ogljika,
dušika in fosforja
- vsebnost nevarnih
snovi
- način zbiranja,
odvajanja, čiščenja

emisije ravnanje z
odpadki
(obratovalni
monitoring)
vsebnost
nevarnih
snovi,
način zbiranja,
posredovanja,
transporta,
odstranjevanja

živila, aditivi
za živila in
izdelki ter
snovi, ki
prihajajo v
stik z živili:
- promet,
- uvoz
zdravstvena
ustreznost
oziroma
varnost
uporabe

imisije - kakovost
površinskih voda

imisije obremeni
tve tal

- kemijsko stanje
vodotokov,
- kemijsko stanje
jezer,
- oskrba s pitno
vodo,
- voda za življenje
sladkovodnih vrst
rib,
- voda za življenje
morskih školjk, …

vnos
nevarnih
snovi in
hranil,
status
ogroženo
sti zaradi
uporabe
ffs

URAD RS
ZA
KEMIKALIJE
(URSK)

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO (MKGP)
INŠPEKTORAT ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN HRANO
(IRSKGH)

kopaln pitna voda:
e
javna
vode:
oskrba,
embalirana
voda

kemikalije
(nevarne
snovi)

mineralne,
izvirske,
namizne vode

kmetijski
proizvodi

obremen
itve tal gap

zdravs
tvena
ustrez
nost

vsebnost
nevarnih
snovi

priznavanje,
proizvodnja,
kakovost

proizvodnja,
prvi promet s
kmetijskimi
pridelki

proizvod
nja

zdravstvena
ustreznost

VETERINARS
KA
UPRAVA RS
(VURS)
živila
živalskega
izvora

proizvodnja,
uvoz,
promet

imisije kakovost
podzemne
vode

kemijsko
stanje,
status
ogroženosti

Slika 10: Shema prikazuje vertikalno in horizontalno organiziranost monitoringa v Sloveniji
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2.3.6.2 Načrtovanje monitoringa
Shema načrtovanja in izvajanja monitoringov se je v preteklih obdobjih spreminjala in
pridobiva z vključevanjem Slovenije v EU oblike in vsebine, ki so opredeljene z
dokumenti EU. Shema načrtovanja in izvajanja monitoringov se med seboj razlikujejo
in ni enotnega modela. Med drugim je odvisna od predpisov, ki so podlaga za
izvajanje monitoringov.
Program monitoringa se načrtuje in izvaja po stopnjah, ki so kot splošni primer
prikazane na sliki 11. Shema velja za opazovalne monitoringe in monitoringe
uradnega nadzora ter monitoringe stanja v okolju. Niti v Sloveniji niti v svetu ni
enotnega modela za načrtovanje in izvajanje programov monitoringov. Podlage za
načrtovanje in izvajanje programov so zakonski predpisi, zato programe monitoringov
pripravljajo vladne institucije, ki delujejo znotraj posameznih ministrstev (na primer
Agencija RS za okolje na podlagi zakona o varstvu okolja, za elemente okolja: zrak,
podzemne in površinske vode ter tla), ali v sodelovanju s strokovnimi institucijami.
Programi obratovalnih monitoringov (na primer obratovalnih monitoringov emisij v
zrak ali emisij odpadnih vod) so za vse stopnje programa določeni s predpisi. Za
izvedbo so zadolženi zavezanci, obratovalni monitoring izvajajo pooblaščene ali
imenovane izvajalske institucije.

Slika 11: Splošna shema načrtovanja in izvajanja monitoringov v Sloveniji

Podlage za načrtovanje programov monitoringov so:
(1) Predpisi RS, zbrani v Prilogi 5 za posamezne spojine in/ali skupine spojin iz
skupine POPs, opredeljujejo:
- postopke in kriterije za izvajanje meritev imisijskih in emisijskih količin,
- postopke in kriterije za oceno izmerjenih imisijskih in emisijskih vrednosti,
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- postopke in kriterije za določanje ekoloških taks za povzročitelje prekomernih
obremenitev glede na izmerjene emisijske vrednosti,
- postopke za ravnanje s snovmi, ki vsebujejo posamezno spojino ali skupino spojin
iz skupine POPs,
- postopke sporočanja podatkov o obremenitvah s spojinami POPs za povzročitelje
obremenitev,
- postopke obveščanja javnosti o obremenjevanju elementov okolja s POPs za
povzročitelje obremenitev.
(2)

Dokumenti EU.

(3)

Drugi mednarodni dokumenti (na primer meddržavni dogovori o izvajanju
monitoringa kakovosti meddržavnih vodotokov Slovenije z Madžarsko, Avstrijo,
Italijo in Hrvaško).

2.3.6.2.1 Pregled naravnih elementov okolja in monitoringov, ki vključujejo POPs
snovi
V obstoječem stanju monitoringi, ki se izvajajo na območju RS, vključujejo POPs, kot
so opredeljeni v predpisih RS (Priloga 5) in v dokumentih EU.
Obstoječa zakonodaja s področja monitoringa pokriva elemente okolja: zrak, vode,
tla in odpadke. Zakonodaja prav tako določa nekatere obveznosti s področja
obveščanja, izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja ter izvajalske
organe in institucije ter pogoje za izvajanje teh obveznosti.
V Sloveniji potekajo imisijski in emisijski (največkrat izvajani kot obratovalni
monitoringi) monitoringi podzemne vode, površinskih voda in zraka, večinoma od leta
1986, ki vključujejo tudi spojine iz skupine obstojnih organskih onesnaževal.
Iz Tabele 13 je razvidna vključitev posameznih spojin ali posamezne skupine spojin
iz POPs, vključenih v vse programe monitoringov.

Aldrin
Klordan
Dieldrin
Endrin
Heptaklor
Heksaklorobenze
n
Mireks
Toksafen
DDT in derivati

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

Živalskega
izvora

Rastlinskega
izvora

Odpadne vode

Pitna

Površinske

Podzemna

Imisije

Emisije

Tabela 13: Posamezne spojine ali skupine spojine POPs in programi monitoringov v RS
POPs
Zrak
Voda
Tla Odpadk Živila
Materiali v
i
stiku
z
živili

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o
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Poliklorani bifenili o
(PCB)
(PCDD/PCDF)
o

oo
o

o

o

o

o

o

oo

o

o

o

o

o

o

Zrak
Spremljanje onesnaženosti zraka v bivalnem okolju je urejeno posredno z
obratovalnimi monitoringi, ki so ga zavezanci dolžni izvajati skladno z določili
veljavnih predpisov RS.
Podatki o pojavljanju spojin iz skupine obstojnih organskih onesnaževal v zraku
postajajo z izvajanjem obratovalnih monitoringov reprezentativni, tako po času kot
tudi po geografskem prostoru.
Letna poročila o stanju onesnaženosti zraka v Sloveniji
Emisijske evidence so po določeni metodologiji zbrani in prikazani podatki o emisijah
posameznih snovi. Ti podatki so osnova za prikaz stanja onesnaženosti zraka in za
smotrno planiranje kakovosti zraka. Poleg tega so države dolžne sporočati podatke o
emisijah v določeni obliki in obsegu, kot to zahtevajo mednarodne obveznosti.
Najkasneje do leta 2010 bo predvidoma po evropskih normah zahtevano znižanje za
posamezne snovi na natančno določene mejne količine.
Emisije se izračunavajo na osnovi metodologij, ki so usklajene z zahtevami o
poročanju. Metodologija CORINAIR (CORe INventory of AIR emissions) je enoten
evropski program in metodologija za zbiranje podatkov ter izračunavanje in prikaz
emisij škodljivih snovi v zrak.
Opredeljene škodljive snovi vključujejo tudi POPs, med drugim PCB, D/F, HCH in
HCB.
Od leta 1992 je Slovenija vključena v evropski program za vodenje emisijskih evidenc
(CORINAIR) in izmenjavo (poročanje) emisijskih podatkov z EU. V pripravi sta tudi
slovenski predpis za vodenje evidenc emisij, ki bo opredelil zbiranje vhodnih
podatkov in izračunavanje emisij ter baza podatkov, iz katere se bo lahko izvajalo
poročanje emisij za različne namene.
Za izdelavo emisijskih evidenc se uporabljajo naslednji vhodni podatki:
- statistični letopis Energetskega gospodarstva RS,
- statistični letopis Urada RS za statistiko,
- rezultati raziskovanj – letni pregled industrije,
- emisijski register nepremičnih virov onesnaževanja (REMIS), ki temelji na letnih
poročilih o emisijah.
Emisije snovi, ki so izračunane na ravni države, so razdeljene na 11 glavnih kategorij
virov (SNAP 1), med njimi, po projekciji emisij za leti 2005 in 2010 tudi POPs (PCB,
D/F, HCH in HCB) – za leto 1990 in obdobje 1994–2000.
Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav je v kurilnih napravah dovoljeno kot
gorivo uporabljati odpadne gorljive tekočine, ki vsebujejo skupaj do 10 mg
polikloriranih aromatskih ogljikovodikov, kot so PCB na kg gorljive tekočine in imajo
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kurilnost najmanj 30 MJ/kg ter ne povzročajo za posamezne anorganske snovi in
njihove spojine večjih emisij, kot so mejne emisijske vrednosti iz Priloge 2 te uredbe,
le na podlagi posebnega dovoljenja (po predpisih o ravnanju z odpadki).
Podzemne in površinske vode ter pitna voda
Osnovne informacije o obremenjenosti vodnega okolja nastajajo v okviru
monitoringov površinskih vodotokov in podzemne vode oz. podtalnice. V prihodnosti
bo poročanje vključevalo tudi podatke o obremenitvah vode in sedimenta stoječih
površinskih voda (naravnih in umetnih jezer) ter priobalnega morja, brakičnih voda in
školjčišč.
Program monitoringa kakovosti površinskih voda med drugim vključuje meritve
aldrina, dieldrina in endrina, izomer DDT(p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE, o,p-DDE, p,pDDD in o,p-DDD), HCB in izomere HCH (α-HCH, β-HCH, γ- HCH in δ-HCH).
Vsebnost HCB in HCH se določa tudi v sedimentu do globine 15 cm. Število merilnih
mest in njihova geografska razporeditev ter pogostost vzorčenja se z leti spreminja in
prilagaja potrebam in značilnim problemom na posameznem odseku vodotoka.
Naštete snovi se vzorčujejo enkrat do dvakrat letno, rezultati imisijskega monitoringa
v površinskih vodah pa so podani v naslednjih tabelah.
Tla
Programe preiskav tal in rastlin, ki so bili izvedeni v Sloveniji v letih 1991/1998 in
1999/2001, lahko zaradi oblike načrtovanja, organiziranosti in izvedbe ter
sporočilnosti razvrstimo med imisijske monitoringe. S predlagano zakonodajo EU na
področju obremenitev tal z onesnaževali bodo lahko že izvedene preiskave tal
predstavljale začetek monitoringa tal.
Živila
V Sloveniji potekajo programi preiskav živil v prometu in kmetijskih proizvodih, ki jih
lahko zaradi načina načrtovanja in izvajanja ter sporočilnosti razvrstimo med imisijske
monitoringe. Zaradi načina organiziranosti v EU in zaradi namenov obvladovanja
pretoka blaga v evropskem prostoru z vidika obvladovanja obremenitev prebivalstva
z nevarnimi snovmi pa so razvrščeni večinoma kot monitoringi z različnimi načini
ukrepanja oz. izvrševanja. Omenjeni programi vključujejo tudi spojine ali skupine iz
POPs, na primer organoklorne pesticide z namenom:
- spremljanja prisotnosti pesticidov, katerih uporaba je v živilih prepovedana, (vidik
neustrezne rabe pesticidnih pripravkov),
- spremljanja prisotnosti pesticidov, katerih uporaba je prepovedana v živilih kot
posledica nesreče v okolju ali posledica vplivov onesnaženega okolja.
Preiskave živil rastlinskega in živalskega izvora se izvajajo skladno z določili
veljavnih predpisov RS in dokumentov EU. Preiskave se izvajajo:
- v primarni proizvodnji kmetijskih pridelkov - živila po izvoru iz Slovenije,
- v prometu - živila po izvoru iz Slovenije in držav EU,
- pri vnosu živil iz držav EU in uvozu iz tretjih držav.
Spojine iz skupine POPs, ki so vključene v program preiskav, so:
- skupina organoklornih pesticidov (aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor,
heksaklorobenzen),
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- poliklorani bifenili (PCB),
- DDT in derivati, DDD in DDE,
- poliklorinani dibenzo-p-dioksini and dibenzofurani (PCDD/PCDF).
Podrobnejše informacije glede monitoringa živil so dostopne na spletnih naslovih:
- živila živalskega izvora v proizvodnji in na uvozu; http://www.vurs.gov.si/,
- kmetijski proizvodi; http://www.furs.si.
Odpadne vode
Preiskave odpadnih vod na vsebnost posameznih spojin ali skupin spojin iz skupine
POPs se izvajajo skladno z določili veljavnih predpisov RS. Preiskave se izvajajo kot
obratovalni monitoring. Obratovalni monitoring izvajajo zavezanci, ki v okviru svoje
dejavnosti povzročajo obremenitve odpadnih vod tudi z nevarnimi snovmi, med
drugim tudi s posameznimi spojinami ali skupinami spojin iz skupine POPs.
Spojine iz skupine POPs, ki so vključene v program preiskav, so PCB.
Odpadki
Predpis, ki ureja ravnanje z odpadki določa način ravnanja z odpadki, pogoje za
zbiranje in prevažanje odpadkov ter njihovo predelavo in odstranjevanje. Poleg tega
določa tudi klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov. Za vsako vejo
industrije ima specifičen set mejnih vrednosti, ki jih določa obratovalni monitoring.
Preiskave odpadnih materialov na vsebnost posameznih spojin ali skupin spojin iz
skupine POPs se izvajajo skladno z določili veljavnih predpisov RS (Priloga 6).
Izvajajo se kot obratovalni monitoring. Obratovalni monitoring izvajajo zavezanci, ki
izvajajo dejavnosti, v okviru katerih nastajajo tudi odpadki, ki so zaradi vsebnosti
posameznih nevarnih snovi (med njimi tudi posamezne spojine ali skupine spojin iz
skupine POPs) ocenjeni kot nevarni odpadki.
Spojine iz skupine POPs, ki so vključene v program preiskav, so:
- skupina organoklornih pesticidov: aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor,
heksaklorobenzen,
- poliklorani bifenili (PCB),
- DDT in derivati, DDD in DDE,
- poliklorinani dibenzo-p-dioksini and dibenzofurani (PCDD/PCDF).
2.3.6.2.1.1 Stanje okolja opredeljeno z rednim monitoringom POPs, ki so
pesticidi
Porazdelitev pesticidov s POPs snovmi je v okolju odvisna od fizikalno – kemijskih
lastnosti posamezne spojine (posameznih zvrsti, tehničnih mešanic in njih sestavin)
in značilnosti okoljskih elementov podzemne in površinske vode ter zraka in tal.
POPs snovi prehajajo iz enega v druge elemente okolja z različnimi dinamičnimi,
največkrat neravnotežnimi procesi.
Opis stanja onesnaženosti površinskih vodotokov, podtalnice in vodnih virov
Slovenije glede vsebnosti POPs je izdelan na osnovi podatkov monitoringov MOP ARSO. Na področju voda so bili od leta 2002 dalje na novo ali pa le reorganizirani
programi monitoringov skladno z določili predpisov RS in sicer:
a) državni monitoring kakovosti kopalnih voda naravnih kopališč,
b) monitoring kakovosti jezer,
c) monitoring kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev,
d) monitoring kakovosti voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
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e) monitoring kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo.
Uporabljeni so podatki iz obdobja od leta 1986 do leta 2002, Tabela 14. Podatki so
agregirani, v tabeli so navedena tudi območja, ki odstopajo glede obremenjenosti s
spojinami iz skupine POPs.
Osnovne informacije o obremenjenosti vodnega okolja nastajajo v okviru
monitoringov površinskih vodotokov. Poročanje v prihodnosti bo vključevalo tudi
podatke o obremenitvah vode in sedimenta stoječih površinskih voda (naravnih in
umetnih jezer) ter priobalnega morja, brakičnih voda in školjčišč na osnovi določb
predpisov RS:
- Uredbe o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 11/2002, 41/2004),
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS
št. 46/2002, 41/2004),
- Uredbe o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.
l. RS št. 46/2002, 41/2004),
- Uredbe o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS št. 11/2002, 41/2004).
V nadaljevanju je prikazana obremenitev podzemnih voda in površinskih vodotokov s
pesticidi, s POPs snovmi. V obdobju 1986 do 2002, iz katerega so povzeti podatki o
obremenitvah podzemne vode in vode površinskih vodotokov s POPs se je razvijala
metodologija preiskav vode in sedimenta (od vzorčenja do kemijske analize).
Prisotnost POPs snovi v pitni vodi iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo ni
ugotovljena, zato ti podatki v pitni vodi niso posebej predstavljeni.
Tabela 14: Pregled ugotovljenih prisotnosti pesticidov s POPs snovi v podzemni in površinski
vodi, v obdobju 1986-2002
Element okolja

Organoklorne spojine

DDT in derivati

1986
Površinske vode- V 90. letih stalna prisotnost Do
občasna
na
voda
posameznih
odsekih prisotnost
površinskih
vodotokov, po letu 2002
izmerjene vsebnosti na nivoju
meje
določanja
za
uporabljene
analizne metode.

Podzemne vode

V 90. letih stalna prisotnost
na posameznih mestih
vzorčenja, po letu 2002
izmerjene vsebnosti
na nivoju meje določanja za
uporabljene analizne metode.

Obremenjeno
Opis trendov
območje ali odsek
vodnega toka

leta

v
sledovih,
po
letu
2002
izmerjene vsebnosti
na
nivoju
meje
določanja
za uporabljene
analizne metode.
V 90. letih občasna
prisotnost v sledovih
na posameznih
mestih
vzorčenja, po letu
2002 izmerjene
vsebnosti na
nivoju meje
določanja za
uporabljene
analizne metode.

Posamezna mesta
vzorčenja. Z graditvijo
sodobne mreže mest
vzorčenja, se je št.
primerov ugotovljene
prisotnosti posameznih
spojin POPs zmanjšalo
oz. omejilo na
posamezne
primere v sledovih,
brez statistične teže.

Glede na
ugotovljene
obremenitve ocena
trendov ni
smiselna.

Površinski vodotoki Slovenije
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Podatki za površinski vodotoke v Sloveniji so povzeti za obdobje od leta 1986 do
2002. POPs, ki so pesticidi, se pojavljajo v sledovih in ne predstavljajo onesnaženja
vodotokov s temi spojinami. Najvišja koncentracija posameznega pesticida v vodi ne
presega deset odstotkov vrednosti, ki je dovoljena po pravilniku o zdravstveni
ustreznosti pitne vode.
Podtalnica Slovenije
Rezultati preiskav podzemne vode Slovenije za obdobje od 1987 do 2002 kažejo, da
podzemna voda Slovenije ni obremenjena s pesticidi s POPs snovmi, Tabela 15. V
tabeli so navedeni le pesticidi, ki so se v posameznih letnih obdobjih pojavljali v
koncentracijah, višjih od meje določanja.
Tabela 15: Pesticidi s POPs v podzemni vodi Slovenije, v času od 1987 do 2002
Podatek
Aldrin
Endrin
Dieldrin
Heptaklor HCB
Število podatkov, N
30
16
20
26
16
XSREDNJA, VSOTA (ng/l)
2
2
8
2
2
X50PERCENTILNA, VSOTA (ng/l) 2
1
2
2
2
XMAKSIMALNA, VSOTA (ng/l)
5
11
64
5
3

V tabeli 16 so navedeni podatki brez navedbe mesta vzorčenja – »vodnjak
Brunšvik«, za katerega je ugotovljeno lokalno onesnaženje. Prisotnost drugih POPs,
ki so pesticidov (na primer DDT in derivati) v podzemni vodi ni bila ugotovljena.
Tabela 16: Pesticidi s POPs v podzemni
času od 1987 do 2002
Podatek
Aldrin
Število podatkov, N
1
XSREDNJA, VSOTA (ng/l)
3
X50PERCENTILNA, VSOTA (ng/l) 3
XMAKSIMALNA, VSOTA (ng/l)
3

vodi na mestu vzorčenja Brunšvik, Dravsko polje, v
Endrin
15
52
24
213

Dieldrin
22
110
80
310

Heptaklor
0
0
0
0

HCB
0
0
0
0

Vodni viri
Monitoring pesticidov v vodi vodnih virov se je izvajal s poudarkom na organoklornih
pesticidih: aldrin, dieldrin, endrin ter ostankov DDT in njegovih metabolitov.
Iz podatkov opravljenih analiz vodnih virov v obdobju od leta 1990 do 2001
pesticidov, ki so POPs, ne predstavljajo vira onesnaženja. Endrin se pojavlja le na
enem odvzemnem mestu (Mrzlek), kjer je bila leta 1990 koncentracija endrina 0,003
µg/l.
Tla
V času do leta 2002 so bila tla kot sestavina okolja vključena v projektne naloge,
katerih skupni namen je bil opredeliti metodologijo (od načrtovanja do izvedbe)
monitoringa. Obstoječi podatki o obremenitvah tal s POPs snovmi so tako pridobljeni
v okviru projektnih nalog, Tabela 17. Glede na način pridobivanja pa jih lahko
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uporabimo kot rezultate monitoringa obremenitev tal z nevarnimi snovmi (med njimi
tudi POPs snovmi).
V program monitoringa so bile vključene analize organskih spojih, kot so klorirani
pesticidi (aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklorepoksid, oblike HCH, HCB, p,p’
DDT, p,p’ DDE, o,p’ DDD in p,p’ DDD).
Tabela 17: Pregled ugotovljenih prisotnosti pesticidov, ki so POPs v tleh
Element
okolja
Tla

Organoklorne
spojine
Prisotnost spojin na
posameznih mestih
vzorčenja, ki pa niso
presegale mejne
imisijske vrednosti.

DDT in derivati

Obremenjeno
območje
Prisotnost spojin DDT in derivati:
na posameznih posamezna mesta
mestih
vzorčenja na
vzorčenja, ki so Dravskem polju.
presegale tudi
mejno imisijsko
vrednost (0,1
mg/kg za vsoto
DDT, DDD in
DDE).

Opis trendov
DDT in derivati: opis trendov ni možen,
saj se monitoring obremenitev tal ne
izvaja. Posamezne preiskave izvedene
z drugimi nameni pa kažejo, da se
občasno še pojavijo sledovi DDT in
derivatov, vendar nimajo statističnega
pomena z vidika spremljanja trendov.

Rezultati onesnaženja tal v Sloveniji z organskimi obstojnimi onesnaževali izhajajo iz
poročila "Monitoringa onesnaženosti tal in vegetacije v Sloveniji za leto 1991" ter
poročila "Raziskave onesnaženosti tal s predlogom programa ukrepov nujnih sanacij
za leto 1999".
V program monitoringa onesnaženosti tal v Sloveniji (1991) so bile vključene analize
kloriranih pesticidov: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, heptaklorepoksid, oblike HCH,
HCB, p,p’ DDT, p,p’ DDE, o,p’ DDD in p,p’ DDD. Meja določljivosti (LOD) oziroma
določanja (LOQ) je bila za posamezni pesticid 2 µg/kg oziroma 5 µg/kg. V letu 1991
je bilo v program monitoringa onesnaženja tal Slovenije vključenih pet območij
Slovenije: Ljubljana, Ptujsko polje, Koper, Krško polje in Jesenice.
Zaradi onesnaženja s p,p’ DDT sta izstopali dve odvzemni mesti v Ljubljani, kjer sta
koncentraciji primerljivi (325 µg/kg in 447 µg/kg) in eno na Krškem polju s
koncentracijo 265 µg/kg.
V program monitoringa onesnaženosti tal v Sloveniji v letu 1999 so bile vključene
analize kloriranih pesticidov: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklor, oblike HCH, HCB, o,p’
DDT, p,p’ DDT, o,p’ DDE, p,p’ DDE , o,p’ DDD in p,p’ DDD. Meja določljivosti (LOD)
oziroma določanja (LOQ) je bila za posamezni pesticid 0.001 mg/kg. V letu 1999 so
bila v program monitoringa onesnaženja tal Slovenije vključena tri območja Slovenije.
Ugotovljeno je bilo, da skupne koncentracije DDT in metabolitov ne presegajo mejne
vrednosti po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih
snovi v tleh, ki velja v RS ne glede na tip tal. Izjema je bilo merilno mesto z Dobovca
in Trbovelj, kjer je bila presežena izmerjena koncentracija 0,19 mg/kg.
Živila
Do leta 2007 ni bila ugotovljena kontaminacija živil živalskega in rastlinskega izvora z
vsebnostjo posamezne spojine ali skupine spojin iz POPs snovi, ki bi presegale
mejne vrednosti opredeljene z veljavnimi predpisi RS ali dokumenti EU.

82

Krma
Monitoring FFS je glede vsebnosti POPs, PCB in dioksinov/furanov v krmi za živali
zakonsko urejen z zakonom o veterinarstvu in zakonom o krmi. Po pravilniku o
zdravstveni ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in dodatkov je
krma, ki vsebuje pesticide in dioksine, zdravstveno neustrezna. Pravilnik povzema
direktivo EU 2002/32/EGS o nezaželenih snoveh v krmi. Organa nadzora krme sta
VURS in IRSKGH. Vsako leto pripravita skupni program nadzora, ki vključuje tudi
ostanke pesticidov in dioksinov.
S programom ciljanega vzorčenja je določena pogostost analiz, izbira matriksa in
mesto vzorčenja.
V letih 2002, 2003, 2004 ni bilo zabeleženih pozitivnih vzorcev krme.
V primeru pozitivnih rezultatov se izvajajo predpisani ukrepi. O neustreznih vzorcih se
poroča EU preko RASFF sistema.
Program spremljanja ostankov pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih
rastlinskega izvora
Pristojna organa za nadzor nad ostanki v živilih in kmetijskih proizvodih sta
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma
njuna nadzorna organa, ZIRS in IRSKGH.
Pri vključevanju v procesu ocene tveganja se pristojna inšpektorata medsebojno
obveščata o izsledkih kemijskih analiz, skladno s pristojnostmi na področju varnosti
hrane oziroma živil. Inšpekcijsko delo na tem področju je načrtovano na osnovi
poročil o preteklem obdobju in predvidene večje nevarnosti za zdravje ljudi.
Inšpekcijski pregledi, opravljeni po omenjenem načrtu, so lahko naključni ali ciljani.
S skupinami živil, ki so vključene v vsakoletni program spremljanja ostankov
pesticidov v živilih, je cilj zajeti čim več živil, ki so na razpolago slovenskim
potrošnikom. Večji del programa se spreminja od leta do leta in poteka v obliki
rotirajočih programskih sklopov, ki obsegajo:
- sklop za glavne skupine živil, kot so sadje, zelenjava, žita in žitni izdelki, živila
živalskega izvora,
- sklop, ki upošteva smernice usklajenega EU programa spremljanja - običajno
obsega določeno vrsto sadja in zelenjave,
- posebni sklop, ki vključuje tudi predelana živila, na primer otroško hrano.
Del programa, ki se izvaja vsako leto, pa obsega živila, ki predstavljajo stalnice v
prehrani v Sloveniji: krompir, solato, jabolka in mleko. Pri načrtovanju nabora se
upošteva tudi naslednje:
- podatke glede pojavljanja oz. prisotnosti ostankov pesticidov v živilih,
pridobljene v okviru lastnih programov iz preteklih let in programov drugih držav,
članic EU,
- vsakoletno priporočilo EU za usklajeni program za preiskave živil na vsebnost
pesticidov,
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-

zmogljivosti preskusnih laboratorijev glede obstoječe merilne tehnologije in
validacije preskusnih metod.

Na področju carinskega nadzora čezmejnega prometa do sedaj niso bile izpeljane
posebne akcije. Do leta 2003 CURS nima evidentiranih zavrnitev blaga ali dodatnega
inšpekcijskega pregleda. V poročilih opravljenih kontrol tudi ni bilo zaslediti
nepravilnosti na tem področju.
Program spremljanja ostankov pesticidov v živilih živalskega izvora in krmi
Nadzor nad vsebnostjo ostankov pesticidov v živilih živalskega izvora, ki izvirajo iz
domače pridelave ali uvoza, izvajata VURS in ZIRS, vsak v okviru svojih pristojnosti.
VURS izvaja program monitoringa ostankov zdravil in ostalih škodljivih snovi v živilih
živalskega izvora v okviru obveznega nadzora predpisanega z Direktivo 96/23/ES.
Nadzor snovi in ostankov škodljivih snovi v živih živalih in živalskih proizvodih se
izvaja z namenom:
a) odkrivanja kakršnekoli nezakonite uporabe snovi in pripravkov,
b) kontrole skladnosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini z
zgornjimi mejnimi vrednostmi ostankov in ostankov pesticidov z zgornjimi
mejnimi vrednostmi, ki jih določajo nacionalni predpisi o onesnaževalih okolja,
c) nadzora in odkrivanja vzrokov ostankov v živilih živalskega izvora.
Med snovi iz skupine B spadajo: organoklorne spojine, vključno s polikloriranimi
bifenili, organofosforne spojine, kemični elementi, mikotoksini, barvila in drugo. Tu je
namen preverjanja zlasti upoštevanje najvišjih dovoljenih količin ostankov (MRL)
veterinarsko medicinskih pripravkov, ki so navedeni v Prilogah I in III k Uredbi
2377/90/EGS in najvišjih dovoljenih količin pesticidov, ki so navedeni v Prilogi III
Direktive 86/363/EGS, ter nadziranje koncentracije onesnaževal iz okolja, med katere
spadajo POPs snovi.
Število vzorcev in matriksi so v skladu s programom monitoringa ostankov škodljivih
snovi za tekoče leto skladno s programom nadzora in monitoringa krme in pitne vode
za živali iz seznama (Priloga 9) po nacionalnih in EU predpisih.
O pozitivnih rezultatih POPs v živilih živalskega izvora VURS poroča na MZ in na
MOP, v letnem poročilu pa vsako leto obvešča tudi EU. O posameznih primerih
prisotnosti ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega izvora tekoče obvešča
javnost preko medijev in daje podatke zvezi potrošnikov za njihove raziskave o stanju
na tržišču.
Vzorčenje v okviru monitoringa se izvaja ciljno, v skladu s strategijo vzorčenja in
programom nadzora in monitoringa krme.
2.3.6.2.1.2 Stanje okolja glede PCB
Porazdelitev PCB v okolju je odvisna od fizikalno - kemijskih lastnosti PCB
(posameznih zvrsti, tehničnih mešanic in njihovih sestavin) in značilnosti okoljskih
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posameznih elementov okolja, podzemne in površinske vode ter zraka in tal. PCB (in
tudi druge spojine iz skupine PCB) prehajajo iz enega v drug element okolja z
različnimi dinamičnimi, največkrat neravnotežnimi procesi.
Opis stanja onesnaženosti površinskih vodotokov, podtalnice in vodnih virov
Slovenije glede vsebnosti PCB je enako kot za POPs, ki so pesticidi, izdelan na
osnovi podatkov monitoringov (MOP, ARSO).
Na osnovi podatkov vsebnosti PCB v podzemni in površinski vodi za obdobje 1986 –
2002 so v Tabeli 18 navedena tudi območja, ki odstopajo zaradi obremenjenosti
POPs snovi.
Podatki o obremenjenosti vodnega okolja so pridobljeni v okviru monitoringov
površinskih vodotokov. V prihodnosti bo poročanje vključevalo tudi podatke o
obremenitvah vode in sedimenta stoječih površinskih voda (naravnih in umetnih
jezer) ter priobalnega morja, brakičnih voda in školjčišč na osnovi določb predpisov
RS.
V nadaljevanju so podani podatki o obremenitvah podzemne vode in površinskih
vodotokov s PCB za letno obdobje od 1986 do 2002. V tem času se je razvijala
metodologija preiskav vode in sedimenta na vsebnost PCB. V nadaljevanju so zato v
tabelah predstavljeni agregirani rezultati preiskav.
V pitni vodi iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo prisotnost spojin iz skupine POPs
ni ugotovljena, zato podatki o vsebnosti PCB v pitni vodi niso predstavljeni.
Program monitoringa je vključeval vsebnost šestih predstavnikov polikloriranih
bifenilov (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180). V celotnem obdobju izvajanja monitoringa
se število mest vzorčenja ni bistveno spremenilo. Dinamika in pogostost vzorčenja
sta bila med drugim odvisna tudi od razpoložljivih finančnih sredstev. Program
monitoringa je vključeval reprezentativna mesta vzorčenja:
(1) na največjih površinskih vodotokih Slovenije (reke: Drava, Sava s pritoki: Sora,
Kamniška Bistrica in Ljubljanica, Savinja, Krka in Sotla),
(2) na vodotokih iz območja emisijskih virov PCB (reka Kolpa s pritoki Lahinja in Krupa),
(3) na vodotokih z geografskega območja kraških geoloških podlag, ki se
izkoriščajo tudi za vodo oskrbo s pitno vodo (kraški vodotoki v povodju reke
Ljubljanice; reka Soča s pritoki Idrijca in Vipava ter Hublej, ki se kot vodni vir
izkorišča za vodooskrbo; reka Rižana, ki se kot vodni vir izkorišča za
vodooskrbo).
Program monitoringa vključuje preiskavo vode in sedimenta.
Izmerjene vsebnosti PCB v vodi so se do izdaje uredbe o kemijskem stanju
površinskih voda uporabljale skladno z določbami predpisov za pitno vodo v javni
oskrbi s pitno vodo.
Izmerjene vrednosti je smiselno ocenjevati glede na mejno vrednost 0,01 µg/l za
vsoto izmerjenih vsebnosti navedenih kongenerjev, opredeljeno z uredbo o
kemijskem stanju površinskih voda, uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje
sladkovodnih vrst rib in uredbo o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za
oskrbo s pitno vodo.

Tabela 18: Pregled ugotovljenih prisotnosti PCB v podzemni in površinski vodi
Element okolja PCB
Obremenjeno območje Opis trendov
ali odsek vodnega toka
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Element okolja

PCB

Obremenjeno območje Opis trendov
ali odsek vodnega toka

Površinske
voda

vode- Izmerjene vsebnosti po letu
2002 nižje od meje določanja
za
uporabljeno
analizno
metodo. Rezultati preiskav
tudi kažejo, da se v Krupi na
izviru občasno še pojavijo tudi
PCB v vodi kot posledica
sproščanja vezanega PCB na
sediment v reki Krupi.
Podzemne vode
V 90 letih stalna prisotnost na
posameznih
mestih
vzorčenja, po letu 2002
izmerjene vsebnosti na nivoju
meje
določanja
za
uporabljene analizne metode.

PCB: območje površinskih PCB: obremenitve vode in
vodotokov Krupe – Lahinje - sedimenta
s
PCB
se
Kolpe.
zmanjšujejo. V Krupi kot
glavnemu viru PCB se v vodi
le občasno ugotovi prisotnost
PCB.

Posamezna
mesta Glede
na
ugotovljene
vzorčenja.
Z
graditvijo obremenitve ocena trendov
sodobne
mreže
mest ni smiselna.
vzorčenja, se je št. primerov
ugotovljene
prisotnosti
posameznih spojin POPs
zmanjšalo oz. omejilo na
posamezne
primere
v
sledovih, brez statistične
teže.

Meja določljivosti oziroma meja določanja za PCB v vodi je od leta 1986 do leta 2002
od 0,001 µg/l do 0,1 µg/l ter v sedimentu od 1 µg/kg do 5 µg/kg.
Površinski vodotoki Slovenije od leta 1986 do 2002
V sistem monitoringa površinskih vodotokov Slovenije (voda in sediment) je bilo v
navedem letnem obdobju vključenih 39 površinskih vodotokov Slovenije. Število mest
vzorčenja je bilo v tem letnem obdobju okrog 81, na posameznih površinskih
vodotokih (na primer Sava) se je program vzorčenja izvajal na dveh ali več mestih.
Rezultati preiskav vode površinskih vodotokov Slovenije v navedenem obdobju
kažejo, da so s PCB obremenjene predvsem vode v vodnem sistemu »Izvir Krupe →
Lahinja → Kolpa«, Tabela 19. Prisotnost PCB v vodi je bila občasno ugotovljena tudi
na drugih površinskih vodotokih, predvsem v letu 1989.
Tabela 19: Vsebnost PCB v vodi površinskih vodotokov Slovenije v obdobju 1986-2002
Podatek

»Izvir Krupe→Lahinja→Kolpa«

Število podatkov, N
XSREDNJA, VSOTA PCB (ng/l)
X50PERCENTILNA, VSOTA PCB
(ng/l)
XMAKSIMALNA, VSOTA
PCB
(ng/l)

28
12
2

Drugi
vodotoki
30
36
16

površinski

180 (reka Mura, mesto vzorčenja Ceršak, leto 370 (leto 1991)
1989)

Rezultati preiskav sedimenta površinskih vodotokov Slovenije v navedenem obdobju
kažejo, da je s PCB obremenjen predvsem sediment reke Krupe na izviru,
posledično, sediment reke Kolpe (vodni sistem »Izvir Krupe→Lahinja→Kolpa«),
Tabela 20. Prisotnost PCB v sedimentu je bila občasno ugotovljena tudi na drugih
površinskih vodotokih, predvsem v obdobju 1997-1999.

Tabela 20: PCB v sedimentu površinskih vodotokov Slovenije v času od 1986 do 2002
Podatek

Izvir Krupe

Reka Kolpa«

Drugi

površinski
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Število podatkov, N
XSREDNJA, VSOTA PCB (ng/l)
X50PERCENTILNA, VSOTA PCB
(ng/l)
XMAKSIMALNA, VSOTA
PCB
(ng/l)

vodotoki
15
0,006
0,007

27
2,2
1,1

16
0,028
0,024

10 (junij 1994)

0,077 (maj 1999)

0,009 (1997,
Cerkniščica, mesto
vzorčenja Dolenje
jezero, 1999, Mura,
mesto vzorčenje
Ceršak)

Tabela 21: Najvišje koncentracijske vrednosti PCB v onesnaženem področju reke Krupe v
obdobju 1982-1986
Vzorec
Stopnja onesnaženosti
Standardi
Zrak
Voda
Sediment
Zemlja
Mleko
Kokšja jajca
Ribe
Perutnina
Človeško
tkivo

–3

maščobno

1- 10µg.m
–3
100 - 1000 ng.dm
–1
10 - 800.mg.kg
–1
10 - 100.µg.kg
–1
1 - 5.mg.kg
–1
1 - 10.mg.kg
–1
1 - 200 mg.kg
–1
1 - 20 mg.kg
–1
1 - 10 mg.kg

–3 a

1 µg.m
–3 b
1 ng.dm
–1
c
1.5 mg.kg (maščoba)
–1
c
0.3 mg.kg (celota)
–1
c
2.0 mg.kg (jedilni del)
–1
c
3.0 mg.kg (maščoba)
-

Opombe: a) NIOSH; b) EPA; c) FDA

Podtalnica Slovenije
V obdobju od leta 1986 do 2002 je bilo v sistem monitoringa podzemne vode
Slovenije vključenih 19 polj podzemne vode z okrog 158 mesti vzorčenja.
Rezultati preiskav podzemne vode Slovenije v navedenem obdobju kažejo, da
podzemna voda ni bila obremenjena s PCB. Izjema so posamezna mesta vzorčenja
z značilnim mikrolokacijskim virom onesnaženja.
Vodni viri
V sistem monitoringa vodnih virov Slovenije je bilo vključenih 79 mest vzorčenja.
Podatki zajemajo obdobje od 1990 - 2001. PCB so bili prisotni le na treh mestih
vzorčenja. V preostalih vzorcih je bila koncentracija PCB pod mejo določanja, zato
PCB v vodi vodnih virov, razen na mestu vzorčenja »Izvir Krupe«, ne predstavljajo
pomemben problem obremenitev (Tabela 22).
Tabela 22: Vsebnost PCB v vodi vodnih virov Slovenije za obdobje od 1990 – 2001
Podatek
Izvir Krupe
Vrhniški Obrh
Podroteja

Leto vzorčenja
1993
1992
1990

XMAKSIMALNA, VSOTA PCB (ng/l)
165
3
7

Pitna voda
V pitni vodi iz sistemov javne oskrbe s pitno vodo prisotnost PCB ni bila ugotovljena.
Tla
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V času do leta 2002 so bila tla kot pomemben element okolja vključena v projektne
naloge, katerih skupni namen je bil opredeliti metodologijo monitoringa, od
načrtovanja do izvedbe. Obstoječi podatki o obremenitvah tal s PCB so tako
pridobljeni v okviru projektnih nalog (Tabela 23). Glede na način pridobivanja pa jih
lahko uporabimo kot rezultate monitoringa obremenitev tal s PCB.
Tabela 23: Pregled ugotovljenih prisotnosti PCB v tleh
Element
okolja
Tla

PCB

Obremenjeno območje

Opis trendov

Prisotnost spojin na posameznih
mestih vzorčenja, ki pa niso
presegale
mejne
imisijske
vrednosti (0,2 mg/kg za vsoto
PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 in
180).
Izjema so preiskave, ki so bile
izvedene na območju Semiča.
Preiskave niso bile izvedene kot
monitoring.

PCB: rezultati posameznih
preiskav kažejo, da so tla
na
območju Semiča
obremenjena s PCB.

PCB: Geografski obseg in
obstoječe
stanje
obremenitev
tal
na
območju Semiča ni znano,
ocena trendov ni možna.

Odpadki
Preiskave odpadkov glede vsebnosti PCB se izvajajo v okviru obratovalnega
monitoringa, ki ga izvajajo skladno s predpisi zavezanci za izvajanje obratovalnega
monitoringa. V času do izdelave tega poročila niso bile ugotovljene vsebnosti PCB, ki
bi presegale mejne vrednosti PCB, opredeljene s predpisi RS. Podrobnejše
informacije glede rezultatov obratovalnega monitoringa so dostopne na spletnem
naslovu http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/.
2.3.7 Opredelitev sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji
Preprečevanje obolevanja populacije je primarna skrb javnega zdravstva. Preventivni
zdravstveni ukrepi za zaščito prebivalstva pred škodljivimi snovmi v okolju temeljijo
na kompleksnem sklopu dejavnosti in ukrepov za zmanjšanje tveganja.
POPs snovi v okolju predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi. Zato je zaščita
državljanov Republike Slovenije pred škodljivimi učinki POPs snovi pomembna
naloga javnega zdravstva v Sloveniji. Dejavnosti in ukrepi za zmanjšanje tveganja za
zdravje ljudi so:
- presoja vplivov škodljivih snovi na zdravje ljudi,
- odkrivanje načinov izpostavljenosti in ocena izpostavljenosti prebivalcev
škodljivim dejavnikom,
- ocena obremenjenosti prebivalstva,
- analiza tveganja – ocena tveganja, upravljanje tveganja in komunikacija tveganja,
- opredelitev in načrtovanje vrste in obsega ukrepov za zmanjšanje tveganja za
zdravje in preučevanje učinkovitosti teh ukrepov,
- informiranje splošne in strokovne javnosti o vplivih škodljivih snovi v okolju na
zdravje ter o varnem ravnanju in načinu življenja za zmanjšanje izpostavljenosti
tem snovem.
Za uspešno izvedbo teh aktivnosti je pomembno sodelovanje med vsemi pristojnimi
resorji.
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Proučevanje in pojasnjevanje povezanosti dejavnikov okolja in zdravja ljudi
zagotavlja znanstveno osnovo za razumevanje načinov, kako specifični dejavniki
okolja vplivajo na zdravje ljudi. Poznavanje toksikoloških značilnosti posameznih
snovi je pomembno za razvoj strategije za zmanjšanje vpliva možnih škodljivih
dejavnikov na zdravje.
Za doseganje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in varstva okolja je nujno
vzpodbujanje bolj učinkovitega izvajanja in uveljavljanja zakonodaje na obeh
področjih. Vpeljati je treba redno poročanje in spremljanje izvajanja zakonodaje ter
uporabo zdravstvenih in okoljskih kazalcev, kjer je to mogoče. Prednostna naloga je
krepitev vloge in učinkovitejše delo inšpekcijskih služb in drugih nadzornih organov
za vzpostavljanje okoljske zdravstvene odgovornosti, izobraževanje in obveščanje
javnosti.
Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v RS je urejen z
Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/04).
Ta določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v
zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in
zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem družbenih, skupinskih in
individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje
bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in
poškodovanih. RS z ukrepi gospodarske, ekološke in socialne politike ustvarja
pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in
povrnitvi zdravja ter usklajuje delovanje in razvoj vseh področij s cilji zdravstvenega
varstva.
Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je pristojno MZ. Država ima
pravico in dolžnost, da z zakonom določa zagotovljeni obseg, kakovost in dostopnost
zdravstvenega varstva za vse prebivalce in določa prednosti pri uresničevanju
zdravstvenega varstva.
Republika Slovenija načrtuje razvojne možnosti in potrebe z zdravstvenimi programi
in zdravstvenimi zmogljivostmi. Načrt zdravstvenega varstva temelji na analizi
zdravstvenega stanja prebivalstva, izhaja iz zdravstvenih potreb po celovitem
zdravstvenem varstvu, upošteva kadrovske in druge zmogljivosti ter zagotavlja
smotrno delitev dela. Vsebuje dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne opredelitve.
Načrt zdravstvenega varstva Republike Slovenije vsebuje:
 strategijo razvoja zdravstvenega varstva,
 prednostna razvojna področja,
 naloge in cilje zdravstvenega varstva,
 podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh, vključno z
izobraževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, ter za razvoj sistema
zdravstvenega zavarovanja,
 specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva posameznih območij,
 nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva,
 merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje dostopnost
zdravstvenih storitev po območjih.

89

Osnovna strategija zdravstvene politike v nadaljnjem razvoju zdravstvenega varstva
in zdravstvenega zavarovanja je dvig kakovosti zdravja prebivalstva Slovenije in
prilagajanje ter izboljševanje delovanja sistema v skladu s finančnimi možnostmi.
Identificirane institucionalne pomanjkljivosti
Na področju spremljanja vplivov okolja na zdravje se kažejo slabosti pri
sistematičnem zbiranju ustreznih podatkov o izpostavljenosti različnim potencialno
škodljivim snovem in njihovim vplivom oziroma povezanosti z zdravstvenim stanjem.
Posledica je, da Slovenija ne razpolaga z bazami podatkov o izpostavljenosti tem
snovem.
Dostopnost verodostojnih informacij ter programov varovanja zdravja širši javnosti je
premajhna. Podatki in informacije so razpršeni po različnih organizacijskih enotah v
zdravstvu. Nekateri pomembni podatki, potrebni za načrtovanje zdravstvenega
varstva, so pomanjkljivi, manjkajo pa predvsem analize na podlagi zbranih podatkov,
ki bi celovito obravnavale različne, med seboj prepletene dejavnike, ki vplivajo na
negativno zdravstveno stanje.
Opaziti je razdrobljenost nevladnih organizacij in njihovo premalo definirano vlogo.
Vloga nevladnih organizacij je pomembna in neprecenljiva pri izvajanju tistih
dejavnosti, kjer država ne more zadovoljevati vseh potreb ljudi.
2.3.7.1 Programi zdravstvenega varstva
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva temelji na zakonu o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in upošteva smernice Evropske
strategije zdravstvenega varstva (EU Health Strategy "Together for Health 20082013, ki jo je sprejel Evropske svet v letu 2007.
Leta 2004 se je iztekel Nacionalni program zdravstvenega varstva, ki je veljal za
obdobje 2000-2004 in ki je definiral, da se z vključevanjem v sodobne usmeritve
odločamo za zdravstveno politiko, katere cilj je, da imajo prebivalci Slovenije
zagotovljeno zdravo rast, telesni in duševni razvoj ter da ostanejo čim dlje zdravi,
polno sposobni prispevati k razvoju družbe. V tem času so se zgodile demografske,
družbene, finančne, sociološke in politične spremembe, ki so zahtevale hiter in
temeljit odziv, da bi lahko ob naraščajočih potrebah in vse večjih pričakovanjih
ozaveščenih uporabnikov omogočali zagotavljanje varnih in kakovostnih storitev v
dolgoročno finančno vzdržnem zdravstvenem sistemu.
Zdravje postaja z omenjeno resolucijo sestavni del vseh politik, predvsem finančne,
delovne in prometne politike, politike varovanja okolja, kmetijstva in pridelave hrane,
izobraževanja, športa in sociale, da tako na vseh področjih naredimo kar največ, da
ohranjamo zdravje kot največjo vrednoto.
Resolucija vključuje v ukrepih za dosego ciljev tudi cilja, ki sovpadata s cilji SC:
1. Prepoznavanje in obvladovanje dejavnikov tveganja za zdravje iz okolja,
2. Obvladovanje groženj zdravju (nalezljive bolezni, kemijska varnost, varnost pred
sevanji.
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2.3.7.2 Splošno zdravstveno stanje prebivalstva v Sloveniji
Podatki o vzrokih za obisk v zunaj-bolnišničnem zdravstvenem varstvu kažejo, da so
v Sloveniji bolezni dihal na prvem mestu. Sledijo bolezni gibal in kosti, poškodbe,
bolezni živčevja in čutil, itd. Povečuje se stopnja hospitalizacije zaradi bolezni srca in
ožilja in novotvorb medtem, ko stopnja hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev v
desetletnem obdobju sicer nekoliko niha, a nakazuje počasnejšo rast.
Najpomembnejši vzrok za odsotnost z dela so bolezni kosti, mišic in vezivnega tkiva
ter poškodbe.
Glavni vzroki umrljivosti v Sloveniji so podobni kot v drugih državah EU; na prvih treh
mestih so bolezni srca in ožilja, rak in poškodbe. Bolezni srca in ožilja so vodilni
vzrok smrti pri prebivalcih, starih 65 let in več, kot pomemben vzrok smrti pa se
pričnejo pojavljati že v starosti 45 let in več. Starostno standardizirana umrljivost
zaradi bolezni srca in ožilja počasi upada, je pa še vedno nekoliko višja kot v državah
EU.
Stopnja pojavnosti rakavih obolenj se iz leta v leto veča. V primerjavi z letom 1985 je
bila ta v letu 1995 za dobro tretjino večja (11 % večja pri moških kot pri ženskah). Pri
moških je najpogostejši rak pljuč, sledi rak debelega črevesa in danke, rak kože, grla,
žrela in ustne votline, rak želodca in rak prostate. Pri ženskah je najpogostejši rak
dojke, sledijo rak kože, rak debelega črevesa in danke, rak telesa maternice,
želodca, materničnega vratu in rak pljuč.
Še vedno je zaskrbljujoča visoka umrljivost zaradi poškodb in zastrupitev z
medicinskimi (zdravila, droge) in nemedicinskimi kemikalijami (ogljikov monoksid,
alkohol, pesticidi, organska topila, drugi plini). Pri otrocih so v ospredju nenamerne
zastrupitve, pri odraslih pa namerne, kar predstavlja vzrok hospitalizacije v okoli 50
%. Smrti zaradi poškodb in zastrupitev se kot vodilni vzrok smrti pojavljajo po prvem
letu starosti in predstavljajo vodilni vzrok umrljivosti prebivalstva vse do približno 45.
leta starosti. Delež zastrupitev običajno predstavlja 1-5 % vseh hospitalizacij.
2.3.7.2.1 Splošno o zastrupitvah s pesticidi
Vsi pesticidi s POPs snovmi so insekticidi. Njihovo ciljno mesto delovanja je centralni
živčni sistem, kjer z motnjami v razporeditvi živčnih prenašalcev ali prenašalcih
ionskih kanalov izzovejo hipersenzibilnost živčnih celic. To se pri zastrupitvi izrazi v:
− spremembah v obnašanju,
− senzoričnih motnjah,
− motnjah ravnotežja,
− nekontrolirani mišični aktivnosti,
− depresiji vitalnih centrov.
Značilni klinični znaki zastrupitve s kloriranimi organskimi insekticidi so: slabost,
bruhanje, delna ohromelost jezika, ustnic, obraza, nemir, zaskrbljenost,
razdražljivost, tremor, konvulzije, visoka odzivnost na dražljaje, koma, respiratorna
odpoved in smrt.
2.3.7.2.1.1 Pregled zastrupitev s pesticidi v Sloveniji
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Na Inštitutu za varovanje zdravja RS vodijo podatke zastrupitev za hospitalizirane
bolnike od leta 1988 po Mednarodni klasifikaciji bolezni-MKB (od 1988 - 1996 po
MKB-9, od 1997 dalje MKB-10). Po MKB-9 pesticidi niso imeli svoje oziroma
posebne trimestne kode, halogenirani pesticidi so bili kodirani pod 989.2. Podatki v
razvrstitvi MKB -10 imajo v svoji klasifikaciji zastrupitev s pesticidi svojo trimestno
kodo T60, halogenirani insekticidi pa svoj štirimestno kodo T60.1. Poleg snovi, kot so
aldrin, endrin, dieldrin, heptaklor, klordan, dikofol, endosulfan, DDT, HCH, sodijo v to
skupino diklorodifenil etan, metoksiklor. Po nobeni MKB pa ne moremo statistično
ločeno prikazati kemikalij, ki pripadajo POPs.
V Sloveniji je bilo v obdobju med leti 1997 in 2000 registriranih 9 smrtnih primerov ter
17 hospitalizacij zaradi zastrupitev ne glede na vrsto pesticida. Od tega je bil
halogeniran insekticid vzrok smrti le v enem primeru, v dveh je zastrupitev pripeljala
do hospitalizacije.
Pregled podatkov o zastrupitvah kaže, da je povprečna starost zastrupljencev 55 let,
približno enak delež je zastrupitev med ženskimi in moškimi. Zanimiva je ugotovitev,
da je med 9 smrtnimi primeri polovica namernih (samo)zastrupitev.
Pregled zastrupitev kaže na to, da v Sloveniji kljub majhnemu številu primerov
njihovo število z leti raste (največ na Štajerskem, v Posavju in na Dolenjskem). Ob
dodatnem upoštevanju podatka, da je v 65 % primerov povzročitelj zastrupitve
insekticid.
2.3.7.2.1.2 Poklicna izpostavljenost POPs snovem
V Sloveniji od leta 1989 dalje ne moremo več govoriti o poklicni izpostavljenosti
POPs, ki so pesticidi, v manjši meri je lahko poklicna izpostavljenost le še pri PCB.
Čeprav je bila proizvodnja PCB ukinjena že leta 1985, še vedno obratujejo naprave s
PCB v elektroindustriji. Ljudje so lahko obremenjeni le zaradi pretekle poklicne
izpostavljenosti POPs. Obstaja le ena raziskava o vplivu PCB na ljudi na območju
Semiča iz leta 1990-1992. Raziskav o vplivu pesticidov s POPs snovmi na ljudi v
preteklosti ni bilo. Leta 2005 je bil opravljen poskusni biomonitoring POPs snovi v
materinem mleku, ki se bo po letu 2007 postopoma razširil na vse regije Slovenije.
Ker v Sloveniji FFS s POPs snovmi že dolgo niso v uporabi, ni nevarnosti za akutne
zastrupitve ljudi, temveč so mogoči le vplivi ostankov starih zalog in odpadkov. Za
preprečevanje takšnih dogodkov je organizirano izobraževanje uporabnikov ter
prodajalcev fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o ravnanju z nevarnimi
odpadki.
Vir kronične izpostavljenosti bi lahko predstavljali ostanki POPs v hrani, vodi in v
zraku. Človek jih zaužije s hrano in vodo, del snovi pa absorbira preko dihal in skozi
kožo. Kronični učinki pesticidov iz skupine obstojnih organskih snovi so še toliko bolj
pomembni, saj se zaradi lipofilne narave kopičijo v maščobnih tkivih (bioakumulacija)
skozi celotno življenjsko obdobje organizma.
2.3.8 Pregled stanja na področju izmenjave informacij,
izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja

obveščanja,
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Pred začetkom izvajanja programov za razvoj sistema obveščanja, izobraževanja,
ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja različnih deležnikov moramo razpolagati s
podatki o vrsti POPs, ki so še v uporabi v Sloveniji, o emisijah in imisijah,
obremenitvah okolja (vode, zraka, tal, odpadkov) ter živil in pitne vode ter imeti
izdelano strategijo reševanja onesnaženosti okolja.
Pomanjkljivi, napačni, predvsem pa nepravilno interpretirani podatki so lahko
zavajajoči in do neke mere tudi »nevarni«. Paziti moramo, da ne precenjujemo ali
podcenjujemo problematike POPs. Zato je treba o tej problematiki javnost jasno
obveščati.
Obstoječe zmogljivosti na področju izmenjave informacij o POPs so v Sloveniji
vezane na izvajanje zakonodaje o monitoringih emisij v različne okoljske segmente.
Iz monitoringa pridobljeni podatki se s strani različnih izvajalcev v obliki poročil
posredujejo naročniku, upravnemu organu, ki te podatke nato uporablja za poročanje
različnim mednarodnim institucijam in za potrebe vlade. Pri tem je potrebno
upoštevati, da ne gre toliko za poseben monitoring ali poročanje, osredotočeno na
POPs, marveč za redno poročanje o monitoringu snovi iz Stockholmske konvencije.
Stanje na področju usposabljanja je bolje organizirano, saj se strokovni upravni
delavci lahko udeležujejo seminarjev in delavnic z njihovega delovnega področja v
organizaciji ministrstev ali zunanjih izvajalcev. Usposabljanje za ravnanje z nevarnimi
snovmi ter ukrepi za zmanjševanje ali preprečevanje njihovih emisij v okolje je
velikokrat prepuščeno zunanjim strokovnim institucijam. Veliko dejavnosti (predvsem
na področju implementacije IPPC smernice) poteka izven institucij v obliki
neposrednega sodelovanja med raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.
V razmerju do področja obveščanja, izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in
usposabljanja različnih deležnikov so te zmogljivosti v prvi vrsti zelo razdrobljene in
razpršene. Obstoječe stanje nakazuje, da Republika Slovenija v tem trenutku nima
urejenega celovitega sistema, ki bi se lahko učinkovito, celovito in kakovostno
ukvarjal s POPs. Hkrati se ugotavlja, da obstaja institucionalni okvir, na katerem je
mogoče graditi izvajanje Stockholmske konvencije.
Po določilih Stockholmske konvencije morajo pogodbenice zagotoviti, da so vse
informacije, ki zadevajo zdravje ljudi in varstva okolja o POPs dostopne javnosti.
Pristojni organ za poročanje po SC je Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije.
Hkrati morajo pogodbenice zagotoviti tudi poročanje o izvedbenih ukrepih ter njihovi
učinkovitosti, kar pomeni, da mora pogodbenica vzpostaviti sistem spremljanja in
presojanja učinkovitosti posameznih ukrepov.
Pogodbenice morajo prav tako zagotoviti javno, pravočasno in redno objavljanje
izsledkov raziskav, razvoja in spremljanja stanja na področju POPs.
Pomanjkljivosti in prednosti obstoječega sistema
Slovenija na področju POPs (če izvzamemo PCB in PCT) pripravlja ukrepe na
področju izobraževanja, ozaveščanja in usposabljanja, predvidene v akcijskem
načrtu. Tudi v institucijah, ki spremljajo rezultate monitoringov, POPs nimajo
posebnega statusa, čeprav pričakujemo, da bo s sprejetjem nacionalnega
izvedbenega načrta tem kemikalijam posvečena potrebna dodatna pozornost
(predvsem na področju PCDD/PCDF).
Tabela 24: Pomanjkljivosti in prednosti sistema

Pomanjkljivosti:

Prednosti:
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Pomanjkljivosti:
♦

razdrobljenost obstoječih podatkov

♦

nepovezanost deležnikov

♦

nezadostno obveščanje javnosti

♦

nezadostno poročanje o problematiki

♦

odsotnost izobraževalnih in
ozaveščevalnih gradiv

Prednosti:
♦

obstoječi institucionalni okvir*

nepoznavanje obremenjenosti populacije
♦ odsotnost podlag za zaščito zdravja ljudi
pred vplivi POPs zaradi izpostavljenosti
♦

* Prednosti so določene le pogojno, saj bi bilo potrebno opraviti celovito analizo stanja sistema in
presojo zmogljivosti posamezne pristojne institucije.

Sistem poročanja
Obstoječi upravni sistem poročanja ne predvideva posebnega poročanja o POPs.
Podatki in informacije, pridobljeni z različnimi imisijskimi in emisijskimi monitoringi, so
bolj ali manj »skriti« med drugimi podatki in informacijami.
Tabela 25: Poročanje o podatkih iz monitoringov

Monitoring

Poročanje

Rednost
(Pogostnost)

Imisijski monitoring podzemne vode

MOP

Letno poročilo

Imisijski monitoring kemijskega stanja površinskih voda

MOP

Letno poročilo

Monitoring onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi

Zavezanec

Letno poročilo

i

Monitoring emisije nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri
odvajanju odpadnih vod

Upravljalec ali Letno poročilo
lastnik vira

ii

Obratovalni monitoring emisije snovi pri odvajanju odpadne vode
iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri
sosežigu odpadkov

Upravljalec

iii

Monitoring ostankov pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode
Monitoring ostankov pesticidov v kmetijskih proizvodih
Monitoring ostankov pesticidov v živilih
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Obratovalni monitoring odpadnih voda
Obratovalni monitoring emisije snovi vzrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja
Obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih
hranil v tla
Monitoring emisij pri odlaganju odpadkov

Nosilec
Nosilec
Nosilec
Upravljalec
Zavezanec
Zavezanec

Letno poročilo
v
Letno poročilo
v
Letno poročilo
vi
Letno poročilo
vii
Letno poročilo
viii
Letno poročilo

Zavezanec

Letno poročilo

Upravljalec

x

i
ii

iii

iv

ix

Nadzor vrši inšpektorat, pristojen za okolje (gre v prvi vrsti za spremljanje odlagališč odpadkov,
glej opombo x).
Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja mora MOP predložiti vsake štiri leta program ukrepov, v
katerem so navedene vrste in letne količine proizvedenih, uporabljenih in z odpadnimi vodami
odvedenih nevarnih kloriranih ogljikovodikov.
Upravljalci teh naprav imajo prilagoditveni rok do 31. decembra 2005.

94

iv

v

vi

vii
viii

ix
x

Nosilec poroča MZ, Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Minister enkrat letno informira javnost o
rezultatih monitoringa in načrtovanih aktivnostih.
Nosilec je do leta 2004 poročal MZ in MKGP, ki sta najmanj enkrat letno informirala javnost o
rezultatih monitoringa in o načrtovanih aktivnostih. Rezultati monitoringa se sedaj poročajo
Evropski uniji.
Izvajalec (IVZ in območne ZZV) poroča upravljavcu. Upravljavci so najmanj enkrat letno dolžni, na
krajevno običajen način, obveščati uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode.
Zavezanec o občasnih ali trajnih meritvah poroča MOP.
Zavezanec mora poročati MOP o prvih in občasnih meritvah, medtem ko mora zavezanec poročilo
o trajnih meritvah hraniti najmanj pet let.
Zavezanec mora poročati MOP in MKGP. Zakonodajalec ni predpisal oblike poročila.
Upravljavec je dolžan pripraviti oceno odpadkov, ki temelji na kemični analizi. O poročanju o
obremenjevanju oziroma onesnaževanju podzemnih voda z nevarnimi stvarmi glej opombo i.

K zgoraj omenjenim oblikam obveznega poročanja je potrebno prišteti še poročanje o
stanju okolja, ki ga je predpisal zakon o varstvu okolja.
Pregled za obveščanje, izobraževanje, ozaveščanje,
usposabljanje za obveznosti v nacionalnem pravnem redu

sodelovanje

in

Obveznosti obveščanja, izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja o
POPs so v slovenskem pravnem redu v prvi vrsti prepuščene urejanju na ravni
programskih dokumentov in njim podrejenih operativnih programov.
Obstoječa zakonodaja o POPs pokriva vse okoljske medije (voda, zrak, odpadki, tla),
pitno vodo in živila. Zakoni in predpisi na temo imisijskega in emisijskega monitoringa
POPs vključuje tudi določila o poročanju pristojnim organom, pretežno v obliki letnih
poročil, in določila o obveščanju javnosti.
Programski dokumenti
Obveznosti obveščanja, izobraževanja, ozaveščanja, sodelovanja in usposabljanja o
POPs so v slovenskem pravnem redu v prvi vrsti prepuščene urejanju na ravni
programskih dokumentov in njim podrejenih operativnih programov.
•

NPVO na področju izobraževanja, usposabljanja in informiranja predvideva
kontinuirano izobraževanje in usposabljanje strokovnih profilov, odgovornih za
izvajanje gospodarjenje z vodami in zagotavljanje rednega informiranja javnosti o
stanju vodnega okolja, vendar za POPs tega področja posebej ne opredeli.

•

Na področju ravnanja z odpadki je NPVO za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje predvidel predvsem programe za minimiziranje in recikliranje
odpadkov, vendar POPs neposredno ne omenja.

•

Na področju varstva zraka je NPVO predvidel ukrep splošnega informiranja in
izobraževanja javnosti, industrije in javnega sektorja za varstvo okolja.

•

NPVO je na področju vzgoje in izobraževanja sicer deklarativno predvidel
določene ukrepe, vendar je pripravljavec ocenil, da je možno te dejavnosti izvajati
v okviru rednih dejavnosti in zato zanje niso potrebna dodatna sredstva. Podobno
je na področju ozaveščanja in sodelovanja javnosti.

Strateške usmeritve ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji so predvidele celovito
(integralno) delo z različnimi udeleženci gospodarjenja z odpadki PCB/PCT.
Tabela 26: Obveščanje javnosti v operativnem programu odstranjevanja PCB in PCT
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Obveščanje ciljnih javnosti (izobraževanje, usposabljanje in
informiranje)
- priprava programa aktivnosti informiranja ciljne javnosti
(proizvodnja in
energetski sektor) glede obveznosti pri opuščanju PCB, glede
vzdrževanja
PCB naprav in glede tveganj za zdravje in okolje

Institucija

Obdobje

ARSO, GZS
ARSO

2003/IV

ARSO, GZS

2004/IV

- priprava programa aktivnosti informiranja javnosti o PCB v
vsakdanjem
življenju in okolju
- izvajanje, spremljanje
javnosti/izvedbe kampanj

in

ocena

izvajanja

2005 2006

ozaveščanja

Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006 je
prednostno namenjen izboljšanju obstoječega informacijskega sistema in sistema
poročanja ter močnejšega vključevanja ciljnih javnosti.
Tabela 27: Obveščanje javnosti v operativnem programu ravnanja z odpadnimi olji za
obdobje od 2003 do konca 2006
Vključevanje ciljnih javnosti
Prva faza:
- Priprava komunikacijskega programa podpore ravnanju z
odpadnimi olji
Druga faza:
- Izvajanje programa (obveščanje):
- Prepoznavnost obstoječe infrastrukture,
- Nadgradnja infrastrukture za vključevanje javnosti
Tretja faza:
Izvajanje
programa
(sodelovanje-komuniciranje,
izobraževanje)

Institucija
MOP, ARSO

Obdobje
2003

MOP, ARSO

2004

MOP, ARSO, GZS 2004 - 2005

Izvajanje operativnih programov:
- Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
za obdobje od 2003 do konca 2006
Sredstva, potrebna za izvajanje zahtev iz tega operativnega programa iz državnega
proračuna, se ocenjujejo na okrog 108.500 EUR in sicer zlasti za pripravo
podrobnejših načrtov oziroma vzpostavitve potrebnih evidenc ter izvedbe kampanj
ozaveščanja ciljnih javnosti, za kar je predvidenih 20.900 EUR.
- Operativni program ravnanja z odpadnimi olji za obdobje od 2003 do konca 2006
Za izvajanje operativnega programa (v celoti) je bilo v državnem proračunu za leto
2003 zagotovljeno 1.268.600 EUR in za leto 2004 1.293.600 EUR (okrog 60 % od
zbranih sredstev iz naslova takse). V zvezi z zagotavljanjem sredstev v letih 2005 in
2006 so bila načrtovana sredstva v višini 1.752.600 EUR za leto 2005 in 1.919.600
EUR za leto 2006.
2.3.9 Položaj nevladnih organizacij na okoljskem področju v Sloveniji
Vpliv na oblikovanje politike in strateške usmeritve države postaja vse pomembnejše
poslanstvo nevladnih organizacij, ki ga prepoznavajo tako predstavniki lokalnih in
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nacionalnih oblasti kot nevladne organizacije same. Ker je potrebno pri oblikovanju
strateških dokumentov kar najbolje upoštevati in uravnotežiti različne strokovne
podlage, doseči medresorsko usklajenost in politični konsenz ter vključiti regionalni in
lokalni nivo, morajo pripravljavci dokumentov poskrbeti za uravnotežen vpliv različnih
interesnih skupin.
Velik delež Slovencev je članov oz. članic nevladnih organizacij, predvsem različnih
društev, ki jih je v Sloveniji preko 16.000. Kolikšno je skupno število članov v
nevladnih organizacijah, je težko oceniti zaradi izredne raznolikosti v članstvu, ki
zajema od nekaj deset članov pa vse do več tisoč članov v posamezni organizaciji.
Razen društev, ki zajemajo večinski delež 97 %, je med preostalimi 3 % še 125
ustanov in 200 zasebnih zavodov.
Boljše možnosti za delovanje na okoljskem področju pričakujejo nevladne
organizacije z ratifikacijo Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri
odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (UNECE, 30.10.
2001), z implementacijo direktiv, ki zagotavljata izvajanje te konvencije, Direktive o
strateški presoji vplivov na okolje (OJ L 193 21.7.2001) in Okvirne direktive o vodah
(OJ L 327 22.12.2000) ter nekaterih drugih direktivah, ki prepoznavajo pomen
nevladnega sektorja.
2.3.9.1 Pregled stanja nevladnih organizacij na okoljskem področju v Sloveniji
Število nevladnih organizacij od leta 1990 konstantno narašča, še zlasti število
društev: leta je bilo 1990 v Sloveniji registriranih 10.320 društev, leta 1995 13.984,
leta 1997 je število naraslo na 14.747, saj jih je bilo leta 2002 registriranih že preko
16.000.
Že pred osamosvojitvijo Slovenije je bilo okoljsko nevladno gibanje relativno
prepoznavno, vplivno in razvejano. V devetdesetih se je sektor še okrepil, tudi zaradi
vzpostavljenih novih programov za sofinanciranje tovrstnih dejavnosti s strani
Regionalnega centra za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo, Fundacije Soros,
Ministrstva za okolje in prostor, nekaterih občin in ambasad. Danes je na okoljskem
področju aktivih okrog 110 nevladnih organizacij, od tega je 15 aktivnih tudi na ravni
sistemskega oblikovanja okoljskih politik.
Med razlogi za večanje števila okoljskih in naravovarstvenih NVO ter njihovi
živahnejši dejavnosti v 90-ih letih je zagotovo njihov dostop do virov financiranja
okoljskih in naravovarstvenih dejavnosti. Po letu 1993 so namreč začeli programe za
sofinanciranje tovrstnih dejavnosti NVO izvajati Regionalni center za okolje za
Srednjo in Vzhodno Evropo (REC), Inštitut za odprto družbo - Fundacija Soros,
Ministrstvo za okolje in prostor, nekatere občine in ambasade (predvsem britanska,
kanadska ter ambasada ZDA). Čeprav razmeroma nizke, so tovrstne finančne
pomoči vzpodbudile okoljevarstvenike k pripravi in izvedbi mnogih projektov.
Živahnejše delovanje na okoljskem in naravovarstvenem področju je nevladne
organizacije medsebojno povezalo v sektor, ki je pridobival na pomenu in
prepoznavnosti.
Za pomembne procese rasti in krepitve okoljskih NVO so v Sloveniji posebej aktivni
predvsem REC in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, na vladni
ravni pa Ministrstvo za okolje in prostor.
Realizirani so bili pomembni projekti s področja trajnostnega razvoja: NVO Agenda
21 za Slovenijo (1995), Lokalne Agende 21; Analiza stanja (1996), Zelena
proračunska reforma (1997), Zelene strani (1998), Obveščanje javnosti o EU (1999)
Zeleno partnerstvo (2000), EU, Slovenija in trajnostni razvoj (2000), Slovenija brez
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GSO (2001), Moderiranje skupinskih procesov (2001), Ostržek, ogledalo vladi (2001),
Proces Rio + 10 v Sloveniji (2002).
Ministrstvo za okolje in prostor se je kot resorno ministrstvo že v zgodnjih
devetdesetih zavedalo pomena delovanja NVO kot pomembnega akterja in (nekoliko
pozneje) partnerja pri varstvu okolja. Skozi dobro desetletje sodelovanja so se
vzpostavile različne oblike oziroma ravni:
♦ od leta 1993 MOP razpisuje javne razpise za sofinanciranje projektov NVO,
namenjenih promociji varstva okolja,
♦ v začetku devetdesetih se je začela tradicija srečanj med predstavniki MOP in
NVO, ki je iz prvih bolj ali manj neuspešnih javnih tribun prerasla v bolj
organizirana in rednejša tematska srečanja,
♦ aktivnejše sodelovanje NVO pri pripravi raznih dokumentov (strategije,
programi, zakoni ipd), ki nastajajo na MOP, se je začelo v letih 1997/98 s
pripravo Nacionalnega programa varstva okolja; na tej podlagi je bilo
pripravljeno tudi Navodilo o postopku priprave splošnih pravnih aktov in drugih
dokumentov na MOP,
♦ prav tako so NVO vključene v šest delovnih teles ministrstva, v katerih imajo
enega do tri svoje predstavnike,
♦ priprave na Svetovni vrh o trajnostnem razvoju (Johannesburg, 2002) so
potekale pod okriljem Slovenskega sveta za trajnostni razvoj in v partnerstvu z
nevladno organizacijo Umanotera. Začele so se v letu 2001 z izdelavo
Strokovnih podlag za pripravo poročila o uresničevanju trajnostnega razvoja v
Sloveniji in nadaljevale v letu 2002 s serijo delavnic, na katerih so sodelovali
predstavniki ministrstev, gospodarstva, lokalnih skupnosti, nevladnih
organizacij ter drugi strokovnjaki.
2.3.10 Pregled tehničnih zmogljivosti za upravljanje s POPs: meritve, analize,
raziskave in razvoj, povezava z mednarodnim programom in projekti
2.3.10.1 Administrativna in tehnična zmogljivost pristojnih inštitucij za FFS
Pristojne institucije in kadri so vključeni v delo na področju upravnih zadev, priprave
predpisov, mednarodno sodelovanje v skladu s predpisi, koordinacijo dela pri
usklajevanju z evropskim pravnim redom in pripravljanje programov nacionalne
strategije s področja fitofarmacevtskih sredstev in ostankov pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih.
Za pripravo predpisov s področja fitofarmacevtskih sredstev je pristojno Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Fitosanitarna uprava RS. Poleg
priprave zakonodaje, koordinacije postopka registracije FFS, vodenja in koordinacije
različnih mednarodnih projektov in sodelovanja vodijo na FURS tudi različne
evidence v skladu z ZFfS.
V različne oblike zdravstvenega nadzora nad živili ali posredni nadzor nad ostanki
pesticidov v živilih živalskega izvora in neposredni ali posredni nadzor nad prometom
in uporabo FFS ter ostanki pesticidov v kmetijskih so vključene zdravstvena,
kmetijska in veterinarska inšpekcija.
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Laboratorijske preiskave ostankov organoklornih pesticidov v živilih živalskega izvora
in krmi ter kmetijskih pridelkih za potrebe Veterinarske uprave RS oziroma MKGP
izvajajo akreditirani laboratoriji.
2.3.10.2 Administrativna, raziskovalna in tehnična zmogljivost za upravljanje s PCB in
ostalimi POPs
V Sloveniji je več laboratorijev, ki imajo tehnične in kadrovske možnosti za analizo
PCB in vseh ostalih POPs spojin, vendar je zaenkrat pet laboratorijev, ki lahko
opravljajo analize na podlagi akreditirane metode (priloga 6).
V Sloveniji deluje še več drugih laboratorijev s pooblastili za opravljanje analiz
organskih spojin, ki akreditacije za analizo POPs še niso pridobili ali so v postopku,
imajo pa ustrezno opremo ter usposobljene kadre za izvajanje teh analiz.
V Sloveniji je bilo 2007 registriranih 17 zbiralcev in izvoznikov PCB, ki so tudi
poročevalci, in sicer: C&G, d.o.o., Ljubljana; Alpkem d.o.o., Kranj; Altego d.o.o.,
Ljubljana; Chemeco d.o.o., Ilirska Bistrica; Eko-Les, d.o.o., Ptuj; Ekol d.o.o., Kranj;
Ekologija d.o.o., Ljubljana; Agni Consulting d.o.o., Trzin; Ekosan d.o.o., Slovenj
Gradec; Kemis, d.o.o., Radomlje; Indaver Servisi, d.o.o., Ljubljana; Lakolit d.o.o.,
Koper; Mikro+Polo d.o.o., Maribor; Poslovni Center Pronia d.o.o., Ljubljana; PUPSaubermacher d.o.o., Velenje; Saubermacher&Komunala d.o.o., Murska Sobota in
Snaga javno podjetje d.o.o. Maribor, Maribor. Le eno podjetje ima dovoljenje za
izvajanje dekontaminacije PCB naprav (C&G, d.o.o.). Za začasno skladiščenje
odpadnih PCB naprav je evidentiranih 15 zbiralcev, ki razpolagajo s skupno površino
okoli 700 m2.
2.3.10.3 Raziskave na področju POPs
2.3.10.3.1 Raziskave na področju fitofarmacevtskih sredstev s POPs v okolju v
Sloveniji
Tla
Od vseh preiskovanih parametrov v času naloge Raziskave onesnaženosti tal
Slovenije (2002) so se še vedno pojavljali le DDT in njegovi derivati (določeni v 17
vzorcih); in sicer na območjih z intenzivno kmetijsko pridelavo (Dravsko-Ptujsko polje,
Krško polje, okolica Kopra, okolica Celja). Koncentracije DDT in njegovih derivatov v
nobenem vzorcu niso dosegale opozorilne vrednosti.
Po ukinitvi uporabe kloriranih ogljikovodikov v kmetijstvu se količina njihovih ostankov
v tleh in rastlinah nepretrgoma zmanjšuje.
Ugotovljeno je bilo, da se količina ostankov kloriranih ogljikovodikov v tleh (ornica)
nepretrgoma zmanjšuje oz. je v glavnem zanemarljiva. Pri vrtinah z intenzivnih
pridelovalnih območij se je pokazalo, da so koncentracije kloriranih ogljikovodikov
skozi ves presek izredno nizke. Koncentracije kloriranih ogljikovodikov v podtalju
ekstenzivnih obdelovalnih območij so sicer zanemarljive, vendar so se ostanki
ponekod sprali prav do trdne podlage (2002).
Živila
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Zadnje dosegljive ocene vzorcev živil, analiziranih na prisotnost ostankov POPs,
kažejo, da so bile koncentracije preiskovanih organoklornih pesticidov v vzorcih pod
veljavnimi mejnimi vrednostmi. Podatki o vsebnostih pesticidov so primerljivi z
rezultati nacionalnega monitoringa pesticidov v živilih v obdobju 1998-2001.
Smiselno enako lahko ugotovimo tudi iz predhodnih ocen živil, in sicer med drugim
tudi:
• da so živila, s katerimi se oskrbujejo slovenski potrošniki, glede prisotnosti POPs
varna,
• stopnja kontaminacije živil živalskega izvora s kloriranimi ogljikovodiki – predvsem
mesa (tako govedi, prašičev, perutnine kot divjadi) se z leta v leto manjša, hkrati
pa stopnja kontaminacije mleka, rib in jajc s kloriranimi ogljikovodiki ni
problematična (1995),
• za živila živalskega izvora kot indikatorjev onesnaženja okolja velja ugotovitev, da
niso kontaminirani s kloriranimi ogljikovodiki (1996),
• najvišje dopustne vrednosti organoklornih pesticidov so bile presežene leta 1999
v nekaterih vzorcih mesa iz uvoza, kar je veljalo predvsem za teleta iz
Madžarske. Uvoz teh telet je bil nadomeščen z uvozom iz drugih držav,
• koncentracije preiskovanih POPs se v vzorcih mesa govedi in prašičev glede na
regijsko razdeljenost Slovenije niso bistveno razlikovale (1992),
• glede na predhodne izvedene kontrole v Sloveniji je evidentno, da ta problem ni
urgenten in da glede na ugotovljene vrednosti sodi Slovenija med države z nizko
vsebnostjo ostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih.
2.3.10.3.2 Raziskave o vplivu POPs, ki so pesticidi na zdravje ljudi v Sloveniji
V Sloveniji je potekala v letu 1998 le ena študija o prisotnosti DDT pod naslovom
Vpliv pesticidov iz okolja na njihovo koncentracijo v serumu žensk 30 dni po porodu.
Rezultati niso pokazali razlike med vzorčevano in kontrolno skupino žensk.
2.3.10.3.3 Raziskave na področju PCB v Sloveniji
Spremljanje ekološke obremenitve okolja s PCB v onesnaženem območju reke
Krupe
Od leta 1984, ko je bila ugotovljena onesnaženost reke Krupe, in so se pričeli izvajati
sanacijski ukrepi, so sočasno potekale številne meritve onesnaženosti v okolju
(zraku, vodi, zemlji in sedimentu ter bioloških materialih) in raziskave zdravstvene ter
ekološke ogroženosti v prizadetem območju (Fazarinc A. 1992., Fazarinc R. 1994.,
Iskra Kondenzatorji Semič. 1985-1992., MOP – ARSO. 2002., Polič S. 1997). Poleg
omenjenega so bile v zvezi s problematiko PCB opravljene še druge raziskave na
institutih in fakultetah Univerze v Ljubljani (Blatnik M. 1992., Cencič-Kodba Z. 1998,
Jan J. 1988., Polič S. 1987, 1996, 1997, 2003, 2004, Zupančič-Kralj L. 1991, 1992,
1993, 1994).
Obsežno podatkovno gradivo meritev in raziskav onesnaženosti s PCB v citiranih
virih daje dokaj pregledno sliko koncentracijskih nivojev in trendov onesnaženja s
PCB ogroženega območja v preteklem obdobju sanacije.
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Vsebnost PCB v površinski vodi reke Krupe med letoma 1985 do 1988
Od leta 1985 do 1988 so se merile povprečne koncentracije PCB v kompozitnih
vzorcih vode reke Krupe, od 1988 naprej pa so se v okviru nadzornega monitoringa
izvajale le občasne meritve trenutnih vsebnosti PCB v vodi.
Rezultati meritev so bili opravljeni v okviru sledečih nalog:
• Monitoring kakovosti voda površinskih vodotokov Slovenije. Pregled obremenitev
površinskih vod »izvir Krupe-Lahinja-Kolpa« v obdobju 1986-2002 (Vir: MOP –
ARSO, 2002).
• Preiskave vsebnosti PCB v nefiltriranih vzorcih površinske vode na izviru reke
Krupe od konca leta 1985 do začetka leta 1988. (Vir:Iskra Kondenzatorji Semič et
al., 1985-1994).
• Preiskave vsebnosti PCB v površinski vodi reke Krupe v letih 1989 – 1991. (Vir:
Fazarinc A. et al., 1992; Iskra Kondenzatorji Semič et al., 1985-1994; Polič et al.,
1997).
• Preiskave vsebnosti PCB v površinski vodi Krupe na izviru Krupe v letih 19911995 . (Vir: Polič, 2004; Župančič-Kralj et al. 1993, 1994).
• Preiskave vsebnost PCB v vodi reke Krupe na izviru (I) in pri Perovem mlinu (II)
1996-2002. (Vir: Polič, 2005).
Vsi rezultati dosedanjih meritev vsebnosti PCB v vodi reke Krupe rednega
monitoringa in drugih raziskav v dvajsetletnem obdobju 1982 - 2002 so prikazani na
Sliki 12.
Primerjava vseh zbranih rezultatov meritev vsebnosti PCB v vodi reke Krupe kaže na
močno zmanjševanje povprečnih vrednosti izmerjenih koncentracij PCB, še posebej
po izvedbi sanacijskih ukrepov in del, za več kot deset krat.
Vsebnost PCB v sedimentu reke Krupe
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Slika 12: Izmerjene koncentracije PCB v vodi reke Krupe v obdobju 1982 - 2002
(108 meritev)

Preiskave vsebnosti PCB v sedimentu reke Krupe so pokazale, da koncentracije
PCB v sedimentu zelo nihajo in so odvisne od načina odvzema vzorca, mikrolokacije
odvzema, hidroloških razmer, vodnega profila ipd. Najvišje koncentracije PCB v
sedimentu so bile praviloma izmerjene vedno na izviru Krupe.
Zadnji rezultati meritev vsebnosti PCB v sedimentu v letu 2002 (pod 2mg/kg) kažejo
na močno zmanjšanje onesnaževanja s PCB in s tem aerogene ter ekološke
obremenitve okolja soteske in bližnjega območja reke Krupe.
Vsebnost PCB v zraku
Največ meritev onesnaženega zraka je bilo opravljenih v obdobju 1984 - 1986, v
času obratovanja tehnološke linije kondenzatorjev s PCB in prvega obsežnega
razkopa deponije v letu 1984 za analize onesnaženosti zemljine na tovarniškem
odlagališču ter v letu 1986, ko se je pričel izkop onesnažene zemlje in izgradnja
končnega skladišča za odpadni PCB - onesnaženo zemljo. Meritve vsebnosti PCB v
zraku so kasneje izvedli še v letu 1991 v širšem območju (Semič, Metlika, Črnomelj)
in območju soteske reke Krupe (Vir: Fazarinc A. et al., 1992; Iskra Kondenzatorji
Semič et al., 1985-1992; Polič et al., 1997).
Izmerjena in modelno izračunana aerogena emisija na celotnem toku soteske Krupe
je v merilnem obdobju 1995 - 1996 okoli 300 g/leto, kar je po oceni več kot petkrat
manj kot v merilnem obdobju 1985 - 1986 pred sanacijskimi deli na odlagališču pred
desetimi leti.
Zadnja raziskava onesnaženosti in ekološke obremenitve reke Krupe
Ocenjeni so vsi pretekli, sedanji in bodoči prenosi, porazdelitve in kopičenja
onesnaženja s PCB ter ekološke obremenitve okolja v območju reke Krupe ob
obratovanju tovarne Iskra, pred in po prenehanju proizvodnje in po sanaciji
proizvodnje kondenzatorjev s PCB do leta 2015.
Primerjava vseh rezultatov meritev vsebnosti PCB v vodi reke Krupe v obdobju po
letu 1985 kaže na močno zmanjševanje povprečnih koncentracij PCB v vodi.
Občasno še zelo visoke koncentracije PCB v vodi kažejo na relativno še močno
izcejanje in izpiranje PCB z dolgotrajnimi padavinami iz neznane onesnažene cone v
podzemlju.
Meritve v obdobju 1995-2002 kažejo, da so se emisije PCB iz podzemlja močno
zmanjšale in še to le po močnejših padavinah v zaledju. Koncentracije PCB v vodi
narastejo, vendar z upadanjem pretoka tudi zelo hitro upadajo. To kaže, da se PCB
iz podzemlja izplavlja predvsem s prenosom onesnaženega sedimenta pri povečanih
pretokih.
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S kakovostnimi meritvami pretokov in vsebnosti PCB v vodi reke Krupe je bilo
mogoče izdelati model odvisnosti koncentracij PCB od pretokov reke v vsakem času
za preteklost in sedanjost oz. prihodnost.
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Slika 13: Modelno izračunane emisije PCB iz kraškega podzemlja v vodo na izviru reke
Krupe

Z zgrajenim modelom na osnovi umetnih nevronskih mrež je izračunana dinamika,
prenos in masna bilanca onesnaževanja s PCB kraškega vodnega sistema reke
Krupe z več kot 90 % gotovostjo. Rezultati modeliranja so tudi omogočili preverbo
učinkovitosti izvedenih sanacijskih ukrepov v ogroženem območju reke Krupe in
oceno za nazaj pred letom 1980 oz. tudi napoved dinamike onesnaževanja izvira
reke Krupe do leta 2015.
V Tabeli 28 so podani rezultati z nevronskimi mrežami modelno izračunanih
povprečnih vsebnosti PCB v vodi, v zraku v dvometrski plasti nad površino vode in ob
bregovih ter v ribah na izviru reke Krupe za obdobje 1980 - 2010.
Tabela 28: Modelno izračunane povprečne letne koncentracije PCB ( C ) v vodi, v zraku v
dvometrski plasti nad površino vode (ob bregovih) in v ribah na izviru reke Krupe
Modelno
Modelno izračunane Modelno izračunane Modelno izračunane
časovno
povp. letne konc. povp. letne konc. PCB povp. letne konc. PCB
obdobje
PCB v vodi
v zraku nad vodo
v postrvih
3
C v (ng/l)
C z (ng/m )
Cb (mg/kg)*

1980
1985
1990
1995
2000
2005

830
420
210
110
60
<25

660
340
170
90
50
<20

800
400
200
100
50
<20
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2010

<10 ng/l

<10 ng/m3

<1 mg/kg

* mg PCB / kg jedilnega dela ribe

Raziskave kažejo na mogočo uporabo že očiščenih podzemeljskih kraških voda
zaledja reke Krupe, saj so sedaj preostali prenosi PCB v prizadetem okolju zelo
majhni (do 100-krat manjši) kot pred izvedenimi sanacijskimi ukrepi.
Opravljene raziskave so pomembna strokovna podlaga za načrtovano izvedbo
sistema čiščenja in uporabe podzemeljskih kraških voda zaledja reke Krupe za pitno
vodo.
Raziskave vsebnosti PCB v okolju in v ljudeh na območju Semiča
Rezultati meritev vsebnosti PCB v organizmih in v človeku v obdobju 1991-1992 so
zajeti v poročilu raziskovalnega projekta »Ocena zdravstveno - ekoloških razmer na
območju Bele krajine v zvezi z ekološko obremenitvijo s polikloriranimi bifenili PCB in
sorodnimi spojinami« (Vir: Fazarinc A. et al., 1992).
Rezultati meritev vsebnosti PCB v okolju
Raziskava je bila opravljena na območju Semiča in reke Krupe. Ugotavljala se je
vsebnost PCB v vzorcih tal, mahu, avtohtono pridelanih živil rastlinskega in
živalskega porekla, vzorcih pitne in rečne vode ter ulovljenih rib.
Statistično obdelani rezultati meritev v obdobju 1987-1991 reprezentativnih bioloških
vzorcev - gozdna tla, mah in ribe so zajeti v študiji (Vir: Blatnik et al, 1992; Polič et al,
1997).
Vsebnost PCB v človeku
Raziskava o obremenjenosti ljudi in okolja v Beli krajini, ki je bila opravljena v
obdobju 1990-1992 (Vir: Fazarinc A. et al., 1992), kaže, da je bila vsebnost PCB v
krvi (serumu) ljudi:
- pri zaposlenih v Iskri v letu 1984 povprečno 481 ng/ml krvi in v letu 1987
povprečno 19,4 ng/ml krvi,
- pri prebivalcih doline Krupe v letu 1984: 80-500 ng/ml in v letu 1991: 0,01 – 4,99
ng/ml.
Koncentracije PCB v serumu služijo kot merilo izpostavljenosti PCB. Dobljene
koncentracije so višje kot pri ljudeh, ki živijo v okolju, ki ni onesnaženo s PCB.
Temeljnih zaključkov o vplivih PCB na zdravje ljudi ni, vendar je na razpolago dovolj
znanstvenih informacij, ki opravičujejo nadaljnje aktivnosti v zvezi s PCB na področju
varovanja ljudi in okolja.
Meritve vsebnosti PCB v organizmih in drugih bioloških vzorcih ter ocena
zdravstveno-ekoloških razmer na območju reke Krupe so se nadaljevale v letu 2005.
S temi rezultati meritev vsebnosti PCB v različnih vzorcih okolja in organizmih se
bodo lahko preverili dosedanji modelni izračuni in napovedi onesnaženosti s PCB
okolja reke Krupe od leta 2005 do 2015 (Vir: Polič, 2005).
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2.3.11 Socialno-ekonomska analiza pri ravnanju s POPs
Priloga F Stockholmske konvencije zahteva evalvacijo nadzornih ukrepov za POPs
za upravljanje s tveganjem in opuščanjem rabe teh snovi. V ta namen morajo biti
odločevalcem na voljo informacije o socialno-ekonomskih vplivih potencialnih
ukrepov. V Sloveniji tovrstna socialno-ekonomska analiza (SEA) še ni bila izvedena.
Cilj socialno-ekonomske analize, povezane s POPs, je zagotavljanje informacij o
socialnih in ekonomskih stroških ter koristih, ki jih prinaša izvajanje Stockholmske
konvencije. Vsak ukrep, pa naj gre za izdelavo analize stanja, uporabo najnovejših
tehnologij, ravnanje z odpadnimi snovmi ali monitoring, vpliva tako na gospodarstvo
kot na zdravje, okolje in pravičnost (vsaj v smislu porazdelitve stroškov in koristi).
Evropska komisija je v letu 2006 pripravila študijo »Identification, assesment and
prioritisation of EU measures to reduce releases of unintentonally produced/ released
Persistent Organic Pollutants«, ki vsebuje oceno učinkovitosti posameznega ukrepa,
stroške ter socio- ekonomski vpliv posameznega ukrepa. Na podlagi tako ocenjenih
različnih ukrepov so predlagani najučinkovitejši ukrepi na nivoju EU in nacionalnem
nivoju. Program aktivnosti je narejen na podlagi teh ugotovitev in prilagojen stanju v
Sloveniji.
2.3.11.1 Ocena stanja v Sloveniji
POPs v pesticidih
Ker je uporaba in proizvodnja pesticidov s POPs v Sloveniji prepovedana, se SEA
usmerja predvsem na oblikovanje sistematičnega spremljanja koncentracij teh snovi
v vodi, tleh, živilih in krmi. Zaradi pomanjkljivih podatkov za evidence o potencialnih
starih zalogah teh snovi ter evidence divjih odlagališč, ki predstavljajo nepredvidljivo
in nenadzorovano tveganje, tako za okolje kot za zdravje ljudi, je v oblikovanje SEA
potrebno uvrstiti tudi vplive ukrepov evidentiranja, zbiranja in odstranjevanja teh
količin pesticidov.
Predlagani ukrepi torej zajemajo:
- monitoring tal,
- nadaljevanje oziroma po potrebi oblikovanje načrta sistematičnega monitoringa
uvoženih živil in krme,
- evidenco starih zalog pesticidov,
- zbiranje in odstranjevanje starih zalog,
- evidenco divjih odlagališč pesticidov,
- zbiranje in odstranjevanje pesticidov iz divjih odlagališč.
PCB
V Sloveniji je potrebno na osnovi stanja na področju PCB razdeliti SEA na dve
poglavji. Prvo se osredotoča na sanacijo in spremljanje stanja onesnaženosti
območja Bele krajine, Semiča in izvira reke Krupe. Drugačna vrsta ukrepov in s tem
tudi obseg SEA pa velja za razpršene vire onesnaževanja, ki jih predstavljajo PCB
naprave, za celotno Slovenijo. Slednje so lahko še vedno v uporabi in je potrebno
poskrbeti za njihovo nadomeščanje, dekontaminacijo, zbiranje in odstranjevanje.
Glede na neskladnost podatkov o obstoječih količinah PCB je prednostni ukrep
izdelava celovitega pregleda nad PCB napravami, dekontaminiranimi PCB napravami
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in morebitnim skladiščenjem odpadnega PCB, nad objekti za začasno skladiščenje in
druge načine ravnanja med prevozom za uničenje. Ocene tudi kažejo, da v Sloveniji
imetniki še vedno razpolagajo s PCB napravami, ki jim je potekla življenjska doba in
jih zaradi različnih vzrokov še niso odstranili.
Nenamerno proizvedeni POPs
Nacionalne emisije dioksinov in furanov so navedene v Tabeli 8. Izračunane emisije
dioksinov in furanov v zrak so leta 2000 znašale 11,15 g I-Teq. Obstoječi monitoring
ne zajema meritev koncentracij dioksinov in furanov v vodah in tleh. Dosedanje
preiskave živil niso pokazale kontaminacije z vsebnostjo dioksinov in furanov, ki bi
presegale mejne vrednosti, opredeljene z veljavnimi predpisi RS.
Šele na osnovi podatkov natančne inventarizacije dioksinov se bo lahko oblikovala
ocena posledic stanja v okolju (tla, voda) in človeškem organizmu (maščobna tkiva,
kri, materino mleko) ter s tem povezano določanje prioritetnih ciljev, oblikovanje
ukrepov za njihovo doseganje in spremljanje učinkovitosti njihovega izvajanja. Del
potrebnih informacij predstavlja tudi ocena obstoječe zakonodaje, ki ureja
posamezna področja predvsem v smislu učinkovitosti predvidenih ukrepov in
njihovega vpliva na zniževanje emisij dioksinov v okolje. Oblikovanje ukrepov lahko
temelji zgolj na podatkih o stanju in zbiranju števila obstoječih in predvidenih virov
emisij dioksinov v okolje v Sloveniji.
Pri obstoječih sežigalnicah odpadkov (Lek Lendava, Pinus Rače) in v napravah za
sosežig odpadkov (kot sta Termoelektrarna Šoštanj, Elan) je poleg ukrepov
zniževanja emisij v ozračje potrebno predvideti tudi primerne ukrepe za
preprečevanje emisij dioksinov preko ostankov po sežigu. To ne velja za
cementarne, kjer ostankov sežiganja ni. Enaki ukrepi so potrebni tudi za druge
termične procese (nenadzorovani procesi gorenja na prostem, v metalurgiji, drobna
kurišča).
Podatki, ki so bili posredovani ARSO za pretekla leta o količinah sežganih odpadkov
so:
- Leto 2002: 927 t
- Leto 2003: 1.938 t
- Leto 2004: 1.945 t
V Sloveniji se je do sedaj večina infektivnih odpadkov iz zdravstvene dejavnosti
najprej toplotno obdelala (sterilizirala), nato pa odložila na odlagališča.
Socialno-ekonomska analiza bi morala obsegati naslednje alternative:
- uporabo BAT tehnologije,
- uporabo najnovejših postopkov monitoringa emisij dioksinov,
- uporabo najsodobnejših načinov ravnanja s preostanki po sežigu,
- možnosti izvedbe in učinki zniževanja emisij dioksinov v okolje z alternativnimi
načini ravnanja z odpadki (snovna izraba, ukrepi preventive).
Glede na dejstvo, da lahko sežigalnice odpadkov predstavljajo večji vir POPs snovi iz
antropogenih virov, mora načrtovanje sežigalnic odpadkov v Sloveniji potekati s
pripravo temeljite SE analize različnih možnosti ravnanja z odpadki.
2.3.11.2 Osnutek obsega socialno ekonomske analize
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Potencialni ukrepi zniževanja tveganj in s tem povezan obseg socialno-ekonomske
analize je za različne POPs snovi v okviru Stockholmske konvencije različen,
predvsem glede na to, ali so posamezne snovi še v uporabi (PCB, pesticidi) oziroma
ali in v kolikšni meri obstajajo posamezni viri njihove nenamerne proizvodnje.
2.3.11.2.1 Pesticidi
Monitoring v vodnih virih, podtalnici in sedimentih ne kaže obremenitev teh
elementov okolja s pesticidi s POPs. Rezultati programa monitoringa tal kažejo
izstopanje nekaterih odjemnih mest, predvsem po koncentracijah DDT in njegovih
metabolitov. Proizvodnja in uporaba pesticidov s POPs je v Sloveniji prepovedana,
zato se ukrepi usmerjajo predvsem na vzpostavitev oziroma v nadaljevanje
sistematičnega monitoringa tal ter živil in krme iz uvoza. Poleg tega je potrebno
evidentirati, zbrati in odstraniti stare zaloge pesticidov in divja odlagališča teh snovi.
Stroški spremljanja ekološke obremenitve okolja s pesticidi
Ker gre pri pesticidih za obstojne snovi z dolgoročnim vplivom na okolje in zdravje
ljudi, je potrebno določiti časovno obdobje in način sistematičnega spremljanja in
poročanja o stanju ekološke obremenitve okolja s pesticidi v Sloveniji (zrak, voda, tla,
hrana). Spremljanje stanja daje možnost ocenjevanja učinkovitosti izvedenih
ukrepov. SE analiza tako vključuje stroške vzpostavitve in delovanja sistematičnega
monitoringa, predvsem tal, ter zbiranje podatkov.
Stroški in koristi za zdravje ljudi
V okviru socialno-ekonomske analize je potrebno ugotoviti, ali višje vrednosti DDT in
njegovih metabolitov, izmerjene v tleh na določenih odvzemnih območjih,
predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in s tem povezane stroške (obolevnost,
umrljivost, kvaliteta življenja, stroški zdravljenja, itd.). Ob tem je potrebno upoštevati
tudi stroške in koristi oblikovanja in izvajanja sistematičnega monitoringa živil in krme
iz uvoza.
Stroški zbiranja in odstranjevanja starih zalog pesticidov s POPs
Kljub dejstvu, da je proizvodnja in uporaba teh snovi prepovedana, je na osnovi
popisa starih zalog pesticidov pri trgovcih in končnih uporabnikih (podjetja, kmetje,
posamezniki) potrebno izvesti zbiranje preostankov zalog pesticidov in ustrezno
informiranje ciljnih skupin o tem, na kakšen način in kje se te snovi zbirajo. Zbrane
količine pesticidov je potrebno kasneje na primeren način odstraniti.
Za ugotavljanje vpliva stroškov zbiranja in odstranjevanja starih zalog na posamezne
udeležence (uporabniki, podjetja, lokalne skupnosti in drugi), je najpomembneje
ugotoviti, kdo je odgovoren za informiranje, zbiranje in odstranjevanje starih zalog.
Stroški evidence divjih odlagališč pesticidov in njihova sanacija
Posamezna pojavljanja pesticidov v vodi so lahko rezultat nenadzorovanega
odlaganja pesticidov na divjih odlagališčih, ki predstavljajo potencialna tveganja za
vire pitne vode. Problematika takšnega odlaganja v Sloveniji še ni obdelana, zato je
nujna vzpostavitev evidence divjih odlagališč pesticidov in njihova sanacija. Stroški
evidence in sanacije takšnih odlagališč, tako kot druga stara bremena bodo bremenili
predvsem državni proračun.
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2.3.11.2.2 Poliklorirani bifenili (PCB)
Na področju ravnanja s PCB je potrebno izdelavo SEA razdeliti v dve poglavji. Prvo
se nanaša na sanacijo in spremljanje stanja območja Bele krajine, Semiča in reke
Krupe, drugo pa na ukrepe, ki za razpršene vire onesnaževanja veljajo za celotno
Slovenijo.
Bela Krajina, Semič, izvir reke Krupe
Za oblikovanje SEA bi bilo potrebno najprej natančno opredeliti odgovornost za
sanacijo in spremljanje stanja na območju Semiča, Bele krajine. Le tako je namreč
možno ugotavljati vplive stroškov in koristi na posamezne deležnike (država, lokalna
skupnost, podjetja, prebivalci).
Stroški in koristi za zdravje ljudi
Glede na prekomerno obremenjevanje okolja s PCB in njegovih lastnosti je na
območju Semiča in reke Krupe potrebno oceniti dolgoročne vplive tega onesnaženja
na zdravje ljudi in s tem povezane stroške (obolevnost, umrljivost, kvaliteta življenja,
stroški zdravljenja itd.).
Stroški in koristi spremljanja vsebnosti PCB v človekovem telesu in kmetijskih
pridelkih
Sistematično spremljanje vsebnosti PCB v človekovem telesu in kmetijskih pridelkih
na tem območju še ni vzpostavljeno. Šele s takim spremljanjem bo mogoče
spremljati učinkovitost predvidenih ukrepov, na drugi strani pa predvsem z nadzorom
kmetijskih pridelkov v povezavi z ustreznimi ukrepi preprečiti nadaljnje negativne
vplive na zdravje ljudi.
Stroški in koristi za gospodarstvo / lokalno skupnost / državo
Z zdravjem ljudi in kvaliteto življenja so povezani tudi posredni vplivi na zaposlovanje
oziroma s tem povezani stroški podjetij na tem območju (bolniški staleži, odškodnine
zaposlenim zaradi prekomerne izpostavljenosti PCB).
Druga vrsta stroškov je povezana z nadzorom in vzdrževanjem vodotesnega
pokritega skladišča, za katerega mora biti opredeljeno časovno obdobje in način
izvajanja monitoringa stanja skladišča in potencialnih izpustov v okolje.
Stroški spremljanja ekološke obremenitve okolja s PCB
Ker gre pri PCB za obstojne snovi z dolgoročnim vplivom na okolje in zdravje ljudi, je
potrebno določiti časovno obdobje in način sistematičnega spremljanja in poročanja o
stanju ekološke obremenitve okolja na tem območju. Spremljanje stanja daje
možnost analize učinkovitosti izvedenih ukrepov. SEA torej vključuje tudi stroške
sistematičnega monitoringa ter zbiranja podatkov.
Vplivi na pravičnost
Pri sanaciji in spremljanju stanja ekološke obremenitve tega območja s PCB gre za
točkovni vir onesnaženja, ki vpliva na precej natančno določeno območje in zato je v
okviru socialno-ekonomske analize potrebno oceniti tudi vpliv na t.i. pravičnost. V
primeru širšega območja Semiča in reke Krupe gre za ocene o vplivih na izseljevanje
iz območja ter s tem povezano starostno, izobrazbeno strukturo, spremembe v
deležu manjšin ali etničnih skupin. Poleg tega je smiselna tudi ocena potencialnih
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vplivov na cene zemljišč (zniževanje ob onesnaženju, potencialno zviševanje ob
uspešni sanaciji) in drugih nepremičnin.
Stroški in koristi za okolje
V reki Krupi in na njenem območju je izjemno bogato, endemično in zaščiteno vodno
in obvodno živalstvo in rastlinstvo, pomemben pa je tudi kulturno zgodovinski okvir
naselbin ob izviru in soteski reke Krupe. Zaradi teh vrednot predstavlja izvir reke
Krupe, soteska in ožje krajinsko območje krajevno, regionalno in slovensko
znamenitost. V letu 1997 je bila reka Krupa z varovanim območjem razglašena za
naravni spomenik, zato je smiselna ocena vpliva sanacij tudi na razvoj s tem
povezanih dejavnosti, npr. turizem.
Projekt celovitega sistema oskrbe s pitno vodo v Beli krajini
V literaturi lahko zasledimo, da je v pripravi projekt celovitega sistema oskrbe s pitno
vodo v Beli krajini. V SEA je treba vključiti oceno stroškov in koristi omenjenega
projekta. Obseg vključevanja projekta v analizo bo mogoče oceniti po pregledu
predlaganega projekta.
Razpršeni viri onesnaženja
PCB iz razpršenih virov predstavlja manjše in sprejemljivo breme onesnaženja vode,
zraka, zemlje in hrane. Pred natančnejšim oblikovanjem obsega SE analize je treba
ugotoviti vire emisij PCB v zrak ter oceniti, kako predvideni ukrepi vplivajo na
zniževanje emisij PCB v zrak.
V okviru določanja obsega SEA je v prvi vrsti potreben pregled obstoječe
zakonodaje, ki ureja področje upravljanja tveganj s PCB, predvsem v smislu
porazdelitve odgovornosti za izvedbo posameznih predvidenih ukrepov in virov
njihovega financiranja. Šele takšen pregled namreč omogoča oceno vplivov stroškov
in koristi ter oceno pravičnosti njihove porazdelitve med posameznimi udeleženci.
Stroški in koristi za zdravje ljudi
Glede na dejstvo, da na področju vplivov PCB na zdravje ljudi obstaja mnogo
raziskav, lahko v kombinaciji z ocenami o dnevnem vnosu PCB v Sloveniji
ocenjujemo dolgoročne vplive na zdravje ljudi in s tem povezane stroške (obolevnost,
umrljivost, kvaliteta življenja, stroški zdravljenja itd.). Posebej pa je potrebno oceniti
vplive na zdravje zaposlenih v podjetjih, kjer so še vedno v uporabi ali skladiščenju
naprave, ki vsebujejo PCB, če seveda le-to predstavlja negativne vplive.
Stroški in koristi za gospodarstvo
Stroški vzpostavljanja evidenc in poročanja
Podjetja so zavezana voditi različne evidence, med drugim tudi evidenco o delujočih
in nedelujočih napravah (rezervne, odpisane naprave, odpadki). O teh napravah
mora imeti podjetje pisna potrdila, za transformatorje pa dokazila od proizvajalcev, da
niso polnjeni s PCB oziroma opraviti analizo vsebnosti PCB v olju. Podjetje mora
prijaviti vse delujoče in nedelujoče naprave. Poleg tega mora podjetje voditi ustrezne
evidence o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo PCB, ter oblikovati letna poročila, ki jih je
zavezano hraniti 5 let. Ob dekontaminaciji naprav je podjetje zavezano opraviti
predpisane meritve in označevanje naprav.
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Oblikovanje evidence in sistema poročanja lahko podjetju povzročata dodatne
stroške (informacijski sistem, dodatno izobraževanje zaposlenih):
- stroški nadomeščanja naprav ali dekontaminacija
V okviru analize je potrebno oceniti stroške podjetij, ki nastanejo ob nadomeščanju ali
dekontaminaciji delujočih naprav, ter njihovega označevanja. Podjetja, ki izvajajo
dekontaminacijo ali dobavljajo nadomestno opremo, pa s tem dosegajo koristi, ki jih
je tudi potrebno zajeti v SEA.
- ravnanje z odpadki
Podjetje je zavezano ustrezno ravnati z odpadki, ki vsebujejo PCB (skladiščenje,
označevanje, izdelava načrta ravnanja z odpadki, oddaja pooblaščenemu podjetju za
ravnanje z odpadki). Na višino stroškov ravnanja z odpadki vpliva izbira načinov
njihovega odstranjevanja. V Sloveniji za odstranjevanje teh odpadkov nimamo
ustreznih kapacitet, zato se izvažajo na odstranjevanje v tujino. V svetu je znanih več
načinov njihove dokončne odstranitve, SEA mora zajeti oceno stroškov posameznih
možnosti. V okviru SEA je treba oceniti vpliv teh stroškov na gospodarnost podjetja,
še posebej pa izdelati oceno, v kolikšni meri izvajanje teh ukrepov različno vpliva na
mala in srednja podjetja. V analizi pa je na drugi strani potrebno upoštevati tudi koristi
podjetij, ki izvajajo dekontaminacijo in dobavljajo nadomestno opremo.
SEA bi morala tudi odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri dodatni stroški in koristi
vplivajo na ceno posameznih izdelkov ter s tem posredno na konkurenčnost podjetij.
Če v podjetjih, kjer so v uporabi ali skladiščenju naprave, ki vsebujejo PCB in te
negativno vplivajo na zdravje zaposlenih, je v analizi potrebno upoštevati koristi
zamenjave, dekontaminacije in odstranjevanja naprav na zaposlene (obolevnost,
bolniški stalež, ipd.).
Stroški in koristi na lokalnem/nacionalnem nivoju
Predvideni ukrepi zniževanja tveganj na področju PCB na nivoju državnih institucij
so:
- oblikovanje politike zbiranja, ravnanja in odstranjevanja opreme, ki vsebuje manj
kot 5 dm3 PCB,
- organiziranost upravnih organov (vzpostavitev ustreznih evidenc, vzpostavitev
sistema za preverjanje načrtov odstranjevanja odpadnih PCB),
- organiziranost subjektov, ki delujejo na področju odstranjevanja PCB,
- vzpostavitev in izvajanje sistematičnega nadzora,
- oblikovanje ustreznega informacijskega sistema in sistema poročanja,
- informiranje in ozaveščanje različnih ciljnih javnosti (podjetja, lokalne skupnosti,
gospodinjstva).
SE analiza mora vključevati stroške implementacije predvidenih ukrepov skupaj s
predvidenimi viri njihovega financiranja.
Stroški spremljanja ekološke obremenitve okolja s PCB
Ker gre pri PCB tako kot pri vseh POPs iz seznama Stockholmske konvencije, za
obstojne snovi z dolgoročnim vplivom na okolje in zdravje ljudi, je potrebno določiti
časovno obdobje in način sistematičnega spremljanja in poročanja o stanju ekološke
obremenitve okolja s PCB v Sloveniji (zrak, voda, tla, hrana). Spremljanje stanja daje
možnost ocenjevanja učinkovitosti izvedenih ukrepov.
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Stroški sistematičnega nadzora vsebnosti PCB v živilih in krmi
Sistematično spremljanje vsebnosti PCB v živilih in krmi (tako domačih kot tistih iz
uvoza) v Sloveniji še ni vzpostavljeno. Šele s sistematičnim spremljanjem lahko na
eni strani spremljamo učinkovitost predvidenih ukrepov, na drugi strani pa z
ustreznimi ukrepi preprečimo nadaljnje negativne vplive na zdravje ljudi.
Vplivi na pravičnost
Za oceno vpliva na pravično porazdelitev stroškov in koristi je predvsem potrebna
analiza odgovornosti posameznih subjektov za izvajanje predvidenih ukrepov in virov
financiranja. Šele na osnovi teh informacij namreč lahko ugotavljamo vpliv ukrepov
na porazdelitev stroškov in koristi med potrošnike, podjetja, lokalne skupnosti in
davkoplačevalce.
2.3.11.2.3 Nenamerno proizvedeni POPs
Obseg socialno-ekonomske analize na področju nenamerno proizvedenih produktov
je bistveno večji kot pri PCB ali pesticidih zaradi inventarizacije dioksinov in furanov
in raznolikosti in kompleksnosti izpustov teh snovi v okolje. Ukrepi zniževanja
izpustov so raznovrstni in ker zajemajo obstoječa podjetja, tudi vplivajo na različne
deležnike (industrija, gospodarstvo, potrošnike, davkoplačevalce, lokalne skupnosti).
Pred osnovo oceno obsega SEA je potrebno oceniti tudi učinkovitost obstoječih
zakonodajnih ter prostovoljnih (če obstajajo) ukrepov. Prav zakonodajni ukrepi (npr.
obveznost uvajanja BAT), nadzor podjetij in ustrezno sankcioniranje lahko zagotovijo
uspešno in učinkovito sodelovanje podjetij pri zniževanju in preprečevanju izpustov
POPs snovi v okolje.
Glede na to, da med večje vire dioksinov in furanov spadajo različni načini ravnanja z
odpadki (sežig, sosežig, nekontrolirano gorenje) ter nekontrolirani termični procesi
vključno z metalurgijo in domačimi kurišči, je v tem primeru potrebno izdelati SEA za
več različnih možnosti oziroma sinergijske učinke različnih ukrepov. SEA mora v
primeru ravnanja z odpadki oceniti tudi alternativne rešitve, kot je sistem ločenega
zbiranja, kompostiranja, recikliranja ter njihovo povezavo z ukrepi preventive
(preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovega toksičnega potenciala). Ob tem je
potrebno upoštevati tudi stroške informiranja, osveščanja in izobraževanja različnih
ciljnih skupin. Obe možnosti načina ravnanja z odpadki (kontroliran sežig in
alternativne možnosti ravnanja z odpadki) je potrebno medsebojno primerjati tako
glede pozitivnih učinkov na zniževanje emisij dioksinov v okolje kot tudi s stališča
stroškov in koristi, ki jih posamezna možnost prinaša različnim udeležencem vključno
s pravičnostjo, pa tudi porazdelitev teh stroškov in koristi med njimi. Posebej je treba
raziskati in oceniti nekontrolirane termične procese - tako industrijske kot domača
kurišča.
Pri sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov je potrebno upoštevati tudi, da gre
za točkovne vire onesnaženja, torej je v tem primeru še posebej pomembna ocena
pravičnosti (širši vpliv takšnih naprav na bližnje okolje, kot so na primer vplivi na
strukturo prebivalstva, cene nepremičnin, večja obolevnost in s tem povezani stroški
itd.).

111

Predvidevati je, da bodo ukrepi v vsakem primeru vplivali na stroške in koristi podjetij
na splošno (vsaka dejavnost povzroča odpadke in torej stroške ravnanja z njimi),
podjetja za ravnanje z odpadki (sežigalnice, sosežig, komunalna podjetja, reciklažna
podjetja), lokalne skupnosti (te so po naši zakonodaji odgovorne za ravnanje z
odpadki), gospodinjstva (stroški ravnanja z odpadki), državni proračun (ukrepi
zbiranja informacij, vodenja evidenc, informiranje in osveščanje, oblikovanje akcijskih
načrtov, vzpostavitev infrastrukture itd.).
Poseben problem predstavljajo individualna kurišča, vendar je možno obseg SEA
natančneje določati šele po oblikovanju ustreznih ukrepov oziroma pregledu
učinkovitosti obstoječih zakonodajnih in prostovoljnih ukrepov. Ker gre v povezavi s
tem za oblikovanje standardov kurilnih naprav, mora SEA vključevati oceno stroškov
in koristi za podjetja, ki te kurilne naprave proizvajajo, tržijo, vzdržujejo; za ukrepe
osveščanja gospodinjstev; ukrepe vzpostavitve in delovanja nadzora itd.
Za osnovno določanje obsega SEA na področju nenamernih soproduktov je potrebno
torej najprej zagotoviti natančnejše informacije in opraviti:
- natančnejšo inventarizacijo stanja dioksinov v okolju, ki pokaže tako
koncentracije kot največje vire,
- pregled obstoječih zakonodajnih in prostovoljnih ukrepov in oceno njihove
učinkovitosti za zniževanje izpustov teh snovi v okolje,
- v primeru predvidenih sežigalnic odpadkov je potrebno upoštevati alternativne
načine ravnanja z odpadki,
- upoštevati stroške in koristi strategije ozaveščanja, izobraževanja in
informiranja različnih ciljnih skupin (podjetja, gospodinjstva, posamezniki,
lokalne skupnosti) in njen vpliv na zniževanje izpustov dioksinov v okolje
(zniževanje količin odpadkov, preprečevanje ilegalnega sežiganja odpadkov,
vpliv na alternativne načine ravnanja z odpadki),
- upoštevati stroške in koristi učinkovitega nadzora nad ravnanjem z odpadki,
predvsem za preprečevanje nekontroliranih požigov odpadkov.
Cilj socialno-ekonomske analize ravnanja in upravljanja tveganj na področju POPs je
podpora procesu odločanja. Analiza namreč eksplicitno pokaže posledice izbire
posamezne možnosti (izmed vsaj dveh možnosti) med že opravljenimi ali
predvidenimi ukrepi. Za upravljanje tveganj na področju kemikalij te informacije
vključujejo:
- naravo in značilnosti tveganj,
- vrste zakonodajnih in ne-zakonodajnih ukrepov, ki lahko prispevajo k zniževanju
ali odpravi škode,
- stroških zniževanja tveganj in njihove prerazporeditve, vključno s stroški
gospodarstva, potrošnikov, zakonodaje in družbe na splošno,
- koristih zaradi zniževanja tveganj in njihovi prerazporeditvi, ki so lahko povezane
s pozitivnimi vplivi na okolje, zdravje ljudi ali pa povečanje inovativnosti in
produktivnosti,
- večje tržne možnosti, konkurenčnost in gospodarski razvoj, povezan s
spremembami politike upravljanja tveganj.
Namen socialno-ekonomske analize je oceniti vpliv različnih možnosti ali sploh
izvajati kakršnekoli ukrepe ali ne. V primeru SC so države že s podpisom konvencije
zavezane izvajati ukrepe zmanjševanja in preprečevanja izpustov POPs s ciljem
njihove kontinuirane minimizacije in eliminacije. Pri ukrepih, ki se nanašajo na POPs
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snovi, katere nastajajo kot nenamerni soprodukti, obstaja več možnosti, kjer bi
morala SE analiza podati ocene stroškov in koristi različnih možnih ukrepov (na
primer sežig odpadkov ali maksimizacija njihove snovne rabe ter ukrepov
preventive).
Ocena nivoja tveganja predstavlja osnovo za odločanje o tem, kaj naj SEA obsega in
osnovo za določanje ciljev upravljanja tveganj. Specifični cilji morajo odražati namen
in zaveze izvajalcev ukrepov ter stališča različnih interesnih skupin, vključno z
dogovorom teh skupin o izbranih ciljih. V okviru določanja obsega SEA je pomembno
upoštevati širok nabor potencialnih zakonodajnih in prostovoljnih ukrepov.
Za vsako od izbranih možnosti je potrebno zbiranje preliminarnih podatkov, s
pomočjo katerih je mogoča ocena o tehnološki izvedljivosti, učinkovitosti, ekonomskih
vplivih, spremembe v okolju in tveganjih za zdravje in sprejemljivost za različne
interesne skupine. Preliminarni podatki nudijo možnost za oženje širokega nabora
ukrepov.
2.3.12 Mehanizem za posredovanje predlogov širitve spiska POPs
2.3.12.1 Vključitev novih obstojnih organskih onesnaževal k Stockholmski konvenciji
in njihov sprejem na nacionalni ravni
Zakonodaja Republike Slovenije je usklajena z zakonodajo Evropske unije na
področju dodajanja novih kemikalij na seznam SC.
Cilj oblikovanja mehanizma za posredovanje predlogov za uvrstitev dodatnih
kemikalij na seznam POPs snovi je izpolnitev določil SC, ki določa sodelovanje
javnosti pri obravnavi novih POPs kandidatov. Namen mehanizma je omogočiti, da v
predpisani obliki in z določenimi vsebinami predlaga določeno kemikalijo za uvrstitev
na seznam POPs, z zagotovilom, da se bo pristojni organ za SC v sodelovanju z
drugimi organi do predloga argumentirano izrekel.
Širitev seznama POPs zahteva načrtovanje poteka postopka, kot je imenovanje
kontaktne osebe ali delovnega telesa, določitev strukture predloga (informacije o
kemijski identiteti, obstojnosti, bio-akumulativnosti, zmožnosti za prenos v okolju na
velike razdalje in škodljive učinke predlagane kemikalije). Vključuje tudi postopek o
odločanju, možno javno objavo presoje in predlog odločitve o uvrstitvi/neuvrstitvi.
O širitvi seznama POPs odločajo resorna ministrstva (MZ, MOP, MKGP, MG) in
nevladne organizacije na predlog Urada RS za kemikalije.
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3 STRATEGIJA IN ELEMENTI AKCIJSKEGA NAČRTA NIP

3.1 Stališče države
Republika Slovenija kot pogodbenica ne le Stockholmske konvencije, temveč tudi
drugih mednarodno veljavnih konvencij, kot so Baselska konvencija, Rotterdamska
konvencija, Aarhuška konvencija in Barcelonska konvencija ter protokolov, kot je
Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji Združenih narodov o
onesnaževanju zraka na velike razdalje, ima za cilj sodelovanje pri mednarodno
usklajenih akcijah za zaščito zdravja ljudi in okolja pred vplivi obstojnih organskih
onesnaževal.

3.2 Izvedbeni načrt ukrepov
3.2.1 Prevzemna strategija
Nacionalni izvedbeni načrt za ravnanje s POPs iz SC, uredbe EU o obstojnih
organskih onesnaževalih in POPs Protokola je v Sloveniji v pristojnosti MZ, ki je v
postopku priprave tesno sodelovalo z MOP. V skladu s sprejetimi predpisi je
Republika Slovenija dolžna Sekretariatu SC predložiti nacionalni izvedbeni načrt v
roku dveh let od ratifikacije Stockholmske konvencije.
3.2.2 Pregled
Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih je globalna
okoljevarstvena pogodba za zaščito zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi
obstojnih organskih onesnaževal.
Republika Slovenija je podpisala Stockholmsko konvencijo o obstojnih organskih
onesnaževalih 23. junija 2001 in jo 4. maja 2004 ratificirala. Konvencija je stopila v
veljavo 17. maja 2004. V skladu s podpisano pogodbo se je Slovenija zavezala, da
bo predložila NIP POPs Konferenci članic pogodbenic v dveh letih po datumu
ratifikacije konvencije.
Izvedba projekta NIP je potekala v obdobju 2003-2006 v organizaciji MZ na URSK s
finančno podporo UNEP.
Glede na strokovno vsebino nalog so pri pripravi izvedbenega načrta sodelovali
predstavniki upravnih organov MOP, MKGP in drugi ter strokovnjaki iz področja
kemije, ekologije, medicine in kmetijstva ter predstavniki nevladnih organizacij.
V okviru projekta NIP so bile zbrane in ocenjene vse dostopne informacije o
proizvodnji, uporabi, uvozu in izvozu dvanajstih kemikalij, ki jih SC obravnava. Na
osnovi podatkov o POPs je bil opravljen pregled tehničnih zmogljivosti in ustreznosti
programa monitoringa, ki je dal informacijo o stopnji onesnaženosti s POPs v okolju
in hrani ter o vplivu na zdravje ljudi. V pripravah NIP so sodelovale tudi skupine za
ozaveščanje javnosti in nevladne organizacije.
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Na osnovi predlogov je NCC pripravil predlog nacionalnih akcijskih načrtov, ki je
sestavni del NIP, v katerem je predlog prioritet izvedbe programa v kratkoročnem,
srednjeročnem in dolgoročnem obdobju.
3.2.3 Realizacija projekta
Potekajoč projekt naj bi realiziral predvidene akcije za možno izvedbo identificiranih
problemov. Realizacija bo v največji meri odvisna od finančnih vložkov, ki jih bo
potrebno za izvajanje nalog zagotoviti iz proračuna posameznega ministrstva (MZ,
MOP, MKGP) oziroma državnega proračuna.

3.3 Strategije in akcijski načrti
Stockholmska konvencija ureja mednarodno sodelovanje na področju zaščite okolja
in zdravja ljudi pred obstojnimi organskimi onesnaževali. Države podpisnice so se
zavezale k prepovedi proizvodnje, uporabe ter uvoza in izvoza, k zmanjševanju
emisij nenačrtno proizvedenih so-produktov, k uporabi alternativnih kemikalij in tehnik
ter k načrtovanemu upravljanju z zalogami in odpadki obstojnih organskih
onesnaževal. Ukrepi temeljijo na upoštevanju previdnostnega načela∗.
Slovenija se je s podpisom Stockholmske konvencije obvezala k pripravi in izvedbi
Nacionalnega izvedbenega načrta za upravljanje z obstojnimi organskimi
onesnaževali. V okviru projekta so bili zbrani podatki o proizvodnji in uporabi vseh 12
POPs snovi v preteklosti in o stanju onesnaženosti okolja. Podatki o obstoječem
stanju onesnaženosti okolja s POPs predstavljajo izhodišče za načrtovanje nadaljnjih
aktivnosti za zaščito okolja in varovanje zdravja državljanov Republike Slovenije.
Podobno kot v drugih državah EU se tudi v Republiki Sloveniji izvajajo številne
aktivnosti za zaščito okolja pred POPs snovmi. Podatki o proizvodnji in uporabi vseh
12 POPs snovi v preteklosti so bili zbrani in predstavljajo izhodišče za načrtovanje
zaščitnih ukrepov. Glavni viri emisij se načrtovano odstranjujejo, kar se že kaže s
postopnim zmanjševanjem prisotnosti POPs snovi v okolju. Problematično ostaja
področje reke Krupe, v kateri so ob obilnejšem deževju še vedno zaznavne povišane
vrednosti PCB. O razpršenih virih POPs, ki še niso evidentirani, se nadaljuje zbiranje
informacij. Poklicna izpostavljenost POPs snovem v Sloveniji ne predstavlja večjega
vzroka za zaskrbljenost.
Glede na sedanje stanje so prioritete Republike Slovenije za zaščito okolja in zdravja
ljudi pred POPs snovmi:
- ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva s področja reke Krupe PCB,
- krepitev izvajanja zakonodaje na področju POPs,
- nadaljnje zmanjševanje emisij POPs v okolju,

∗

Previdnostno načelo se uporabi pri zaščiti okolja pred izredno nevarnimi snovmi. Kadar obstaja tveganje za resne in
nepovratne škodljive učinke, pomanjkanje znanstvenih dokazov ne sme biti razlog za odlašanje ukrepov za zaščito okolja in
zdravja ljudi.
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raziskave učinkov POPs na zdravje ljudi, raziskave obremenjenosti
prebivalstva s POPs in opredelitev povezave med obremenjenostjo in
učinkom,
vzpostavitev centralnega informacijskega sistema za POPs v RS,
informiranje prebivalcev o POPs in njihovih učinkih na okolje in zdravje ljudi,
vključevanje v mednarodne aktivnosti na področju POPs.

Na podlagi izbranih prioritet Republike Slovenije za zaščito okolja in zdravja ljudi pred
POPs snovmi so določeni strateški cilji na različnih področjih varovanja okolja in
zdravja, za vsako področje pa so pripravljeni akcijski načrti za ukrepanje. Strateški
cilji in načrtovani ukrepi za doseganje teh ciljev so prikazani v spodnji tabeli.
Načrtovani ukrepi bodo zagotovili zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva POPs
snovem in s tem bolj zdravo življenjsko okolje v skladu s priporočili Stockholmske
konvencije.

3.4 Akcijski načrti s predvidenimi ukrepi
3.4.1 Akcijski načrt: Institucionalna in zakonodajna krepitev
Zakonodaja Republike Slovenije na področju pesticidov, kemikalij, varstva okolja in
drugih področjih povzema celoten pravni red Evropske Skupnosti ter natančno
opredeljuje pristojnosti in naloge posameznih resornih ministrstev kot drugih institucij.
FFS s POPs snovmi predstavljajo specifično kategorijo, ki zahteva sodelovanje
različnih strokovnih in zakonodajnih področij. Pristojnost za FFS s POPs snovmi
lahko pripišemo MKGP in MZ. Gre za snovi, katerih proizvodnja, promet in uporaba v
Republiki Sloveniji že dalj časa ni dovoljena. Prihaja do odpadkov, nerabnih zalog in
potencialne onesnaženosti okolja, kar je v pristojnosti MOP.
Nadzor nad PCB je v pristojnosti MOP. Uporaba PCB je v Sloveniji omejena na
evidentirane električne naprave, kjer se zaradi ekonomski razlogov ne odločijo
zamenjati opreme pred potekom njihove delovne dobe. Gre za starejše električne
transformatorje in kondenzatorje, ki jih bodo podjetja zamenjala ob izteku njihove
delovne dobe, vsekakor pa v zakonsko določenem roku do leta 2010. Za odstranitev
je pripravljen poseben operativni program, ki ga izvaja ARSO, MOP. V strateških
usmeritvah ravnanja z odpadki v Sloveniji se predvideva lokacijsko, kvantitativno in
kvalitativno opredelitev razpršenih virov s PCB in divjih odlagališč s FFS s POPs
snovmi.
Izvajanje ukrepov za zmanjšanje ali dokončno odpravo izpustov nenamerno
proizvedenih POPs iz antropogenih virov, zlasti PCCD/PCDF, mora temeljiti na
podatkih o emisijskih vrednostih za glavne emisijske vire. Ker teh evidenc v Sloveniji
ni, jih bo potrebno najprej izdelati in nato pristopiti k izvajanju ukrepov, ki jih
predpisuje SC.
Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
Nacionalno zakonodajo je treba usklajevati z zakonodajo Evropske unije in z
zahtevami SC.
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Zagotoviti izvedbo monitoringa emisijskih izvorov nenamerno proizvedenih POPs. Pri
tem je treba uporabiti tehnična navodila za oceno odlagališč POPs odpadkov (sklep
iz 7. srečanja konference pogodbenic Baselske konvencije).
Pripraviti je treba pregled stanja glede vsebnosti s POPs snovmi v tleh in ukrepe za
potrebe ekološke in integrirane kmetijske pridelave.
Med normativne ukrepe prištevamo tudi:
- pripravo predpisa vezanega na emisijo snovi v zrak iz krematorijev in peči za sežig
živalskih kadavrov,
- določitev najnižje možne kvalitete goriv za male in srednje kurilne naprave,
- poostren nadzor nad prepovedjo privatnega sežiganja odpadkov v gospodinjstvih in
na prostem,
- pripravo operativnega programa ravnanja z nevarnimi odpadki,
- novelacijo operativnega programa za ravnanje s PCB in PCT,
- novelacijo operativnega programa ravnanja z odpadnimi olji,
- poostren nadzor in povišanje kazni za izpuste v morje in neustrezno opremljene
ladje,
- vzpostavitev osebne odgovornosti vodje marine za kršenje okoljskih zahtev in izdaja
licence,
- poostren nadzor nad izvajalci sežiganja odpadkov, kemijsko proizvodnjo,
proizvodnjo kovin, elektrarnami in cementarnami.
Predstavniki ministrstva za zdravje in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano aktivno sodelujejo v delovnih skupinah Komisije, kjer se obravnavajo
vprašanja onesnaženja živil s POP onesnaževali.
3.4.2 Akcijski načrt: proizvodnja, promet, uporaba, zaloge in odpadki
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) s POPs (Priloga A, 1. del Kemikalije)
V Republiki Sloveniji je le eno podjetje proizvajalo fitofarmacevtska sredstva z
aktivnimi snovmi, ki so POPs. Proizvodnja je zajemala sredstva, ki so vsebovala
aldrin, dieldrin, DDT in endrin. Glede na prepovedi in omejitve uporabe teh snovi je
bila tudi njihova proizvodnja ukinjena že v sedemdesetih letih, zadnji, endrin, je bil
prepovedan leta 1989. Današnja zakonodaja v celoti prepoveduje tako njihovo
proizvodnjo kot tudi uporabo in promet.
Pregled stanja je pokazal, da v Sloveniji FFS s POPs snovmi niso bila v intenzivni
uporabi. Slednje dokazuje tudi redko pojavljanje POPs snovi v tleh ali vodi. Glede na
izkušnje strokovnjakov pa sta bila največ v uporabi DDT kot prašivo in endrin, vendar
podatkov o dejanskih porabljenih količinah v Slovenijo ni. Odprto je ostalo vprašanje
divje odloženih FFS s POPs snovmi. Cilj akcijskega načrta za področje FFS s POPs
snovmi je vzpostavitev sistema, ki bi preprečil škodljivost starih bremen in vpeljevanja
novih kemijskih snovi v okvir ukrepov SC.
Kratkoročni in srednjeročni načrti
Iz stališča zaščite ljudi in živali ter varstva okolja kakor tudi v luči implementacije SC,
je potrebno definirati oziroma natančno locirati stara bremena FFS s POPs snovmi
(gospodinjstva, kmetijska gospodarstva, okolje).
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Potrebno je preveriti in pripraviti načrt glede na rezultate popisa starih zalog FFS s
POPs snovmi pri prodajalcih in kmetijskih gospodarstvih za njihovo zbiranje,
odstranitev in varno uničenje.
Organizirati je potrebno pogostejše redno zbiranje nevarnih odpadkov na lokalnem
nivoju ter zagotoviti ustrezna zbirna mesta na vseh odlagališčih komunalnih
odpadkov.
Dolgoročni ukrepi
Na podlagi ugotovljenih lokacij divjih odlagališč in drugih neurejenih odlagališč
odpadkov FFS s POPs snovmi se pripravi ocena stanja onesnaženosti okolja s POPs
snovmi ter sanacijski načrti za posamezne lokacije.
Potrebna bo izvedba sanacije divjih odlagališč in drugih neurejenih odlagališč
odpadkov FFS s POPs snovmi v skladu s sanacijskimi načrti.
3.4.3 Akcijski načrt: proizvodnja, uvoz, izvoz, uporaba, identifikacija,
označevanje, odstranitev, skladiščenje in odlaganje PCB in opreme z
vsebnostjo PCB (Aneks A, II. del, Kemikalije)
V Sloveniji je bila uporaba PCB v tehnoloških procesih prepovedana že leta 1985.
Takrat je prenehal tudi uvoz surovin s PCB in se pričel izvoz preostanka surovin in
odpadkov na odlaganje. Obratujejo pa še stare naprave s PCB kot dielektrikom
(kondenzatorji, transformatorji), ki so evidentirane (ARSO, MOP) in se lahko
uporabljajo do leta 2010.
Kratkoročni in srednjeročni načrti
Opraviti bo potrebno inventarizacijo in izvesti sanacijo razpršenih virov PCB v okviru
operativnega programa MOP ter urediti nadzor nad razpršenimi viri PCB, zbiranjem
odpadkov in divjimi odlagališči.
Pomembno bo vzpostaviti tekočo evidenco opreme s PCB v uporabi, na začasnem
skladiščenju ter izvozu za odlaganje ter o tem obveščati javnost.
V vseh okoljskih elementih, odpadkih in živilih bo treba nadaljevati izvajanje
programa monitoringa PCB.
Potrebno bo tudi redno vzdrževanje in nadzor deponije PCB odpadkov v Tovarni
kondenzatorjev Iskra Semič. Med dovoljenimi sredstvi za gašenje (polnila gasilnih
aparatov in morda še kje) so halogenirane spojine. Pri visoki temperaturi in
intenzivnih oksidacijskih procesih, ki potekajo pri gašenju, se tvorijo PCB, dioksini in
drugi soprodukti, zato je takšna uporaba nevarna za zdravje in za ta namen
neprimerna. Potrebno bo evidentirati količino teh sredstev v uporabi in v prodaji.
Gasilne aparate in druga orodja, ki vsebujejo halogenirane zaviralce gorenja bo treba
odstraniti iz prodaje in pripraviti okvir organiziranega in varnega odstranjevanje.
Izkušnje sosednjih držav kažejo, da so bili v obdobju dovoljene proizvodnje in
uporabe PCB te snovi v uporabi tudi v gradbeništvu, zato se v nekaterih zgradbah
zgrajenih v obdobju do leta 1985 PCB lahko pojavlja v zvišanih koncentracijah v
zraku prostorov takšnih zgradb. Izdelati je potrebno seznam zgradb, grajenih v tistem
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obdobju, in izvesti meritve prisotnosti PCB v zraku. Pri delu bi bilo smiselno uporabiti
izkušnje držav, kjer so takšen postopek že vodile ali je v teku.
Dolgoročen ukrep
Priprava strategije za dokončno sanacijo odlagališča PCB odpadkov v Tovarni
kondenzatorjev Iskra Semič, ki je bilo zgrajeno leta 1985.
3.4.4 Akcijski načrt: proizvodnja, promet, uporaba, zaloge in odpadki DDT
(priloga B, Kemikalije)
Republika Slovenija je FFS, ki so vsebovala DDT, proizvajala v majhnem obsegu.
Tako proizvodnja kot tudi uporaba teh sredstev je prepovedana že od leta 1972.
Kljub temu obstaja, poleg izvedene ankete pri trgovcih in pri kmetijskih
gospodarstvih, ki je pokazala ostanek FFS s POPs snovmi možnost, da sredstva, ki
DDT vsebujejo, še vedno obstajajo kot nerabne stare zaloge bodisi pri kmetijskih
gospodarstvih in v gospodinjstvih.
Problematika DDT je zato vključena v načrte v zvezi s FFS, ki vsebujejo POPs snovi.
3.4.5 Akcijski načrt: Nastanek nenamerno proizvedenih PCDD/PCDF, HCB in
PCB
Za nenamerno proizvedene POPs v Sloveniji nimamo še popolne evidence emisijskih
virov in podatkov o izpustih v atmosfero, obstajajo le posamezne meritve
dioksinov/furanov v elementih okolja in izdelkih za prehrano. Že v okviru priprave
projekta NIP je bila dana pobuda za izvedbo naloge z naslovom »Ureditev nadzora
na področju emisij nenamerno proizvedenih obstojnih organskih onesnaževal:
PCCD/PCDF, PCB, HCB in PAH«. Rezultati projekta bodo osnova za vzpostavitev
urejanja nadzora emisij POPs v okolje v skladu z zahtevami Stockholmske
konvencije.
Kratkoročni ukrepi
Opraviti inventarizacijo emisij in uvesti nadzor nad nenamerno proizvedenimi
PCCD/PCDF, PCB in HCB v Sloveniji pri sledečih možnih virih:
- obstoječih sežigalnicah, vključno s so-sežigom komunalnih, nevarnih ali
bolnišničnih odpadkov,
- cementarne ob so-sežigu nevarnega odpada,
- termični procesi v metalurški industriji,
- proizvodnji celuloze ob tehnoloških postopkih beljenja celuloze s klorom.
Vzpostaviti nadzor nad POPs v trdnih odpadkih blata iz bioloških čistilnih naprav. Na
osnovi obstoječega pregleda nad emisijami nenamerno proizvedenih POPs izdelati
spisek prioritet in predlogov za zmanjševanje emisij POPs. Vzpostaviti mehanizem
prepoznavanja in inventarizacijo novih izvorov ter izpustov teh kemikalij v okolje,
vključno z redno letno evidenco. Oceniti učinkovitost veljavnih predpisov in ukrepov,
ki urejajo izpuste POPs, in jih posodobiti. Izobraževati širšo javnost o škodljivih vplivih
POPs na zdravje ljudi in okolje ter predvideti časovni potek za dopolnjevanje
izvedbenega načrta NIP z revizijo novega stanja po pretečenih petih letih.
Specifične naloge, ki izhajajo iz kratkoročnih ukrepov :
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Aktivnosti so razdeljene v tri sklope in sicer: določitev virov, zmanjšanje emisij in
ozaveščanje o možnih poteh prenosa POPs.
1. Določitev virov:
- v obstoječih sežigalnicah, vključno s so-sežigom komunalnih, nevarnih ali
bolnišničnih odpadkov,
- v cementarnah ob so-sežigu nevarnega odpada,
- v termičnih procesih v metalurški industriji,
- v proizvodnji celuloze ob tehnoloških postopkih beljenja celuloze s klorom,
- analiza blata iz čistilnih naprav in ocena emisij POPs iz blata čistilnih naprav,
- določitev izpustov POPs iz kurilnih naprav za gospodinjstva,
- določitev emisije POPs zaradi kurjenja odpadkov na prostem,
- določitev letnih emisij POPs zaradi naravnih in drugih nesreč,
- priprava vprašalnikov za pripravo inventarja nenamerno proizvedenih POPs,
- izvedba ankete o nenamerno proizvedenih POPs,
- izvedba novega izračuna in uporaba novih orodij na podatkih za leto 2005.
2. Zmanjšanje emisij nenamerno proizvedenih POPs:
- priprava spodbud za izboljšanje internega monitoringa POPs (do leta 2010),
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na področju proizvodnje
celuloze in papirja (do leta 2010),
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na področju metalurške
industrije (do leta 2010),
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na področju kemične
industrije (do leta 2010),
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na področju sežiga
odpadkov in sosežiga odpadkov (do leta 2010),
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na področju sežiga
biogoriv (do leta 2010).
3. Izboljšanje znanja in informacij o emisijah, disperzijskih virih in izpostavljenosti ter
možnih poteh nenamerno proizvedenih POPs:
- raziskava o nenamerno sproščenih POPs pri termičnih postopkih v velikih in
malih napravah,
- določitev drugih izvorov POPs in potrebnih ukrepih.
Dolgoročni ukrepi
Uvajanje sprememb in strategije v tehnoloških procesih za zmanjševanje emisije
POPs v vse okoljske elemente, odpadke in produkte.
Pri načrtovanju novih industrijskih obratov preprečiti nastanek novih izvorov emisij
nenamerno proizvedenih produktov v okolje z uvajanjem okolju prijaznih tehnologijuporaba BAT/BEP.
3.4.6 Akcijski načrt: Identifikacija zalog, produktov v rabi in odpadkov: DDT,
HCB (priloga A, B, C, kemikalije) - Načrt za ovrednotenje in preprečevanje
sproščanja iz zalog in odpadkov (priloga A, B, C, Kemikalije)
Identifikacija zalog in potencialnih produktov FFS s POPs snovmi v uporabi je skoraj
v celoti opravljena. Več neznank se odpira na področju odpadkov FFS s POPs
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snovmi oziroma usode nerabnih in odpadnih pesticidov v preteklosti, ko so v veljavo
stopile prepovedi njihove uporabe. Predvidevamo, da so nekatere od teh snovi
končale tudi na smetiščih komunalnih odpadkov.
Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
Na podlagi identifikacije starih bremen in posledic onesnaženosti s FFS s POPs
snovmi je potrebno vzpostaviti oziroma ustrezno dopolniti bazo podatkov o stanju
okolja glede obremenjenosti s FFS s POPs snovmi. Tako prikazani podatki bodo
omogočil konstantno, sprotno obveščanje širokega kroga javnosti.
Preglednost in dostopnost do sprotnih podatkov iz zgornje alinee je osnova in
predpogoj za pripravo in izvedbo ustreznih postopkov odstranitve oziroma uničenja
starih zalog FFS s POPs snovmi.
Konkretnih podatkov o količinah nerabnih FFS s POPs snovmi, odloženih na
odlagališčih komunalnih odpadkov, v preteklosti nimamo. Za oceno stanja je
smiselno opraviti pregled onesnaženosti vodotokov in podtalnice v neposredni bližini
nekdanjih in delujočih odlagališč komunalnih in nevarnih odpadkov, zlasti tistih, za
katere vemo ali sumimo, da bi lahko bila predmet kontaminacije, pa tudi tistih, ki so v
bližini intenzivnejših kmetijskih območij.
Za učinkovito izvedbo odstranjevanja, uničevanja in sanacije ter za primere na novo
ugotovljenih kritičnih mest se pripravi standardni postopek ukrepanja, vključno s
pristojnostmi in načinom financiranja.
Dolgoročni ukrepi
Na podlagi podatkov pregleda onesnaženosti vodotokov in v skladu s standardnim
postopkom ukrepanja se izpelje sanacija in akcija za preprečevanje dodatnega
sproščanja FFS s POPs snovmi iz odpadkov.
3.4.7 Akcijski načrt: Identifikacija kontaminiranih območij ter ustrezno ravnanje
(Aneks A,B,C, Kemikalije)
Stara odlagališča odpadkov in embalaže fitofarmacevtskih sredstev s POPs pesticidi
so bili lahko povzročitelji onesnaženosti okolja v preteklosti. Te lokacije je potrebno
evidentirati in sanirati (Kozoderčeva jama, Jama proti Brunšvigu, Križna jama,
nekdanja vojaška območja itd.)
V Sloveniji je proizvodnja kondenzatorjev s PCB kot dielektrikom imela za posledico
onesnaženost okolja na področju občine Semič zaradi neustreznega ravnanja z
odpadki in nekontroliranimi izpusti. Odlagališče odpadkov je bilo sanirano, PCB pa je
ostal v podzemlju kraškega terena in se občasno izpira z meteornimi vodami v reko
Krupo. V okolici se še vedno izvaja monitoring PCB. Rezultati zadnji let kažejo
potencialno možnosti občasne kontaminacije reke Krupe, medtem ko v ostalih
elementih okolja PCB ne presega dovoljenih mejnih vrednosti.

Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
Pripraviti pregled najpomembnejših starih bremen FFS s POPs snovmi ter izdelati
predlog vrstnega reda za izvedbo sanacije ter način financiranja.
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Nadaljevanje oziroma vzpostavitev monitoringa ostankov FFS s POPs snovmi v tleh
z intenzivnim kmetijstvom.
Ohranjanje rednega monitoringa ostankov FFS s POPs snovmi v živilih in kmetijskih
pridelkih ter krmi domačega izvora, ki so lahko posledica onesnaženosti okolja. Tako
pridobljeni podatki predstavljajo pomemben posredni kazalnik onesnaženosti tal.
Vključitev napotkov za postopanje v primerih prisotnosti ostankov FFS s POPs
snovmi v standardne postopke ukrepanja.
Dolgoročno spremljanje stanja okolja na območju občine Semič z meritvami PCB in
dioksinov/furanov.
Dolgoročni načrt
Opraviti celovit pregled onesnaženih območij s POPs in izdelati preliminarno oceno
tveganja za zdravje ljudi in okolje. To oceno je dobro uporabiti pri nadaljnjih analizah
tveganja in ovrednotiti potrebe po dekontaminaciji ob upoštevanju kriterija
ekonomičnosti. Pridobljene izkušnje so lahko osnova za načrtovanja postopkov pri na
novo odkritih onesnaženih področjih (stara bremena).
Pri načrtovanju sanacije novih kontaminiranih področij uporabiti izkušnje in rezultate
dolgoletnih raziskav na onesnaženem območju Semiča z uporabo sistema
modeliranja.
Prednostno uporabiti in-situ metode sanacije (npr. ekoremediacije), da se zmanjša
tveganje za onesnaženje med transportom.
Preprečiti nastanek novih ekoloških obremenitev okolja.
3.4.8 Akcijski načrt: Strategija pri izmenjavi podatkov
Obveščanje na področju POPs pomeni zbiranje, oblikovanje in posredovanje
podatkov in informacij s tega področja (emisije, imisije, stanje onesnaženosti,
ravnanje različnih udeležencev, učinkovitosti ukrepov) z namenom vključevanja
različnih udeležencev, pomembnih za učinkovito preprečevanje in zmanjševanje
emisij POPs.
Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
Vzpostaviti centralni informacijski center za POPs, ki bo deloval na URSK (MZ), s
ciljem spremljati in zbirati podatke o POPs, prizadevati si za njihovo zmanjševanje,
preprečevanje in opuščanje v industriji in drugih dejavnostih.
Ustanoviti strokovno medresorsko komisijo za POPs, ki bo vodila in usmerjala
izvedbo akcijskih načrtov v okviru NIP, prevzela nalogo strokovnega svetovalnega
telesa za podporo izvajanja NIP in koordinirala aktivnosti za vzpostavitev pravne in
institucionalne ureditve za zbiranje predlogov in odločanje za širitev seznama POPs
ter predpisala postopek za uvajanje novih POPs.
Oblikovati nacionalni spletni portal za POPs in vzpostaviti celovito ter redno
obnovljeno predstavitev podatkov in informacij o SC, o POPs, o stanju okolja v
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Sloveniji in v svetu, o virih emisij, o njihovih vplivih in učinkih ter o možnostih
ukrepanja in učinkovitosti teh ukrepov. Namen tega portala je omogočiti dostop do
podatkov in informacij na temo POPs najširši javnosti in drugim udeležencem, ki
potrebujejo te podatke.
Za delovanje nacionalnega spletnega portala za POPs so zadolženi: Urad RS za
kemikalije (MZ), kot skrbnik spletnega portala, v sodelovanju z Agencijo RS za okolje
(MOP), inšpektorati, javnimi zavodi in drugimi organi ter institucijami, pri katerih se
zbirajo in objavljajo podatki o POPs snoveh.
Krepitev sodelovanja na področju zbiranja podatkov, sprejemanja ukrepov in izvedbe
sanacijskih postopkov v zvezi s POPs med vsemi pristojnimi resorji in institucijami.
Povezovanje in dostopnost podatkov o obremenjenosti okolja s POPs snovmi iz
monitoringov posameznih elementov okolja, pridelkov in izdelkov (živila, kmetijski
pridelki, krma) pri zbiranju in vrednotenja podatkov.
3.4.9 Akcijski načrt: Ozaveščanje javnosti, obveščanje in izobraževanje
Ozaveščanje javnosti
Ozaveščanje na področju POPs pomeni takšno ciljno ravnanje, s pomočjo katerega
glavne deležnike in ciljne populacije v javnosti pripravimo do tega, da znajo kritično
presoditi in spoznati svoja in tuja dejanja ali mnenja, z namenom oblikovanja
odgovornega razmerja do njih.
Državljane Republike Slovenije je potrebno seznaniti s POPs snovmi na način, da
bodo znali prepoznati potencialno nevarnost. Predvsem je pomembna seznanitev
javnosti o načinih izpostavljenosti, ki jih z znanjem in s premišljenim ravnanjem lahko
zmanjšamo, saj so posledica prehranjevalnih navad in načina življenja. Prebivalci RS
morajo imeti na razpolago dovolj informacij, da se o tem lahko samostojno odločajo.
Zdravnike in druge delavce v zdravstvu je potrebno seznaniti s POPs snovmi in
njihovimi učinki. Podrobno morajo poznati posledice izpostavljenosti POPs snovem in
načine za zmanjšanje izpostavljenosti. Spodbuditi jih je treba za aktivno sodelovanje
pri ozaveščanju svojih bolnikov o nevarnostih POPs snovi in o načinih ravnanja za
zmanjšanje izpostavljenosti. Družinam z otroki in bodočim materam je potrebno
svetovati o potencialnih nevarnostih uživanja onesnaženih ribjih in mesnih izdelkov.
Za učinkovito doseganje ciljev ozaveščanja je pomembna uporaba vsebin in metod,
prilagojenih sposobnostim razumevanja in potrebam posamezne ciljne skupine.

Priprava zloženk in brošur
Cilj priprave serije zloženk in brošur je v posredovanju informacij čim širši javnosti in
izbranim ciljnim skupinam. Zloženke in brošure se pripravijo tako, da je pripravljeno
vsebino mogoče uporabiti tudi na nacionalnem spletnem portalu o POPs.
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Namen priprave navedenih gradiv je predvsem večja prepoznavnost tematike in
problematike, povezane s POPs.
Potrebno je pripraviti naslednje publikacije:
- splošno brošuro ali zloženko s kratko predstavitvijo POPs snovi in Stockholmske
konvencije,
- zloženke s predstavitvijo posameznih POPs ali skupine POPs (PCDD/F, PCB,
pesticidi), namenjene širši javnosti (gospodinjstva) ali posameznim ciljnim
skupinam javnosti (novinarji, učitelji, šolarji, nevladne organizacije, zdravstveni
delavci, delavci v različnih dejavnostih, mlade ženske).
Priprava spletne strani o POPs snoveh
Spletna stran o POPs snoveh bo dostopna celotni javnosti. Namenjena bo
informiranju o POPs snoveh, njihovem učinku na okolje in na zdravje ljudi ter
izmenjavi informacij.
Priprava izobraževalnega srečanja z novinarji na temo POPs
Cilj izobraževalne delavnice je predstaviti novinarjem vsebino in zahteve
Stockholmske konvencije, stanje in emisijske vire v Sloveniji, učinke posameznih
POPs na zdravje ljudi in okolje ter kateri so možni ukrepi za preprečevanje in
zmanjševanje emisij POPs.
Namen delavnice je doseči prepoznavnost in razumevanje problematike POPs v
Sloveniji med novinarji ter zmanjšati možnost njihovega nepravilnega poročanja v
medijih o le-teh.
Izobraževanje
Priprava izobraževalnega programa za izbrane ciljne skupine javnosti
Priprava izobraževalnega programa na temo POPs z novinarji, nevladnimi
organizacijami s področja varstva okolja, nevladnimi organizacijami in združenji s
področja varstva žensk in otrok, gospodarskimi interesnimi združenji, lokalnimi
skupnostmi in delavci v vzgoji in izobraževanju, s ciljem predstaviti vsebino in
zahteve Stockholmske konvencije, stanje in emisijske vire v Republiki Sloveniji,
učinke posameznih POPs na zdravje ljudi in okolja ter predvsem možne ukrepe za
preprečevanje in zmanjševanje emisij POPs v življenjsko okolje.
Priprava izobraževalnih gradiv za različne ciljne skupine javnosti
Priprava izobraževalnih gradiv za različne ciljne skupine javnosti v sklopu priprav
izobraževalnega programa, ki jih je mogoče uporabiti za izvajanje izobraževanja
izven sklopa dejavnosti informacijskega centra za POPs.
Vključitev uporabnikov POPs snovi v program rednega izobraževanja o ravnanju z
nevarnimi snovmi in o njihovih vplivih na ljudi in okolje.
Obveščanje
Obveščanje na področju POPs pomeni zbiranje, oblikovanje, posredovanje podatkov
in informacij s tega področja (emisije, imisije, stanje, ravnanje različnih udeležencev,
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učinkovitost ukrepov) z namenom doseganja različnih udeležencev, pomembnih za
učinkovito preprečevanje in zmanjševanje emisij POPs.
Oblikovanje nacionalnega spletnega portala za POPs (NSP)
Cilj nacionalnega spletnega portala za POPs je vzpostaviti celovito ponudbo
podatkov in informacij o Stockholmski konvenciji, POPs, stanju v Sloveniji in v svetu,
virih emisij, njihovih vplivih in učinkih ter možnostih ukrepanja in njihovi učinkovitosti.
Namen nacionalnega spletnega portala za POPs je omogočiti dostop do podatkov in
informacij na temo POPs najširši javnosti in deležnikom, pomembnim za
zmanjševanje in preprečevanje emisij POPs.
NSP posreduje podatke in informacije o POPs, zakonodaji, emisiji in imisiji,
izpostavljenosti ljudi, nivojih POPs v človeškem tkivu/okolju, bioakumulaciji, trendih
ekotoksičnosti, virih onesnaženja (točkovni/razpršeni), povezavah z EPER/IPPC,
metodah za zmanjšanje in preprečevanje.
Priprava komunikacijske strategije za delo z javnostjo
Cilj komunikacijske strategije je vzpostaviti jasen okvir za posredovanje sporočil in
načinov doseganja javnosti s področja POPs.
Namen je v doseganju ciljev izvedbenega načrta na področjih ozaveščanja,
obveščanja, sodelovanja in izobraževanja.
Vsebine komunikacijske strategije so vsebine o situaciji, ciljih, ciljih javnosti in
deležnikih, temeljnih sporočilih, načinih posredovanja sporočil in doseganja javnosti
ter predvidenih učinkih.
Sodelovanje
Oblikovanje mehanizma za posredovanje širitve spiska POPs
Sodelovanje na področju POPs pomeni omogočanje javnosti, da se udeležuje
obravnave POPs, njihovih učinkov na zdravje ljudi in okolje ter pri oblikovanju
ustreznih ukrepov in politik za izvajanje Stockholmske konvencije.
Cilj oblikovanja mehanizma za posredovanje predlogov za uvrstitev dodatnih
kemikalij na spisek POPs je izpolnitev Stockholmske konvencije, ki določa
sodelovanje javnosti pri obravnavi POPs.
Namen mehanizma je omogočiti javnosti, da v predpisani obliki in vsebini predlaga
določeno kemikalijo za uvrstitev na spisek POPs z zagotovilom, da se bo odgovorno
telo do njihovega predloga argumentirano izreklo.
Struktura mehanizma:
- kontaktna oseba ali delovno telo,
- oblikovanje predloga,
- informacija o kemijski identiteti, obstojnosti, bioakumulativnosti, zmožnosti za
prenos v okolju na velike razdalje in škodljivih učinkih,
- postopek odločanja,
- javna objava presoje in predloga odločitve o ne/uvrstitvi.
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Problemske delavnice
Cilj problemskih delavnic je opozoriti ciljne javnosti na ukrepe za preprečevanje in
zmanjšanje emisij POPs.
Namen delavnic je informiranje ciljnih javnosti, povečevanje odzivnosti in lajšanje
sprejemanja razumnih odločitev, povezanih s spreminjanjem proizvodnih procesov.
Problemske delavnice se pripravijo na teme:
- obrati za termično obdelavo,
- kemijski obrati,
- ravnanje z odpadki (nenadzorovano sežiganje, blato iz čistilnih naprav),
- nove tehnologije za ravnanje s POPs),
- prekurzorji, alternative in ukrepi,
- spremljanje proizvodnih procesov.
Oblikovanje mehanizma za sodelovanje javnosti pri oblikovanju ukrepov in dejavnosti
Cilj mehanizma za sodelovanje javnosti je v zagotavljanju možnosti udeležbe in
odločanja javnosti v zvezi s problematiko POPs z namenom, da se poveča odzivnost
javnosti in prevzame odgovornost za ukrepanje na področju POPs. Pri tem je
potrebno upoštevati načela pravočasnosti, odprtosti, dostopnosti, odzivnosti in
prosojnosti. Minimalne zahteve sodelovanja javnosti vključujejo:
- učinkovito obveščanje o procesu in vsebinah,
- jasne postopke sodelovanja,
- znan terminski načrt,
- upoštevanje rezultatov iz sodelovanja javnosti.
Usposabljanje
Usposabljanje na področju POPs je predvsem namenjeno tistim deležnikom, ki imajo
lahko neposreden vpliv na oblikovanje in izvajanje ukrepov za preprečevanje in
zmanjševanje izpustov ter rabo prekurzorjev za nastajanje POPs, torej predvsem
znanim onesnaževalom.
Podpora delovanja IPPC centra
IPPC center deluje kot podpora dejavnostim obstoječih IPPC zavezancev. Cilj
podpore je v povezovanju zmogljivosti na področju POPs in optimizaciji ukrepov za
preprečevanje in zmanjševanje izpustov POPs. Namen sodelovanja IPPC centra in
Svetovalnega centra v vladi RS je podpora pri pridobivanju okoljevarstvenih
dovoljenj.

3.4.10 Akcijski načrt: Monitoring
S sistematičnim spremljanjem POPs snovi v različnih segmentih omogočimo
določitev tveganja izpostavitve prebivalcev tem snovem.
V sklopu varovanja zdravja prebivalcev Slovenije je treba spremljati prisotnost POPs
snovi, da bi preprečili vnos teh snovi s prehrano, da bi ocenili in spremljali
izpostavljenost prebivalstva POPs snovem v okolju, za oceno in spremljanje
obremenjenosti prebivalstva s POPs snovmi ter za spremljanje kazalcev zdravja ljudi.
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Monitoring POPs snovi bo dosegel svoj namen šele z učinkovito uporabo pridobljenih
podatkov, njihovo evaluacijo in smiselno interpretacijo.
Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
MZ, MOP in MKGP po potrebi dopolnijo obstoječe potekajoče redne monitoringe z
zahtevami SC. V ta namen se ministrstva medsebojno povežejo in pripravijo skupen
predlog. Izhodišče pri povezavi sistema monitoringa je učinkovita izraba vloženih
sredstev in vzpostavitev sposobnega informacijskega sistema kot osnove za
napoved tveganja in povezavo z aktivnostmi ministrstev (MOP, MZ, MKGP) in vlade
na področju varovanja zdravja in okolja.
Pri načrtovanju raziskovalnih programov in programov monitoringa je treba dati
prioriteto razvoju in optimizaciji monitoringa skladno z zavezo iz SC.
MZ, URSK vzpostavi monitoring POPs snovi v ljudeh in organizmih.
Ker je urejanje področja monitoringa za vse segmente okolja, kjer se po obstoječem
zakonodajnem sistemu že izvaja program imisijskega in emisijskega monitoringa, ki
prevzema mednarodne standarde in sprejete obveznosti za ovrednotenje stanja in
sprememb v okolju za FFS s POPs snovmi in PCB v pristojnosti Ministrstva za okolje
in prostor je njegova naloga:
• V okviru svojega delovanja vzpostaviti dolgoročno zasnovo monitoringa POPs
z upoštevanjem obstoječih aktivnosti v drugih ministrstvih, nadaljevati
sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in se vključiti v nove aktivnosti, ki jih
pripravlja EU.
• Ponovno preveriti aktivnosti v svoji pristojnosti, sistematično razvijati
dolgoročne monitoringe, potrebne raziskave in pilotne študije, katerih cilji so
ovrednotenje določenih problemov, ki odpirajo nova področja za vzpostavitev
monitoringa.
• Vse aktivnosti povezati z mednarodnimi programi monitoringa in z monitoringi,
ki jih predpisujejo mednarodne konvencije in protokoli, z vključevanjem drugih
državnih aktivnosti.
MOP bo v sodelovanju z MZ in MKGP pripravilo dopolnitev programa monitoringa na
osnovi izkušenj mednarodnih programov monitoringa. Problemi POPs se morajo
vključevati v povezave z drugimi parametri monitoringa.
Po zapiranju vojašnic in odhodu JLA iz Slovenije je potrebno na področju nekdanjih
vojašnic narediti popis skladišč snovi, ki vsebujejo POPs. Ker je veliko pesticidov
uporabljala tudi vojska ( DDT), bi bilo treba narediti tudi popis divjih odlagališč na
območjih nekdanjih vojašnic, kjer bi lahko poleg pesticidov odkrili tudi druge
odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi. Uporaba dimnih bomb je lahko vir nenamerno
povzročenih POPs. Zato bo Ministrstvo za obrambo pripravilo poseben načrt za
zmanjšanje emisij zaradi uporabe dimnih vojaških sredstev in pripravilo dodaten
monitoring zraka v času izvajanja vojaških vaj s poudarkom na spremljanju emisij
POPs zaradi obrambnih dejavnosti v mirnodobnem času.
Dolgoročni ukrepi
Izvajanje sistema monitoringa v skladu s privzetim konceptom.
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Specifični predlogi za monitoring ukrepe iz poročila NIP
Nadaljevanje rednega monitoringa POPs v različnih elementih okolja - voda, tla in
zrak ter živil, kmetijskih pridelkov ter krme domačega izvora.
Sistematski pregled vsebnosti ostankov POPs snovi v zemlji na kmetijsko intenzivnih
področjih v Slovenije s ciljem jasne opredelitvi kakovosti slovenskih tal, namenjenih
kmetijski rabi.
Ugotavljanje kontaminacije zraka kot možnega izvora posrednega onesnaženja, tudi
iz zelo oddaljenih virov.
Vzpostavitev rednega monitoringa POPs v marinah.
Izboljšanje poročanja o količinah in sestavi odpadkov in njihovi onesnaženosti s
POPs.
Odbiranje ustreznih podatkov iz obstoječih državnih monitoringov ter njihov prenos v
bazo podatkov.
Sprotna statistična obdelava in strokovna analiza zbranih podatkov ter njihov prikaz
in objava na spletni strani.
3.4.11 Aktivnost: Spremljanje in preučevanje učinkov POPs na zdravje ljudi v
RS
Vpliv POPs snovi na zdravje ljudi je odvisen od izpostavljenosti ljudi tem snovem v
okolju. Oceno izpostavljenosti prebivalstva POPs snovem v okolju omogočajo
epidemiološke raziskave obremenjenosti populacije. V Sloveniji lahko s spremljanjem
zdravstvenega stanja populacije, ki je bila izpostavljena višjim vrednostim POPs
snovi, ugotovimo posledice izpostavitve tem snovem v preteklosti in določimo
škodljive učinke na zdravje ljudi. Zaradi majhnega števila izpostavljenih oseb in
zaradi specifičnosti učinkov POPs snovi pa so rezultati takšnih študij pogosto
neznačilni, pri interpretaciji rezultatov je potrebna previdnost.
Epidemiološke raziskave in podatki


Pridobitev podatkov o obremenitvi prebivalstva s POPs – trenutno stanje,
trendi; posebej obravnavati populacijo na onesnaženem področju reke Krupe.
Indikatorji: materino mleko, maščevje, mlečni zobje, vpeljava modernejših
metod ugotavljanja izpostavitve.



Ocena vplivov na zdravje zaposlenih v podjetjih, kjer so še vedno v rabi ali
skladiščenju naprave, ki vsebujejo PCB.



Dolgoročni vplivi PCB na zdravje ljudi in s tem povezani stroški.



Hranjenje podatkov o obremenitvi prebivalstva s POPs, sledenje dinamike
obremenitve (ovrednotenje uspešnosti zaščite populacije) in obveščanje
javnosti (priporočila); določitev vrednosti za vsebnost D/F v toksičnih
ekvivalentih na gram maščobe za slovensko populacijo; določitev vrednosti
dnevnih vnosov D/F s prehrano v Sloveniji.
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Sledenje zdravstvenega stanja prebivalstva oziroma bolezni, ki so lahko
posledica izpostavljenosti POPs snovem v okolju – spontani splavi, prezgodnji
porodi, nizka porodna teža, nevrorazvojne motnje, imunološke motnje, bolezni
ščitnice, reproduktivne motnje, genetske bolezni - odkrivanje potencialnih
tveganj za reproduktivno zdravje.

Znanstvene raziskave vplivov POPs na zdravje živih bitij
-

Povezava med izpostavljenostjo POPs in vplivom na zdravje v različnih okoljih
- delovno, domače in pri različnih starostnih skupinah.

-

Razvoj in odkrivanje učinkovitih indikatorjev obremenjenosti prebivalstva s
POPs snovmi.

-

In vitro kontrolirane raziskave - genotoksičnosti, hormonskih vplivov,
imunotoksičnosti, reproduktivnih vplivov, nevrotoksičnosti.

-

Raziskave vplivov izpostavljenosti POPs in utero ter v otroštvu.

-

Raziskave lastnosti novih kemikalij za vključitev na seznam POPs in njihovih
vplivov na zdravje.

-

Ekonomska ocena učinkov izpostavljenosti prebivalstva POPs:
o dolgoročni vplivi PCB na zdravje ljudi in s tem povezani stroški,
o ocena vplivov na zdravje zaposlenih v podjetjih, kjer so še vedno v rabi
ali skladiščenju naprave, ki vsebujejo PCB, in s tem povezanih stroškov
za podjetja in skupnost.

-

Vključitev v mednarodne aktivnosti in projekte s področja vplivov POPs na
zdravje ljudi; sodelovati v harmoniziranih mednarodnih raziskavah.

Ocena ekonomskih učinkov posameznih škodljivih dejavnikov in ukrepov za njihovo
odstranitev je v današnjem času velikega pomena za načrtovalce politik, ki se med
drugim tudi na podlagi tega podatka odločajo o izvedbi posameznega ukrepa.
3.4.12 Akcijski načrt: Poročanje
Republika Slovenija je v skladu s 15. členom Stockholmske konvencije o obstojnih
organskih onesnaževalih zavezana k poročanju o:
• ukrepih, ki jih je sprejela za izvajanje določb te konvencije, in o učinkovitosti
teh ukrepov pri izpolnjevanju ciljev konvencije (poroča Konferenci
pogodbenic),
• statističnih podatkih o skupni količini proizvodnje, uvozu in izvozu vsake od
kemikalij, uvrščenih v Prilogo A in B, ali utemeljeno ocenjeno vrednost za te
podatke ter seznam držav, iz katerih je uvozila vsako tako snov in držav, v
katere je izvozila vsako tako snov (sporoči Sekretariatu),
v rednih časovnih presledkih in na obrazcih, ki jih določi Konferenca pogodbenic.
Odgovornost: MZ (URSK)
Sodelovanje: MOP, MKGP
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2. RS mora sprejeti ukrepe za zmanjšanje celotnih izpustov iz antropogenih virov za
vsako od kemikalij, uvrščeno v Prilogo C Stockholmske konvencije, da bi se čim bolj
zmanjšali celotni izpusti in se, kadar je to mogoče, dokončno odpravili.
Odgovornost: MZ, MOP
Sodelovanje: MKGP
Predlogi za izboljšave obstoječega sistema poročanja
Z upoštevanjem zgornjih ugotovitev je potrebno za izvajanje določil Stockholmske
konvencije pripraviti in izvesti naslednje ukrepe:
U-P1

Določitev obveznosti posredovanja poročil iz monitoringov in drugih upravnih
procesov, ki vsebujejo podatke o POPs, Informacijskemu centru za POPs.

U-P2

Dopolnitev zakonodaje s področja poročil o monitoringu z navedbo GaussKruegerjevih koordinat vira emisije (kjer to še ni predpisano).

U-P3

Analiza izvajanja obratovalnih monitoringov POPs s strani zavezancev.

U-P4

Oblikovanje ekspertne komisije za sodelovanje v postopku presoje ukrepov za
zmanjševanje obremenjevanja okolja v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih
dovoljenj.

Pristojnosti za področje o obstojnih organskih onesnaževal v Republiki
Sloveniji.
MZ in MOP imata na osnovi POPs določene pristojnosti in naloge v skladu z uredbo
o POPs. Naloge so navedene v tabeli 3.
Obstoječi upravni sistem ne predvideva posebnega poročanja o POPs. Podatki in
informacije, pridobljeni z različnimi imisijskimi in emisijskimi monitoringi, so
razdrobljeni in se zbirajo na MOP, pri zavezancih ali upravljavcih, v obliki letnih
poročil. Načini, termini in pogostnost poročanja so za posamezne vrste monitoringov,
v katere so vključeni tudi POPs, različni in predpisani bodisi z upravnimi postopki ali
pa je poročanje vezano na celoten prostor EU, kar je obveznost ob prevzemu EU
zakonodaje.
Tabela 29: Poročanje
Obveznost
Ukrepi za zmanjšanje
odpravo
izpustov
nenamerne proizvodnje
(15. člen, točka a)

Opis zahteve
ali
iz

Ukrepi za zmanjšanje ali
odpravo
izpustov
iz
nenamerne proizvodnje
(15. člen, točka a, podtočka
(V))
Izvedbeni/nacionalni načrt
(7. člen)

Oblikovati akcijski načrt, ali če je to ustrezno, regionalni
ali podregionalni akcijski načrt in ga pozneje izvajati kot
del svojega načrta za izvajanje, opisanega v 7. členu,
oblikovanega za ugotovitev, označitev in obravnavo
izpusta kemikalij, uvrščenih v Prilogo C Stockholmske
konvencije.
Revizija strategij in njihove uspešnosti pri izpolnjevanju
obveznosti - oblikovati akcijski načrt, ali če je to
ustrezno, regionalni ali podregionalni akcijski načrt za
identifikacijo, karakterizacijo in ugotovitvijo nenamerno
proizvedenih POPs iz Priloge C; te revizije se vključijo v
poročila, ki se predložijo v skladu s 15. členom.
Država je zavezana k oblikovanju načrta za
izpolnjevanje svojih obveznosti po tej konvenciji , da si
prizadeva za njegovo uresničevanje in kot je to
ustrezno, pregleduje in posodablja svoj izvedbeni načrt

Prioriteta
V dveh letih od začetka veljavnosti
te konvencije

Vsakih pet let

RS predloži svoj nacionalni načrt
za
izvajanje
Konferenci
pogodbenic v dveh letih od datuma
začetka veljavnosti konvencije za
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Poročanje
(15. člen)

Ocenjevanje učinkovitosti
(16. člen)

Priloga A, II.del, točka g

Priloga B, II.del, 4. točka

za izvajanje v rednih časovnih presledkih tako, kot je to
opredeljeno v sklepu Konference pogodbenic.
RS je zavezana k poročanju:
- o ukrepih, ki jih je sprejela za izvajanje določb te
konvencije, in o učinkovitosti teh ukrepov pri
izpolnjevanju ciljev konvencije (poroča Konferenci
pogodbenic);
- statističnih podatkov o skupni količini proizvodnje,
uvozu in izvozu vsake od kemikalij, uvrščenih v Prilogo
A in Prilogo B, ali utemeljeno ocenjeno vrednost za te
podatke, ter seznam držav, iz katerih je uvozila vsako
tako snov, in držav, v katere je izvozila vsako tako snov
(sporoči Sekretariatu).
Da bi se omogočilo tako ocenjevanje, Konferenca
pogodbenic na prvem zasedanju da pobudo za
oblikovanje ureditev in ukrepov, s katerimi si priskrbi
primerljive podatke monitoringa o prisotnosti kemikalij,
uvrščenih v Priloge A, B in C, ter o njihovem prenosu v
regionalnem in globalnem okolju. Za te ureditve in
ukrepe velja, da jih izvajajo pogodbenice na regionalni
podlagi, če je to ustrezno, v skladu s svojimi
strokovnimi in finančnimi zmožnostmi in pri tem, kolikor
je mogoče, uporabljajo obstoječe programe in
mehanizme monitoringa ter spodbujajo usklajevanje
pristopov; da se lahko po potrebi zamenjajo ob
upoštevanju razlik med regijami in njihovih zmožnosti
za izvajanje monitoringa, ter da vsebujejo poročila
Konferenci pogodbenic o rezultatih monitoringa na
regionalni in globalni ravni v časovnih presledkih, ki jih
določi Konferenca pogodbenic.
Ocenjevanje se opravi na podlagi razpoložljivih
znanstvenih, okoljskih, strokovnih in gospodarskih
informacij, med katere spadajo tudi: poročila in druge
informacije, pridobljene z monitoringom, ki se zberejo v
skladu z drugim odstavkom; poročila držav, ki se
predložijo v skladu s 15. členom, ter informacije o
neskladnosti, ki se predložijo po postopkih, predvidenih
v 17. členu.
Vsakih pet let pripravi poročilo o napredku pri odpravi
polikloriranih bifenilov in ga predloži Konferenci
pogodbenic skladno s 15. členom.
RS, ki uporablja DDT, vsaka tri leta pošlje Sekretariatu
in Svetovni zdravstveni organizaciji informacije o
uporabljeni količini, pogojih uporabe in o pomenu snovi
za pogodbeničino strategijo obvladovanja bolezni v
obliki, ki jo predpiše Konferenca pogodbenic po posvetu
s Svetovno zdravstveno organizacijo.

to pogodbenico.
Poroča se v rednih časovnih
presledkih in na obrazcu, ki jih
določi Konferenca pogodbenic na
svojem prvem zasedanju.

Konferenca pogodbenic prvič
oceni učinkovitost te konvencije
štiri leta po začetku veljavnosti
konvencije, nato pa v časovnih
presledkih, ki jih določi Konferenca
pogodbenic.

Vsakih pet let

Vsaka tri leta

3.4.13 Aktivnost: Strategija za raziskave in razvoj
V Sloveniji je potrebno spodbujati znanstvene raziskave in razvoj, monitoring in
sodelovanje na področju POPs snovi, podpirati je treba mednarodne razvojne
programe. Slovenski znanstveniki se morajo vključevati v mednarodne projekte za
raziskave POPs snovi in za odkrivanje novih POPs snovi.
Slovenija ima možnost preučevanja vplivov PCB na zdravje prebivalcev na področju
reke Krupe, kjer so bili prebivalci izpostavljeni višjim odmerkom PCB v primerjavi s
prebivalstvom drugih regij.
Osrednja potreba Slovenije na področju POPs snovi je pregled obremenitev človeške
populacije s PCB in dioksini. Inventarizacija je pokazala, da v Sloveniji niso znane
povprečne vrednosti količin PCB in dioksinov, ki se nahajajo v tkivih. V letu 2005 je
bil izveden poskusni monitoring določenih POPs snovi v vzorcih humane krvi in
humanega mleka ter v tkivih izbranih indikatorskih prosto živečih vrst živali, ki so del
prehranjevalne verige v Sloveniji. Podatki so pokazali obremenjenost slovenske
populacije s temi snovmi in stanje v obremenjenem delu JV Slovenije. Nadaljevanje
biomonitoringa je predvideno v letu 2007. Pozornost je potrebno posvetiti ranljivosti
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najmlajše populacije in načrtovanju morebitnih posebnim ukrepov za obvarovanje
zdravja, kar je osrednji cilj SC. Z raziskavo in njeni rednim obnavljanjem je potrebno
opredeliti trenutno stanje in trende teh obremenitev ter pripraviti ustrezna priporočila.
V okviru priprave NIP je bilo izvedeno tudi zbiranje vzorcev tkiva rjavega medveda.
Zaradi te možnosti v Sloveniji ter znanja in obstoječe analitska opreme je bila
opravljena preliminarna raziskava o vsebnost dioksinov in PCB v treh vzorcih tkiva.
Rezultati, čeprav preliminarni, so bili dobro sprejeti. Z nadaljevanjem raziskave lahko
Slovenija prispeva k znanju o obremenitvi tkiva te živali z dioksini in PCB v
svetovnem merilu.
Zaradi neustreznega odlaganja opreme in snovi, ki so vsebovale PCB na področju
Bele krajine je potrebno nadaljevati raziskavo o obremenitvah človeških tkiv ter
materinega mleka s PCB in dioksini/furani populacije.
Podatki obremenitev človeške populacije s PCB in dioksini so nujni za usklajeno in
utemeljeno vključevanje Slovenije v mednarodne aktivnosti za zmanjševanje
okoljskih obremenitev s POPs. Slovenija se mora vključiti v mednarodna gibanja za
ocenjevanje čezmejnega prenosa POPs snovi, ki je ali pa postane pomemben vzvod
za uresničevanje ciljev za zmanjševanje emisij POPs snovi znotraj posamezne
države. Potrebno je začeti z ustrezno raziskavo, ki bo opredelila slovenski prispevek
v onesnaževanju na velike razdalje s POPs snovmi.
Zaradi mednarodnega pritiska po nadomestitvi nekaterih še dovoljenih FFS s POPs
lastnostmi lahko v prihodnosti pričakujemo nove spojine na seznamu omejitev, ki jih
predvideva SC. Slovenija bo s prisotnostjo svojih predstavnikov v strokovnih telesih
kot članica EU pravočasno zaznala potencialne kandidatke za vključitev na seznam
Konvencije. Za te snovi moramo pravočasno predvideti ustrezne zamenjave in
predvideti socialno ekonomske posledice zahtev SC ter opredeliti stališče v procesu
vključevanja novih snovi na seznam SC.
Za ustrezno strokovno razpravo o razsežnosti nevarnosti in ustreznih ukrepov v
okviru SC na področju vključevanja novih spojin moramo negovati vsaj minimalno
lastno znanje, da bi lahko kvalitetno zagovarjali svoja stališča. Pravočasno je treba
začeti z nacionalnimi raziskavami mogočih onesnaževal, identificiranih v Republiki
Sloveniji in raziskavami o lastnostih in vplivih predlaganih novih snovi, POPs
kandidatk. V ta namen je treba izobraziti lastne strokovnjake, da bodo lahko
kvalitetno sodelovati na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.
Za nove POPs kandidate mora Slovenija pravočasno
izobraževanja prodajalcev in končnih uporabnikov teh snovi.

dopolniti

program

Medsebojno obveščanje in uskladitev delovanja strokovnih in upravnih teles,
nevladnih organizacij s področja varstva okolja, potrošnikov in zdravja (posebej
najbolj ranljivih populacij, kot so matere in otroci), predstavnikov industrije in ustrezno
vključevanje javnosti v upravljanje s POPs je ključni korak za uspešno
implementacijo ukrepov SC. Centralno vlogo v tem procesu bo prevzel Urad RS za
kemikalije preko strokovnega telesa Medresorske podkomisije za POPs, ki bo
obvladoval informacije in usklajeval medsebojne interese ter aktivnosti.
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Kratkoročni in srednjeročni ukrepi
1. Opredelitev obstoječega stanja in nadaljnje redno spremljanje (monitoring
prisotnosti POPs v ljudeh in organizmih) vrednosti količin POPs snovi, s
poudarkom na PCB in dioksinih v materinem mleku in krvi ljudi ter maščobnih
tkivih organizmov.
2. Opredelitev obstoječega stanja in nadaljnje redno spremljanje vrednosti količin
PCB in dioksinov v tkivih človeške populacije.
Preliminarne meritve vsebnosti PCB in dioksinov so bile na iniciativo pripravljavca
NIP opravljene v maščobnem tkivu rjavega medveda, kjer je po podatkih
dosedanjih raziskav iz sosednjih držav pričakovati podobno obremenjenost kot v
človeškem organizmu.
3. Spremljanje vrednosti PCB in dioksinov v telesnih tkivih in materinem mleku pri
populaciji, ki živi na območju nekdanjega onesnaženja v Semiču
4. Vključitev v mednarodna gibanja za ocenjevanje čezmejnega prenosa POPs snovi
in opredelitev slovenskega prispevka v onesnaževanju na velike razdalje.
5. Aktivnosti v zvezi z novimi spojinami s POPs lastnostmi:
-

-

Preučevanje novih snovi z lastnostmi POPs – bazične znanstvene
raziskave kemijskih in fizikalnih lastnosti ter raziskave učinkov na zdravje
živih bitij.
Priprava seznama novih spojin s POPs lastnostmi za vključitev na seznam
SC in seznama ustreznih zamenjav za nove spojine.
Priprava pregleda socialno ekonomskih posledic uvrstitve novih spojin na
seznam konvencije in vpeljave njihovih nadomestkov.
Opredelitev stališča Slovenije v procesu vključevanja novih snovi na
seznam SC.
Dopolniti program izobraževanja prodajalcev in končnih uporabnikov novo
vključenih snovi na seznam SC.

6. Preverjanje predlogov novih spojin za vključitev na seznam SC.
7. Priprava seznama ustreznih zamenjav za nove spojine na seznamu SC.
8. Priprava pregleda socialno-ekonomskih posledic novih spojin na seznamu SC.
9. Začetek raziskav lastnosti in vplivov novih POPs kandidatov za seznam SC.
10. Opredelitev stališč v procesu vključevanja novih snovi na seznam SC.
11. Izmenjava informacij preko sprotnega obveščanja na spletni strani o POPs.
12. V okviru celovite ureditve nadzora na področju emisij nenamerno proizvedenih
obstojnih organskih onesnaževal: PCCD/PCDF, PCB, HCB in PAH, ki poteka v času
priprave poročila NIP, upoštevati predlagani sistem poročanja in obveščanja.
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Dolgoročni ukrepi
1. Znanstvene raziskave povezanosti med izpostavljenostjo POPs snovem in
zdravstvenim stanjem različnih populacij in starostnih skupin.
2. Raziskave vpliva maternalne izpostavljenosti POPs snovem pred in med
nosečnostjo na zdrav razvoj plodu in otroka.
3. Toksikološke raziskave – uporaba novih znanstvenih informacij in metod
(genomika, proteomika) za razumevanje mehanizmov toksičnega delovanja POPs
snovi.
4. Razvoj primernih indikatorjev izpostavljenosti posameznim POPs snovem v okolju
in uporaba teh indikatorjev za spremljanje učinkovitosti ukrepov za varovanje zdravje
ljudi pred POPs snovmi v okolju.

3.5 Prednosti in predlogi za razvoj kapacitet
POPs snovi za prebivalce Republike Slovenije ne predstavljajo prevelikega
neposrednega tveganja, ne glede na to, je treba na osnovi identificiranih potrebnih
akcij opraviti še veliko dela. Prednostna področja ravnanja s POPs snovmi se v
Sloveniji skladajo s prioritetami Stockholmske konvencije in Uredbe EU o obstojnih
organskih onesnaževalih. Slovenija ima pomanjkljivo znanje o zdravstvenem stanju
prebivalstva glede obremenite s POPs snovmi. Za uresničitev te naloge, prav tako
opredeljene v NIP, je treba začeti s predvidenimi ustreznimi raziskavami, ki bodo
pokazale morebitne obremenitve s POPs snovmi, s poudarkom na ranljivih članih
populacije in tisti populaciji, ki živi na nekoč močno onesnaženem področju s PCB,
Semič.
Potrebna je zmogljivosti v upravnih organih, ki pokrivajo to vsebino (MZ, MOP in
MKGP), prav tako je dvig zmogljivosti potreben tudi v tistih upravnih in strokovnih
telesih, ki delujejo na področju izobraževanja in širjenja informacij. Ukrepi se naj
izvajajo skladno z akcijskim načrtom za izmenjavo informacij in institucionalno
krepitev.
Potrebna je celovita vzpostavitev monitoringov, kjer le-ti še ne potekajo,
inventarizacija (lociranje in analiza) in program sanacije divjih odlagališč s POPs
snovmi.
Osrednje strokovno in upravno telo za ravnanje s POPs snovmi v Sloveniji naj bi
postala strokovna medresorska podskupina za POPs. Cilj te skupine bo uskladiti
medresorsko delovanje za izpolnitev zahtev SC in izvajanje predvidenih akcijskih
načrtov. Tej strokovni skupini je potrebno dati nujne pristojnosti, materialna sredstva
in kadrovske vire za delovanje in uresničevanje zadanih ciljev.

3.6 Časovni potek za uveljavitev akcijskih načrtov
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Postavitev, realizacija in ovrednotenje akcijskih načrtov naj bi potekalo o obdobju od
leta 2009 do 2013. Nosilci nalog bodo postavljeni glede na svoje pristojnosti.
Prednostna
področja

združeni
ukrepi
dolgoročni)

(kratkoročni,

1. Institucionalna
in zakonodajna
krepitev

- usklajevanje in priprava zakonodaje

srednjeročni

in

- ocena učinkovitost veljavnih predpisov in ukrepov, ki urejajo
izpuste POPs, in njihovo posodabljanje.
pripraviti pregled stanja vsebnosti s POPs snovmi v tleh in
ukrepe za potrebe ekološke in integrirane kmetijske pridelave

Nosilec
MZ,
MOP,
MKGP
MKGP

normativni ukrepi:
priprava predpisa vezanega na emisijo snovi v zrak iz
krematorijev in peči za sežig živalskih kadavrov,
- določitev najnižje možne kvalitete goriv za male in srednje
kurilne naprave,
- poostren nadzor nad prepovedjo privatnega sežiganja
odpadkov v gospodinjstvih in na prostem,
- pripravo operativnega programa ravnanja z nevarnimi odpadki,
- novelacija operativnega programa za ravnanje z PCB in PCT,

MOP

- novelacija operativnega programa ravnanja z odpadnimi olji,
- poostren nadzor in povišanje kazni za izpuste v morje in
neustrezno opremljene ladje,
- vzpostavitev osebne odgovornosti vodje marine za kršenje
okoljskih zahtev in izdaja licence,
- poostren nadzor nad izvajalci sežiganja odpadkov, kemijsko
proizvodnjo, proizvodnjo kovin, elektrarnami in cementarnami.
2. Proizvodnja,
promet, uporaba,
zaloge in odpadki
FFS s POPs

definiranje oziroma natančno lociranje starih bremen FFS s
POPs

MOP

preveriti in pripraviti načrt glede na rezultate popisa starih zalog
FFS s POPs snovmi pri prodajalcih in kmetijskih gospodarstvih
za njihovo zbiranje, odstranitev in varno uničenje.

URSK

organizirati pogostejše redno zbiranje nevarnih odpadkov na
lokalnem nivoju ter zagotoviti ustrezna zbirna mesta na vseh
odlagališčih komunalnih odpadkov.

MOP

priprava ocene stanja onesnaženosti okolja s POPs snovmi ter
sanacijski načrti za posamezne lokacije (D)

MOP

izvedba sanacije divjih odlagališč in drugih neurejenih odlagališč
odpadkov FFS s POPs (D)

MOP, lokalni
nivo
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3. Proizvodnja,
uvoz, izvoz,
uporaba,
identifikacija,
označevanje,
odstranitev,
skladiščenje in
odlaganje PCB in
opreme z
vsebnostjo PCB

inventarizacija in sanacija razpršenih virov PCB v okviru
operativnega programa MOP ter urediti nadzor nad razpršenimi
viri PCB, zbiranjem odpadkov in divjimi odlagališči.

MOP

vzpostavitev tekoče evidence opreme s PCB v uporabi, na
začasnem skladiščenju ter izvozu za odlaganje ter o tem
obveščati javnost.

MOP/ARSO

redno vzdrževanje in nadzor deponije PCB odpadkov v Tovarni
kondenzatorjev Iskra Semič: evidentirati količino sredstev za
gašenje, ki vsebujejo halogenirane spojine v uporabi in v prodaji
ter njihovo odstranitev

lokalni
MOP

priprava strategije za dokončno sanacijo odlagališča PCB
odpadkov v Tovarni kondenzatorjev Iskra Semič (D)

lokalni nivo,
MOP, MZ

4. Proizvodnja,
promet, uporaba,
zaloge in odpadki
DDT

zajeto v tč. 2

MOP, URSK

5. Nastanek
nenamerno
proizvedenih
PCDD/PCDF,
HCB in PCB

inventarizacija emisij in uvajanje nadzora nad nenamerno
proizvedenimi PCCD/PCDF, PCB in HCB v Sloveniji pri
določenih virih: obstoječe sežigalnice, cementarne ob so-sežigu
nevarnega odpada, termični procesi v metalurški industriji,
proizvodnja celuloze ob tehnoloških postopkih beljenja celuloze
s klorom

MOP

vzpostavitev nadzora nad POPs v trdnih odpadkih blata iz
bioloških čistilnih naprav.

MOP

vzpostavitev mehanizma prepoznavanja in inventarizacija novih
izvorov ter izpustov POPs v okolje, vključno z redno letno
evidenco
Določitev virov izpustov:
- v obstoječih sežigalnicah,
- v cementarnah ob so-sežigu nevarnega odpada,
- v termičnih procesih v metalurški industriji,
- v proizvodnji celuloze ob tehnoloških postopkih
beljenja celuloze s klorom,
- analiza blata iz čistilnih naprav in ocena emisij POPs iz blata
čistilnih naprav,
- določitev izpustov POPs iz kurilnih naprav za gospodinjstva,
- določitev emisije POPs zaradi kurjenja odpadkov na prostem,
- določitev letnih emisij POPs zaradi naravnih in drugih nesreč,
- priprava vprašalnikov za pripravo inventarja nenamerno
proizvedenih POPs,
- izvedba ankete o nenamerno proizvedenih POPs,
- izvedba novega izračuna in uporaba novih orodij na podatkih
za leto 2005.

nivo,

MOP

MOP/ARSO,
URSK
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Zmanjšanje emisij nenamerno proizvedenih POPs:
- priprava spodbud za izboljšanje internega monitoringa POPs ,
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na
področju proizvodnje celuloze in papirja,
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na
področju metalurške industrije,
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na
področju kemične industrije,
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na
področju sežiga odpadkov in sosežiga odpadkov,
- izboljšanje internega monitoringa onesnaževal za POPs na
področju sežiga biogoriv.
Izboljšanje znanja in informacij o emisijah, disperzijskih virih in
izpostavljenosti ter možnih poteh nenamerno proizvedenih
POPs:
- raziskava o nenamerno sproščenih POPs pri termičnih
postopkih v velikih in malih napravah,
- določitev drugih izvorov POPs in potrebni ukrepi.

MOP/ARSO

MOP

Uvajanje sprememb in strategije v tehnološke procese za
zmanjševanje emisije POPs v vse okoljske elemente, odpadke
in produkte. (D)

MOP, MG

6. Identifikacija
zalog, produktov v
rabi in odpadkov:
DDT, HCB (priloga
A, B, C, kemikalije)

potreba po vzpostavitvi oziroma ustrezna dopolnitev baze
podatkov o stanju okolja glede obremenjenosti s FFS s POPs
snovmi.

MOP, MKGP,
MZ/URSK

- Načrt za
ovrednotenje in
preprečevanje
sproščanja iz
zalog in odpadkov

po potrebi opraviti pregled onesnaženosti vodotokov in
podtalnice v neposredni bližini nekdanjih in delujočih odlagališč
komunalnih in nevarnih odpadkov in tistih, ki so v bližini
intenzivnejših kmetijskih območij

MOP

priprava standardnega postopka
pristojnostmi in načinom financiranja.

MOP

7. Identifikacija
kontaminiranih
območij ter
ustrezno ravnanje

8. Strategija pri
izmenjavi
podatkov

ukrepanja,

vključno

s

sanacija in akcija za preprečevanje dodatnega sproščanja FFS s
POPs snovmi iz odpadkov. (D)

MOP

priprava pregleda najpomembnejših starih bremen FFS s POPs

URSK,
MKGP

vzpostavitev oziroma nadaljevanje monitoringa ostankov FFS s
POPs snovmi v tleh

MKGP

ohranjanje rednega monitoringa ostankov FFS s POPs snovmi v
živilih in kmetijskih pridelkih

MZ, MKGP

dolgoročno spremljanje stanja okolja na območju občine Semič
z meritvami PCB in dioksinov/furanov (D)

MZ, MOP

vključitev napotkov za postopanje v primerih prisotnosti
ostankov FFS s POPs snovmi v standardne postopke ukrepanja

MKGP, MOP

opraviti celovit pregled onesnaženih območij s POPs in izdelati
preliminarno oceno tveganja za zdravje ljudi in okolje (D)

MZ,
MOP,
MKGP

vzpostavitev centralnega informacijskega centra za POPs in
zbiranje podatkov o POPs

URSK, MOP,
MKGP
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ustanovitev strokovno medresorske komisije za POPs

URSK

oblikovanje nacionalnega spletnega portala za POPs in
vzpostavitev celovite predstavitve podatkov in informacij o SC, o
POPs, o stanju okolja v Sloveniji in v svetu, o virih emisij, o
njihovih vplivih in učinkih ter o možnostih ukrepanja in
učinkovitosti teh ukrepov

URSK, MOP

- priprava zloženk in brošur,
- priprava spletne strani o POPs snoveh,
9. Ozaveščanje
javnosti,
obveščanje in
izobraževanje

- priprava izobraževalnega srečanja z novinarji na temo POPs,
priprava izobraževalnega programa za izbrane ciljne skupine
javnosti, obveščanje, oblikovanje nacionalnega spletnega
portala za POPs,

URSK, MOP,
MKGP

priprava komunikacijske strategije za delo z javnostmi,
oblikovanje mehanizma za posredovanje širitve spiska POPs,
problemske delavnice, podpora delovanja IPPC centra
- izmenjava informacij

10. Monitoring

po potrebi dopolnitev
potekajočih rednih monitoringov z
zahtevami SC in dopolnitev z mednarodnimi programi,
vzpostavitev dolgoročne zasnove

MOP, MKGP,
MZ

vzpostavitev biomonitoringa POPs snovi v ljudeh in organizmih

URSK, MZ

vzpostavitev biomonitoringa POPs snovi v marinah

MOP

izvajanje rednega monitoringa POPs (D) v vseh okoljskih
segmentih, odpadkih, živilih

MOP, MKGP,
URSK, MZ

Ugotavljanje kontaminacije zraka kot možnega izvora
posrednega onesnaženja s statistično obdelavo in strokovna
analiza zbranih podatkov ter njihov prikaz in objava na spletni
strani.

MOP/ARSO

popis divjih odlagališč na območju nekdanjih vojašnic in dodaten
monitoring zraka v času izvajanja vojaških vaj

MO, MOP

Epidemiološke raziskave in podatki:
- pridobitev podatkov o obremenitvi prebivalstva s POPs

11. Spremljanje in
preučevanje
učinkov POPs na
zdravje ljudi v RS

- ocena vplivov na zdravje zaposlenih v podjetjih, kjer so še
vedno v rabi ali skladiščenju naprave, ki vsebujejo PCB,
- dolgoročni vplivi PCB na zdravje ljudi,
- sledenje dinamike obremenitve (ovrednotenje uspešnosti
zaščite populacije) in obveščanje javnosti (priporočila); določitev
vrednosti za vsebnost D/F v toksičnih ekvivalentih na gram
maščobe za slovensko populacijo; določitev vrednosti dnevnih
vnosov D/F s prehrano v Sloveniji,

MZ, URSK

- sledenje zdravstvenega stanja prebivalstva.
12. Poročanje

13. Strategija za
raziskave in razvoj

skladno s Stockholmsko konvencijo, POPs Uredbo 850/04/ES in
POPs Protokolom k CLRTAP

URSK,
MOP/ARSO

priprava predlogov za izboljšave obstoječega sistema poročanja

URSK,
MOP/ARSO

Opredelitev obstoječega stanja in nadalje redno spremljanje
(monitoring prisotnosti POPs v ljudeh in organizmih) vrednosti
količin POPs snovi, s poudarkom na PCB in dioksinih v
materinem mleku in krvi ljudi ter maščobnih tkivih organizmov.

URSK, MZ
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opredelitev obstoječega stanja in nadaljnje redno spremljanje
vrednosti količin PCB in dioksinov v tkivih človeške populacije

URSK, MZ

spremljanje vrednosti PCB in dioksinov v telesnih tkivih in
materinem mleku pri populaciji, ki živi na območju nekdanjega
onesnaženja v Semiču

URSK, MZ

vključitev v mednarodna gibanja za ocenjevanje čezmejnega
prenosa POPs snovi

MOP, MKGP

aktivnosti v zvezi z novimi spojinami s POPs lastnostmi

MOP, MKGP,
MZ/URSK

priprava seznama POPs alternativ

URSK, MOP,
MKGP

znanstvene raziskave vplivov POPs na zdravje živih bitij in
vključitev v mednarodne aktivnosti in projekte s področja vplivov
POPs na zdravje ljudi; sodelovanje v mednarodnih raziskavah

URSK, MOP,
MKGP

3.7 Ključne investicije
Stroške uveljavitve zahtev iz nacionalnega izvedbenega načrta za ravnanje z
obstojnimi organskimi onesnaževali krijejo pristojna ministrstva MZ, MOP in MKGP,
ki zakonsko pokrivajo področje obstojnih organskih onesnaževal skupaj z drugimi
resorji (MO) za izvajanje predvidenih ukrepov, nalog iz predlaganih akcijskih načrtov.
V skladu s pravili za financiranje okoljskih programov sta ključna finančna
instrumenta LIFE+ in Kohezijski sklad ter Evropski sklad za regionalni razvoj.
Medtem ko LIFE+ omogoča izvedbo implementacije posameznih direktiv in krepitev
institucionalne sposobnosti države članice, omogoča Kohezijski sklad in slovenski
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture sanacijo območij
onesnaženih s PCB in pesticidi. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj se lahko
skladno s slovenskim Operativnim programom za razvoj regionalnih potencialov
črpajo sredstva za projekte vezane na raziskave in razvoj. Evropski socialni sklad pa
omogoča skladno s slovenskim Operativnim programom za razvoj človeških virov
pripravo novih izobraževalnih programov.
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PRILOGA 1: Osnovne lastnosti posameznih POPs
POPs snovi iz seznama SC
1. DDT
DDT je sintetični proizvod in je lahko sintetiziran preko kondenzacije klorbenzena s
trikloroacetaldehidom. Kemijsko ime je 1,1,1,-trikloro-2,2-bis (4-klorofenil) etan. Izraz DDT je
splošen in se nanaša na para para DDT. Vendar pa struktura spojine dovoljuje več izomernih
oblik, ki vključujejo orto para DDT in meta para DDT. Tehnični DDT vsebuje predvsem para
para DDT z manjšimi količinami drugih spojin kot so orto para DDT, para para TDE (DDD),
orto para DDE.

p,p´-DDT (4,4’-DDT) = 1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenl)etan
p,p´-DDD = 1,1-dikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan - produkt deklorinacije
p,p´-DDE = 1,1- dikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etilen – produkt dehidrogenklorinacije
Izpostavljenost splošne populacije je mogoča preko živil, ki so bila neprimerno tretirana z
DDT ali zaradi prezgodaj pobranega pridelka, ko se koncentracija ostankov še ni znižala na
sprejemljivo raven, zaradi kontaktov na tretiranih področjih ali pri domači uporabi.
Pri inhalaciji je večina prašnih delcev DDT tako velika, da se zadržijo v zgornjem delu dihal,
od koder preidejo v prebavni trakt. Absorbcija DDT iz gastrointestinalnega trakta je počasna.
Študije, ki temeljijo na strupenosti kažejo, da se DDT, ki je raztopljen v rastlinskih ali živalskih
maščobah, približno 1,5-krat bolj učinkovito absorbira, kot neraztopljen DDT. Dermalna
absorbcija DDT je zelo omejena.
DDT se nalaga v vseh tkivih. Ugotovljena je bila akumulacija DDT v krvi, jetrih, ledvicah, srcu
in centralnem živčnem sistemu. Običajno so višje koncentracije DDT najdene v maščobnem
tkivu. Pri splošni populaciji se lahko DDT in nekateri njegovi metabolni produkti kopičijo v
tkivih ter kasneje izločajo preko urina in mleka.
V študiji, izvedeni med odraslimi moškimi prostovoljci, ki so zaužili med 3,5 in 35 mg
DDT/osebo/dan, je bilo ugotovljeno, da je kopičenje DDT v tkivih proporcionalno z vnosom.
DDT se je počasi izgubljal iz maščobnega tkiva potem, ko je vnos prenehal. Koncentracija je
padala naslednjih 25,5 mesecev in se je znižala na 32 – 35 % začetne koncentracije pri
ljudeh, ki so prejeli največji odmerek (35 mg DDT/osebo/dan), in na 66 % začetne
koncentracije pri ljudeh, ki so prejeli najmanjši odmerek (3,5 mg DDT/osebo/dan). Zadnji
podatek kaže, da je izgubljanje nižjih koncentracij DDT v maščobnem tkivu počasnejše.
Dokazani učinki:
Pri človeku Kronična izpostavljenost:
zunanji estrogeni in antiandrogeni učinki na zarodek in dojence,
znižana rodnost,
mrtvorodnost, smrt novorojencev in prirojene deformacije otrok kronično
izpostavljenih delavcev2.

Pri živalih

Enkratni odmerek (6 do 10 mg):
slabost, glavobol, driska, draženje sluznic, tresenje in krči, posebnosti živčnega
sistema.
Kronična izpostavljenost (ptice in sesalci):
estrogenske lastnosti in antiandrogeni spolni razvoj, feminizacija samcev,
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tanjšanje jajčne lupine
Enkratni ali ponovljeni odmerki (podgane)
poškodba jeter, tresenje, znižana funkcija ščitnice.

Uporaba

Smrtni
odmerek

t½ v tleh

ADI

MRL

Insekticid (za zatiranje
0,01
0,02 mg/kg v mlečni maščobi
prenašalcev bolezni,
ni znan
10-15 let
mg/kg t. t. 5 mg/kg v maščobi mesa
kot tifus in malarija)
Dnevni odmerek, pri katerem ni opaziti sprememb je 1,5 mg/kg/dan.
Toksičnost za živali: LD50 za odrasle podgane (per os) je 250 mg/kg

2. HEKSAKLOROBENZEN (HCB)
Heksaklorobenzen (HCB) so v preteklosti uporabljali tako v industriji kot kmetijstvu. Glavna
aplikacija v kmetijstvu je bilo tretiranje semen pšenice, ječmena,
ovsa in rži za
preprečevanje glivičnih bolezni. Z uporabo HCB v te namene so prenehali v mnogih državah
že sredi 1970-tih in sicer zaradi možnih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Kljub temu
so HCB v te namene uporabljali v nekaterih državah do leta 1985. Druga komercialna
uporaba HCB zajema proizvodnjo streliva, uporabo v proizvodnji aluminija, v sredstvih za
zaščito lesa, pri proizvodnji grafitnih anod in v gumarski industriji. Obstaja verjetnost, da so
prenehali z uporabo HCB v nekaterih od navedenih panog, čeprav verodostojnih podatkov ni
na voljo. Čeprav je bila proizvodnja HCB ustavljena, nastaja kot stranski produkt pri sintezi
kloriranih organskih spojin in pri sežiganju komunalnih odpadkov.

Heksaklorobenzen
Predvideva se, da je svetovna proizvodnja HCB v letih 1978-1981 znašala 10000 ton/leto.
Količina proizvedenega HCB v Evropski uniji je leta 1978 znašala 8000 ton. Približno 1500
ton/leto HCB je bilo proizvedenega v Nemčiji, in sicer kot dodatek v proizvodnji nekaterih vrst
gum, vendar je bila ta proizvodnja ustavljena leta 1993. Na voljo ni novejših podatkov o
količinah proizvedenega HCB. Znatne količine HCB so bile proizvedene tudi kot stranski
proizvod v procesih izdelave kloriranih topil in kloriranih pesticidov.
Usoda v okolju: HCB je zelo razširjen zaradi svoje kemične stabilnosti in mobilnosti (predmet
zračnega transporta dolgega dometa). HCB v zraku je podvržen počasni fotodegradaciji
(razpolovna doba 80 dni). Enako velja za mikrobiološko degradacijo, saj znaša razpolovna
doba nekaj let. Ugotovljen je bil v zraku, vodi, sedimentu, tleh in organizmih po celem svetu.
HCB je bioakumulativna snov (biokoncentracijski faktor 375 do > 35000). Ugotovljena je
biomagnifikacija HCB preko prehranske verige.
HCB se prav tako dobro prenaša na velike razdalje. Na organizme nizko v prehranjevalni
verigi prehaja iz vode in tal, v višjih trofičnih nivojih prihaja do močne bioakumulacije.

Uporaba

smrtni
odmerek

t1/2v tleh

ADI

TDI (sprejemljiv dnevni
vnos) 0,1 µg/kg telesne
teže/dan
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Fungicid (varstvo čebule,
žit)
2,7 do 22
ni znan
0,1 µg/kg t.t./dan
proizvodnja streliva,
let9
pirotehničnih sredstev,
sintetičnih mas
Toksičnost za živali: LC50 vrednost je od 50 do 200 µg/l za ribe, LD50 za podgane je 3500 in za
miši 4000 mg/kg t.t., dolgoročno pa 100 ppm v prehrani podgan povzroči 50 % smrtnost
potomcev.
Glavni vir izpostavljenosti ljudi HCB je preko kontaminirane hrane. V pitni vodi in zraku so
bile najdene le zelo nizke ravni HCB. Predvideva se, da skupen povprečen dnevni vnos
HCB pri splošnem prebivalstvu variira med 0,0004 in 0,003 µg/kg telesne teže. Vnos HCB pri
dojenčkih znaša od < 0,018 do 5,1 µg/kg telesne teže na dan.
Dokazani učinki:
Pri človeku Akutna izpostavljenost, visoki odmerki:
trdoživa kožna porfirija, ki lahko traja več let,
pri otrocih, katerih matere so bile izpostavljene in so dojile, se pojavi povečana
ščitnica, brazgotinjenje in artritis.
Nizki odmerki (pri podganah):
Pri živalih
spremembe steroidov nadledvične žlez,
poškodbe jeter in vranice.
Kronična izpostavljenost (breje podgane):
teratogeni učinki (zajčja ustnica, spremembe prsnega koša, spremembe
ledvic),
smrt novorojencev zaradi kumulativnega učinka skozi mleko.

HCB se redno pojavlja v maščobnem tkivu in materinem mleku. Pri ljudeh, ki so bili
izpostavljeni HCB, so opazili simptome, kot so: fotosenzibilnostne kožne spremembe,
spremenjena pigmentacija, porfirinurija in splošna oslabitev. Za pojav neoplastičnih
sprememb je potreben odmerek 0,05 mg /kg t.t. na dan. Pri materah, ki so uživale HCB s
hrano, se je le-ta prenašal na plod preko placente in materinega mleka. Njihovim otrokom so
se pojavile kožne razjede, bolezenski krči in splošna oslabelost, njihova smrtnost je bila 95%.
Študije na živalih so pokazale, da je HCB kancerogen in vpliva na širok spekter organskih
sistemov, ki vključujejo jetra, pljuča, ledvice, ščitnico, reproduktivna tkiva, živčni in imunski
sistem.

3. HEPTAKLOR
Heptaklor je nesistemski insekticid in se je uporabljal več kot 30 let kot želodčni in kontaktni
insekticid, večinoma v kmetijstvu za zatiranje termitov, mravelj (faraonke) in insektov v zemlji,
tako na obdelovalnih kot na neobdelovalnih površinah. Uporaba heptaklora je zajemala tudi
varstvo rastlin - semen in posevkov. Poleg želodčnega in kontaktnega delovanja deluje tudi
preko respiratornih organov. Kot nečistota se pojavlja v pesticidu klordan.

Molekuli heptaklora
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Heptaklor se lahko prenaša na velike razdalje. Med drugim so ga našli v školjkah in v ribah,
ki se prehranjujejo z ličinkami komarjev.

Uporaba
Insekticid (za zatiranje
termitov in mravelj)

Smrtni
odmerek

t½ v tleh

ADI

ni znan

0,75-2
leti

0,0005
mg/kg
t.t.

MRL
0,006 mg/kg mlečna
maščoba 0,2 mg/kg
maščoba mesa

Toksičnost za živali: LD50 za podgane (per os) je 40 to 162 mg/kg, LC50 vrednost za morske
rakce je okrog 0,11 µg /l.
Razpolovna doba heptaklora v zemlji v zmernem podnebju se giblje med ¾ do 2 let, odvisno
od tipa tal. Stopnja izgub heptaklora iz tal je odvisna tudi od klimatskih pogojev, vrste prsti in
kmetijske dejavnosti (zadrževanje je najdaljše na neobdelanih površinah). Pojavljata se
bioakumulacija in biomagnifikacija (faktorji 200 – 37000 x).
Glavni vir izpostavljenosti splošne populacije je preko ostankov heptaklora v hrani, vendar so
v večini držav količine ostankov s časom znatno upadale in so na splošno pod ADI. V
območjih, kjer so uporabljali heptaklor, je lahko prišlo do dodatne izpostavljenosti
prebivalstva zaradi izparevanja in preko vode iz vodnjakov. Signifikanten vir heptaklora za
dojenčke je materino mleko, v katerem so vrednosti heptaklora lahko znatno višje, kot v
kravjem mleku. Do povišanja vrednosti heptaklora v materinem mleku prihaja predvsem na
območjih z visoko izpostavljenostjo splošnega prebivalstva.

Dokazani učinki:
Akutna izpostavljenost:
Pri človeku
močna razdraženost centralnega živčevja,
smrt zaradi sprememb možganskega žilja.
Pri živalih
pri podganah povzroči spremembo nivoja estrogena in progesterona,
poškodbe jeter.
Rakotvornost za človeka: IARC - skupina 2b - možna rakotvornost za človeka (16.9.2003)

4. ALDRIN IN DIELDRIN
Aldrin in dieldrin sta kemijsko podobni spojini, najdemo ju v pripravkih za zatiranje nekaterih
insektov in rastlinskih bolezni. Aldrin se pretvori v dieldrin, ki je zelo obstojen. Aldrin in
dieldrin sta se uporabljala za zatiranje talnih škodljivcev v koruzi in krompirju. Danes sta
prepovedana v večini razvitih dežel. Ker se insekticida vežeta na talne delce, sta namenjena
delovanju v tleh zato obstaja dolgodobno velika možnost postopnega izpiranja v podtalno
vodo.

Aldrin in dieldrin sta bila najdena v atmosferi, adsorbirana na prašne delce ali v deževnici, v
različnih koncentracijah glede na stanje. Odkrita sta bila večinoma na kmetijskih območjih,
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kjer so bile ugotovljene koncentracije v zraku v mejah od 1 do 2 ng/m3, z najvišjimi
vrednostmi okoli 40 ng/m3. V deževnici so bile ugotovljene koncentracije v mejah od 10 do
20 ng/l, le občasno višje.
Aldrin le redko najdemo živilih. Dieldrin je bolj pogost, še posebej v mlečnih izdelkih,
mesninah, ribah, oljih in maščobah, krompirju in nekaterih vrstah zelenjave (še posebej v
gomoljnicah).
Aldrin in dieldrin se hitro adsorbirata na talne delce, še posebej v tistih tipih tal, ki vsebujejo
veliko organske snovi, vendar pa sta le zmerno adsorbirana na glinaste delce. Uporaba
aldrina in dieldrina v kmetijski pridelavi rastlin vodi do kopičenja ostankov v tleh, ki lahko traja
več let, pri čemer je pričakovana razpolovna doba med 4 in 7 leti. V tleh ostane vezanega 3/4
aldrina (velja za zmerno topla geografska območja). Razpolovna doba dieldrina je 5 let. Z
izhlapevanjem se prerazdeljuje tudi na področja, oddaljena od mesta uporabe - našli so ga
tudi v vodnih organizmih arktičnega področja.
V vodi se aldrin kopiči v morskih rakih (škorpijonih), školjkah, polžih in ribah. Aldrin in dieldrin
sta zelo strupena; za vodne rake je LC50 običajno nižja od 50 µg/l. Akutna toksičnost (LC50)
aldrina za ribe je med 2,2 in 53 µg/l in za dieldrin med 1,1 in 41 µg/l.

Uporaba
Insekticid

Smrtni
odmerek

t½ v tleh

ADI

MRL

10 mg/kg

5 let

0,1 µg/kg

0,006 mg/kg v mlečni
maščobi 0,2 mg/kg v
maščobi mesa

Toksičnost za živali: 50 µg/l za vodne rake, 2,2-53 µg/l za ribe
Zaradi prehajanja skozi placento je dieldrin prisoten v krvi, maščobnih tkivih in drugih tkivih
fetusa in novorojencev. Koncentracije znašajo 1/10 do ½ koncentracij pri njihovih materah.
Ni razlike med novorojenci in odraslimi v razmerju koncentracij dieldrina v
možganih/jetrih/maščobi. V mnogih državah so v preteklosti že potekale redne analize
materinega mleka glede prisotnosti kloriranih ogljikovodikov, vključno z dieldrinom. V večini
držav je znašala koncentracija dieldrina do 6 µg/l, vendar so občasno našli tudi višje
vrednosti.

Dokazani učinki:
Pri človeku Akutna izpostavljenost:
nevrološki simptomi, kot so hudi krči.
Kronična izpostavljenost:
glavobol, vrtoglavica, slabost in bruhanje, neješčnost, tresenje in krči,
nenormalni EEG odčitki.
psihološke bolezni,
sum na periferno nevropatijo,
Parkinsonova bolezen.
Pri živalih
podobno delovanje estrogenu
Posamezen odmerek v času brejosti (hrčki in miši):
fizične deformacije zarodka (okončin in glave)
Akutna izpostavljenost (podgane):
poškodbe ledvic,
kronična izpostavljenost,: povečana jetra, povečani hepatociti, povečan gladek
endoplazmatski retikulum, zvišan nivo in aktivnost mikrosomalnih encimov,
povečana vakuolizacija.
Rakotvornost za človeka: IARC - skupina 3 - nerazvrščeni kot karcinogeni za človeka
(16.9.2003).
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Dieldrin je 40 do 50 krat bolj strupen kot DDT. Za človeka je ocenjen smrtni odmerek 10
mg/kg t.t.

5. MIREKS
Mireks se je uporabljal kot insekticidna vaba in je bil sestavni del različnih pesticidov. Največ
se je uporabljal v Južni Ameriki in Afriki proti termitom in mravljam. Druga uporaba mireksa je
v zaščitnih sredstvih proti ognju v izdelkih iz plastike, gume, papirja, v barvah in
elektroizolacijskih materialih.

Mireks
Je eden najbolj obstojnih pesticidov. Biološka degradacija s pomočjo mikrobov ne poteka,
razen v nekaterih primerih v anaerobnih pogojih in še takrat zelo počasi. Ne reagira z
žveplovo, dušikovo in klorovodikovo oziroma nekaterimi drugimi kislinami. Prav tako ne
reagira (ali le v majhni meri) z bazami, klorom in ozonom. Glede na navedeno predstavlja
mireks potencialno tveganje za okolje in tveganje za zdravje ljudi.

Uporaba
LD50
t1/2v tleh
ADI
Insekticid: vaba za
WHO še ni
škodljivce
10 let
določil te
zaviralec gorenja v plastiki, N/P
vrednosti
barvah in električnih
napravah
Toksičnost za živali: LD50 per os za podgane je 600-740 mg/kg t.t..

MRL

-

Hrana predstavlja najverjetneje glavni vir vnosa (velja za splošno populacijo), pri čemer so
najpomembnejši viri ribe, divjačina in meso. Mireks se lahko pojavlja v materinem mleku,
vendar so vrednosti zelo nizke ali pod mejo detekcije. Lahko se absorbira tudi preko kože in
z inhalacijo. Pri zaužitju se le del mireksa absorbira v telo, ostanki se izločijo iz telesa preko
fecesa nespremenjeni, kar pa je odvisno od prejete količine. Mireks je lipofilna spojina, zato
se kopiči v maščobnem tkivu v večjem obsegu kot v drugih tkivih. Prehaja skozi placento.
Njegova eliminacija iz telesa je počasna, razpolovna doba v telesu znaša nekaj mesecev.
Dokazani učinki:
Izpostavljenost s prehrano pred paritvijo (podgane):
Pri živalih
motnje delovanja žlez z notranjim izločanjem,
zaviranje imunskega sistema,
toksični učinki na zarodke - razne deformacije, povečana smrtnost,
spremembe na jetrih.
Ribe:
razjede ledvic,
poškodbe škrg.
Pri človeku
Ni podatkov
Rakotvornost za človeka: IARC - skupina 2b - možna karcinogenost za človeka (16.9.2003)
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6. KLORDAN
Klordan je kemijsko zamotan proizvod, sestavljen iz različnih izomer klordana, kloriranih
ogljikovodikov in stranskih produktov. Uporabljal se je kot pesticid. V zmernem pasu sta
najbolj obstojna α in γ izomeri. Klordan je zelo obstojen, v tleh ostane preko 20 let. V
atmosferi lahko prepotuje dolge razdalje.

Klordan, cis in trans izomeri klordana
Klordan se je uporabljal več kot 35 let kot kontaktni insekticid širokega spektra, večinoma za
tretiranje poljščin in na živalih. Pri poljščinah se je uporabljal za tretiranje tal, direktno foliarno
uporabo ali tretiranje semen.
Klordan se lahko omejeno bioakumulira v maščobnem tkivu kopenskih in vodnih organizmov.
Koncentracijski faktorji pri sesalcih so večinoma manjši kot 1.

Uporaba

Smrtni
odmerek

t½ v tleh

ADI

MRL

0,002 mg/kg v mlečni
maščobi
Insekticid
25-50 mg/kg
4 leta9
0,5 mg/kg v maščobi
perutnine
Toksičnost na živalih: LD50 je za podgane 200-590 mg/kg t.t. in 0,4 µg/l do 90 µg/l za vodne
rake. Bolj strupen je njegov metabolit, oksiklordan z LD50 19 mg/kg t.t..
0,0005
mg/kg
tt

Glavni vir izpostavljenosti splošnega prebivalstva je preko ostankov v hrani, ki pa ni
pomemben in ne predstavlja signifikantnega problema, saj se klordan normalno ni uporabljal
za tretiranje poljščin, namenjenih za hrano (raven ostankov v hrani živalskega porekla je
navadno nižja od sprejetih vrednosti ostankov – velja za različne države). V normalnih
okoliščinah je tudi vnos klordana preko vode in zraka nepomemben. V primeru poklicne
izpostavljenosti sta relevantna inhalacija in stik s kožo, kjer niso vzpostavljen ustrezni
preventivni ukrepi.
Biološka razpolovna doba v serumu je 88 dni ( podana na osnovi primera enega otroka). V
drugi študiji je bila ugotovljena biološka razpolovna doba 34 dni za eliminacijo klordana
(preračunana je bila iz študije kinetike pri pacientu, ki je slučajno zaužil pesticid, ki je
vseboval klordan).
Dokazani učinki:
Akutna izpostavljenost:
Pri človeku
moteno ravnotežje, reakcijski čas in spomin, upočasnjeni gibi, dihalne bolezni.
Kronična izpostavljenost (podgane):
Pri živalih
spremenjena hormonska dejavnost, možno da oponaša učinke spolnih
hormonov,
krči, nenormalno dihanje, spremembe na ščitnici, poškodbe jeter
Karcinogenost za človeka: IARC - skupina 2b - možna karcinogenost za človeka.
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Znani so primeri naključnih zastrupitev ali samomorov s klordanom. Okrevanje je na splošno
popolno. Klordan se uvršča med zmerno toksične snovi. Simptomi zastrupitve s klordanom
so lahko bronhitis, sinusitis, migrena, znižane motorične sposobnosti in težave s
prekrvavitvijo možgan2. Vsebnost klordana v vodi med 0,0015 do 0,006 µg/l je IARC uvrstila
kot potencialno karcinogeno:

7. ENDRIN
Endrin je organoklorni insekticid, akaricid in rodenticid, ki učinkuje že v zelo nizkih
koncentracijah. Od leta 1950 se je uporabljal za zatiranje širokega spektra škodljivcev v
kmetijskih rastlinah, predvsem za bombaž, riž, sladkorni trs, koruzo in druge poljščine.
Uporabljal se je tudi kot rodenticid. Komercialno je bil na voljo v obliki različnih pripravkov:
prahu, granul, past in koncentrata za emulzijo. V vodnem okolju deluje že v koncentracijah
nižjih od 1 µg/l. Endrin je v zemlji zelo obstojen, razpolovna doba je 12 let.

Najvažnejša pot kontaminacije površinskih voda je preko površinsko odtekajoče vode s tal.
Kontaminacija iz padavin v obliki snega ali dežja je nepomembna. Lokalne kontaminacije
okolja lahko nastopijo zaradi industrijskih izpustov in neprevidnosti pri aplikaciji.
Glavni vir endrina v zemlji je direktna aplikacija tal in rastlin. Obstojnost endrina je zelo
odvisna od lokalnih pogojev.

Uporaba

Smrtni
odmerek

t1/2v tleh

ADI

MRL

Rodenticid
10 mg/kg
0,0002
12 let
Insekticid
t.t.
mg/kg
Akaricid
Toksičnost za živali: LD50 za laboratorijske živali znaša med 3 - 43 mg/kg
Z vidika zdravja prebivalstva je občasna prisotnost endrina v nizkih koncentracijah v zraku, v
površinskih in v pitni vodi na kmetijskih območjih manj pomembna. Edina izpostavljenost, ki
je pomembna, je vnos s hrano, vendar so zabeleženi dnevni vnosi večinoma daleč pod ADI.
V organizmih z močno onesnaženega območja so našli endrin tudi v maščobnem tkivu, sicer
pa se presnovi v štiriindvajsetih urah. Endrin se ne kopiči v človeškem telesu do signifikantne
stopnje. Mesto njegovega delovanja je živčni sistem.
Dokazani učinki:
Poklicna izpostavljenost:
Pri
človeku
nekontrolirano krčenje mišic, zmedenost, infarkt, možna smrt.
Pri živalih Na podganah je dodatek v hrani treh generacij (0; 0,1; 1; 3 mg/kg) povečal
smrtnost druge in tretje generacije.
Pri fazanih je dodatek v hrani 10 mg/kg povzroči zmanjšano količino jajc in
preživetje piščancev.
Pri hrčkih je posamično dajanje 5 mg/kg t.t. 3-krat v prvih 10-ih dneh brejosti
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povzročilo razvojne motnje zarodka.
Na psih je hranjenje z 4 mg/kg teže v 6. mesecih povzročilo bolezenske
spremembe jeter in povečane ledvice.
Karcinogenost za človeka: IARC - skupina 3 - nerazvrščeni kot karcinogeni za človeka.
Zabeleženih je več primerov naključnih zastrupitev in samomorov. Poznani so primeri akutne
zastrupitve zaradi prekomerne izpostavljenosti delavcev v proizvodnji endrina. Določen je bil
oralni letalni odmerek, ki znaša cca 10 mg/kg telesne teže; enkratni oralni odmerek, ki
povzroča konvulzijo, je bil v mejah od 0,25 do 1,0 mg/kg telesne teže. Okrevanje po nefatalni
zastrupitvi je hitro in popolno.

8. TOKSAFEN
Toksafen je trgovsko ime za kompleksno zmes (177 spojin) polikloriranih terpenov.
Uporabljajo se tudi imena poliklorirani kamfen (PCC), kamfeklor in klorirani bornan (CHB).

Toksafen se je na široko uporabljal od leta 1940 kot insekticid v kmetijstvu in za kontrolo
parazitov na živini. Proizvodnja v ZDA je bila ustavljena pred 15-imi leti.
Posebna prednost toksafena se kaže v tem, da se lahko uporablja v kulturah kot sta lucerna
in zelenjava, brez ogrožanja čebel. Uporabljal se je v obliki pršila, prahu, granul in kot vaba
za gosenice. Emulzijska pršila, kopeli in oljne raztopine, ki se nanašajo z vtiranjem, so bili
običajni načini uporabe na živini. Toksafen so večkrat uporabljali v mešanicah z drugimi
sredstvi (DDT, metil ali etil paration, maneb idr.). Ni se uporabljal za tretiranje že pobranih
pridelkov. Iz tal prehaja z izhlapevanjem ali z izpiranjem.
Razpolovna doba ostankov toksafena na rastočih zelenih delih rastlin znaša med 5 in 10 dni;
ostanki toksafena iz emulzijskih pripravkov so tipično višji kot ostanki iz praškastih
(omočenih) pripravkov.
Toksafen se lahko akumulira v maščobah živali z vnosom preko zaužitja ali dermalno. Nivo
deponiranja je dosti nižji kot pri ostalih pesticidih na bazi kloriranih ogljikovodikov. Hitra
eliminacija ostankov toksafena iz živalskih maščob dopušča uporabo toksafena za tretiranje
ektoparazitov v času 28 dni pred odhodom živali v klavnico.
Toksafen ne deluje sistemsko, zato so ostanki na rastlinah prisotni na površini listov in drugih
delov rastlin. Ostanke toksafena je možno najti v in na tleh v različnem časovnem razponu
po aplikaciji, kar je odvisno od vrste tal, klimatskih pogojev in stopnje aplikacije. V raziskavi z
uporabo markiranega toksafena je znašala razpolovna doba toksafena od 70 dni v vlažnih
peščenih tleh, do 179 dni v vlažnih ilovnatih tleh. Razpolovna doba v enakih, vendar suhih
tleh, znaša 136 do 705 dni.
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Uporaba

LC50
t1/2v tleh
ADI
MRL
znani
smrtni
Insekticid
70 dni še ni
primeri,
Akaricid
12let
določen
odmerek
ni določen
Toksičnost za živali: Za podgane je LD50 od 60 do 293 mg/kg pri prisilnem hranjenju.
Vnos je mogoč z zaužitjem, inhalacijo in dermalno. Natančnih informacij o metabolizmu ni na
voljo, najverjetneje zaradi njegove kompleksne sestave. Izloča se preko urina in fecesa.

Dokazani učinki:
Akutni visoki odmerki:
Pri
človeku
v nekaterih primerih povzročijo smrt.
Akutna izpostavljenost (uživanje ali vdihavanje):
poškodba pljuč, živčnega sistema, jeter in ledvic.
Pri živalih estrogenski učinki (aligatorji),
znižana teža in uspešnost iker (postrvi),
zmanjšano število jajc od tega manj izvaljenih (fazani).
Kronična izpostavljenost nizkim odmerkom:
toksični učinki in moteno delovanje imunskega in živčnega sistema,
zavira imunski sistem in moti vedenjski razvoj.
Karcinogenost za človeka: IARC - skupina 2b - možna karcinogenost za človeka.
Toksafen se bioakumulira, zato so prebivalci arktičnega kroga zaradi načina prehranjevanja
močno izpostavljeni. Ta insekticid je bil v letih 1982-1984 največkrat najden v živilih in je
presegal vednosti DDT in PCB.

9. POLIKLORIRANI BIFENILI (PCB)
Poliklorirani bifenili (PCB) so skupina zelo strupenih kloriranih industrijskih kemikalij, ki jih
uporabljajo kot izolatorje, hladilne tekočine in maziva v električnih transformatorjih in drugih
električnih napravah, uporabljajo se tudi za impregnacijo in za podaljševanje učinka
pesticidov. PCB so negorljivi, nehlapni, relativno stabilni in obstojni.
Komercialna uporaba PCB se je pričela leta 1930. Ko so se med leti 1966 in 1970 začeli
pojavljati podatki o njihovi škodljivosti in so v nekaterih državah prepovedali njihovo
proizvodnjo, so bili v uporabi že 25 let. Čeprav jih ne proizvajamo in ne uvažamo več, obstaja
veliko virov PCB v obliki zalog, ostankov v starih električnih napravah in nepravilno
shranjenih odpadkov.
PCB so mešanica aromatskih kemikalij, ki nastanejo z adicijo klora na bifenilni sistem
(C12H10) v prisotnosti primernega katalizatorja. Zaradi aromatične narave bifenilnega sistema
je lahko substituiran en, dva, trije ali vseh deset vodikov. Skupaj poznamo 209 različnih
derivatov osnovne spojine. Kemijska formula PCB je C12H10-nCln, kjer n predstavlja število Cl
atomov med 1-10.
Aromatska struktura bifenila z označenimi mesti, kamor se vežejo substituenti
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Skupina PCB mono-orto in nesubstituiranih kloriranih bifenilov je po strukturi podobna
dioksinu 2, 3, 7, 8 - TCDD in ima podobne biološke učinke na živali in človeka. Obe
povzročata spremembe na jetrih, imunskem sistemu, pri reprodukciji in na koži. Akutni učinki,
povezani z odmerki PCB, so odpoved jeter in posledična smrt ter aknam podobne kožne
spremembe – klorove akne. Izpostavljanje zarodka povzroči hude spremembe (glej tabelo
Dokazani učinki).
Učinke PCB na živalih povezujejo s slabšo reprodukcijo (slabo izleganje in nizko preživetje
zaroda) in moteno imunsko odpornostjo. V vodi se PCB vežejo na sedimente in druge
organske snovi. Večina PCB v okolju se nahaja v vodnih sedimentih. Bolj klorirani derivati se
tudi bolje akumulirajo. PCB so v oceanih bioakumulirani v višjih trofičnih nivojih v plenilskih
vrtsah rib, ki so na koncu prehranjevalne verige.
Zaradi njihove obstojnosti so PCB prisotni v okolju po vsem svetu. Glede na analizirane
vzorce hrane je vsebnost PCB v hrani naslednja:
Hrana
živalska maščoba
kravje mleko
maslo
ribe

Vsebnost [µg/kg maščobe]
20-240
5-200
30-80
10-500

Po FDA je najnižja dovoljena vsebnost PCB v mlečnih izdelkih, perutnini, morski hrani in
otroški hrani 0,2-3 ppm. Kljub temu ta merila povprečna izpostavljenost človeka presega.

Dokazani učinki:
Vpliv na zarodek:
Pri človeku
spremene na živcih in razvojne motnje,
nižji rezultati psiho-motoričnih testov,
vpliv na kratkotrajen spomin in prostorsko predstavo,
dolgoročni vplivi na intelektualne sposobnosti,
izpostavljanje v perinatalnem obdobju povzroči oslabljen odziv imunskega
sistema na infekcijo.
Izpostavljenost nizkim odmerkom (12 mesecev, podgane, miši,
Pri živalih
repelice,opice):
živčne spremembe,
moteno ali nenormalno nevro-motorično delovanje.
Tjulenji, pliskavke:
povzroči reproduktivne motnje.
Kune:
toksičnost za zarodek.
Ptiči:
tanjšanje jajčnih lupin.
Želve:
moteno hormonsko ravnotežje, kar povzroči da so vsi izleženi osebki ženski.

Uporaba
LC50
Industrijski nameni (izolator,
mazivo, hladilna tekočina),
Impregnator, pesticid

t1/2

ADI

MRL

>2 leti

-

-
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10. DIOKSINI IN FURANI
Z dioksini in furani označujemo dve strukturno sorodni široki družini spojin, ki ju bolj natančno
imenujemo poliklorirani dibenzo-para-dioksini (PCDD) in poliklorirani dibenzo furani (PCDF).
Na zdravje imata zelo podoben učinek, zato jih najpogosteje najdemo pod skupnim imenom
dioksini. Toksičnost posamezne spojine opisuje toksični ekvivalent (TEQ), ki ga dobimo s
primerjavo toksičnosti 2,3,7,8 - tetraklorodibenzo-p-dioksina (TCDD) in je najbolj strupen v tej
skupini spojin.

Dioksinov ne proizvajamo v komercialne namene, ampak nastajajo kot stranski produkt pri
proizvodnji kloriranih organskih spojin in sežigu komunalnih, medicinskih in posebnih
odpadkov ter pri beljenju papirnatih proizvodov s klorom. So zelo obstojne spojine. Njihov
razpolovni čas v človeškem telesu je 7-20 let. V prehranjevalno verigo prehajajo iz vode,
sedimentov in zraka in se v njej postopoma koncentrirajo. Zaradi počasne razgradnje se
bioakumulirajo v maščobnih tkivih, tembolj, čim višje smo v prehranjevalni verigi. V človeško
telo vstopajo predvsem z ribami in govedino.
Pojave hormonskih neravnovesij, težave v reprodukciji in razvoju organizmov v živalskem
svetu pripisujejo onesnaženosti življenjskega okolja z dioksini. Ti pojavi so večinoma
nadgeneracijski, kar pomeni, da težave šele nastopijo ali trajajo tudi v naslednjih generacijah,
ki sledijo izpostavljeni generaciji.
Dioksini so zelo toksični že v zelo nizkih koncentracijah 2-6 pg. Domnevajo, da so njihovo
mesto delovanja na organizem hormonski receptorji, ki se nahajajo v celičnem jedru in imajo
skoraj neposreden vpliv na izražanje genov in možnost sprememb na najbolj osnovnem
nivoju usmerjanja celičnih procesov.
Študije so pokazale, da izpostavljenost visokim odmerkom dioksinov povzroči povišan nivo
lipidov v serumu, indukcijo mikrosomalnih encimov in sprememba gastro-intestinalnega
trakta. Druge študije visoke poklicne obremenjenosti z dioksini so pokazale možne povezave
z nekaterimi vrstami raka in podale zaključek, da izpostavljenost v času nosečnosti in
laktacije vpliva na sistem regulacije hipotalamusa, hipofize in ščitnice pri teh otrocih. Učinki
na človeka, vključno s hormonskimi in presnovnimi spremembami, so dokumentirani že pri
obremenitvah z dioksini le malo nad ravnijo, ki jo najdemo v splošni populaciji (US EPA).
Obremenjenost okolja je podobna v vseh industrijsko razvitih deželah; znaša 7-8 ng/kg
telesne teže. TCDD je znanstveno utemeljeno rakotvoren. US EPA ocenjuje, da sedanja
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količina dioksinov povzroči 1-10 primerov raka na 10.000 prebivalcev. Tolerančna meja za
dnevni vnos, ki jo je postavila WHO, je 4 pg/kg t.t..
Dokazani učinki:
Pri
Izpostavljenost preko placente in materinega mleka:
človeku
motnje mišičnih refleksov,
motnje delovanja ščitnice.
Delovna izpostavljenost
znižani nivo testosterona.
Pri živalih Kronična izpostavljenost netoksičnim odmerkom:
znižan nivo razmnoževanja,
povečano število splavov,
zavirana celična in humoralna odpornost, kar pomeni, da je prizadeta
pridobljena in prirojena imunost.
Uporaba

LC50

t½
človeško telo

ADI

MRL

7-20 let

4 pg/kg t.t..

-

Snovi s POPs lastnostmi
11. HEKSAKLOROCIKLOHEKSAN (mešane izomere)
Tehnični heksaklorocikloheksan (v nadaljevanju HCH) je sestavljen iz več izomer in vsebuje
cca 65-70 % alfa-HCH, 7-10 % beta-HCH, 14-15 % gama-HCH in cca 10 % drugih izomer in
spojin. HCH se v ZDA ne proizvaja več in tudi ni več v prodaji (US EPA).
Kemijska formula: C6H6Cl6

Uporabljal se je kot insekticid na večih vrstah poljščin ter na plantažah bombaža.
Izpostavljenost populacije:
• delavci v proizvodnji so bili izpostavljeni HCH ali lindanu,
• delavci na poljih ali mimoidoči med uporabo HCH ali lindana.
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Dokazani učinki:
Akutni:
Pri človeku
draženje dihalnih poti,
vzdraženost centralnega živčnega sistema, bruhanje, spazem mišičnine,
nekoordiniranost gibov, depresija centralnega živčnega sistema vodi do
zastoja dihanja, možna zastrupitev kot posledica dermalne izpostavljenosti,
možno draženje oči.
Kronični:
možni pojavi epilepsije, delna ohromelost obraza in ekstremitet,
glavoboli, nespečnost, tremor, izguba libida,
spremembe na jetrih in ledvicah (opaženo pri testnih živalih).
Rakotvornost za človeka: IARC - skupina 2b - možna karcinogenost za človeka.
LD50 (mg/kg)/
LC50 (mg/m3)
podgana
oralno* - 100
dermalno* - 900
inhalatorno* - 690

Uporaba

Insekticid

t1/2

ADI

-

MRL

-

-

12. LINDAN
Lindan vsebuje >99 % gama HCH. Je trdna snov z nizkim parnim tlakom. Zelo slabo je topen
v vodi, dobro v organskih topilih. Porazdelitveni koeficient (log Pow) n-oktanol/voda je 3,2-3,7.
Lindan se je od zgodnjih 1950-ih let uporabljal kot insekticid širokega spektra v poljedelstvu,
za tretiranje semen in tal, za aplikacijo na drevju, lesenih elementih, tretiranje živali proti
ektoparazitom ter v javnem zdravstvu.
Močno se adsorbira v tleh, ki vsebujejo veliko organskih snovi. Migracija v nižje plasti tal in
podtalnico je verjetna, mogoča je tudi volatilizacija, vendar le ob visokih temperaturah. V
prisotnosti UV žarkov je lindan podvržen hitri deklorinaciji pri čemer se tvorijo
pentaklorociklohekseni (PCCH) in tetraklorociklohekseni (TCCH).
Znaki toksičnosti so podobni znakom, ki jih povzroča tehnični heksaklorocikloheksan.
Zabeleženih pa je več primerov zastrupitve (naključno ali namerno) s smrtnim izidom.
Pri delavcih v proizvodnji ali aplikaciji lindana je bilo opaženo le povišanje nekaterih jetrnih
encimov. Raziskave so pokazale, da odmerek približno 1,0 mg/kg t.t. ne povzroči zastrupitve,
odmerek 15-17 mg/kg t.t. pa vodi do hudih simptomov zastrupitve. Približno 10 %
dermalnega odmerka se resorbira preko kože.
Uporaba
Insekticid

LD50 (mg/kg) miši,
t1/2
podgane
60-250
nekaj dni do 3 leta

ADI

MRL
-

-

13. KLORDEKON
Klordekon je trdna snov bele ali kožne barve. Uporabljali so ga samostojno kot insekticid in
kot osnovo za insekticid kelevan.
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Klordekon (C10Cl10O)
Molekulska formula: C10Cl10O
Običajna trgovska imena: GC 1189, Kepone, Mereks
CAS kemično ime: 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-dekaklorooktahidro-1,3,4-meteno-2Hciklobuta[cd]pentalen-2-on
Klordekon je izjemno obstojna spojina in ni pričakovati, da bi v okolju potekala razgradnja v
pomembnejšem obsegu. Mikrobiološka transformacija poteka do monohidro- in verjetno tudi
do dihidroklordekona.
Menimo, da je bila preko normalne uporabe klordekona izpostavljenost splošne populacije
minimalna in da je v glavnem povezana z ostanki v živilih. Kontaminirane ribe so eden od
največjih virov onesnaženja s klordekonom v živilih.
Klordekon se absorbira pri ljudeh in pri živalih takoj po zaužitju. Absorbicija poteka tudi preko
dihal in dermalne izpostavljenosti. Klordekon se široko distribuira v organizmu; akumulacija
poteka večinoma v jetrih. Razpolovna doba v telesu znaša več mesecev; izloča se pretežno
preko fecesa.
Pri akutnih študijah na podganah je bila opažena zmerna toksičnost klordekona (oralna LD50
95 do 132 mg/kg telesne teže). Toksični učinki, kot posledica ponavljajoče izpostavljenosti,
zajemajo: nevrološke simptome (tremor), hipertrofijo jeter (pri 10 mg/kg t.t./dan) z indukcijo
jetrnih encimov (pri 1 mg/kg - podgana, kar je najnižji testiran odmerek), nekrozo
centrilobularnih režnjev in disfunkcijo žolčevodov, lahko negativno vpliva na reprodukcijo
(miš 0,5 mg/kg t.t./dan) in je fetotoksičen (podgana, 2 mg/kg t.t./dan NOAEL). Klordekon ni
genotoksičen, pri miših in podganah obeh spolov pa povzroča hepatocelularni karcinom.
V proizvodnji klordekona, kjer ni bila zagotovljena delovna higiena, oziroma ni bilo dovolj
varnostnih ukrepov, je bilo zabeleženo več primerov zastrupitev ljudi; zabeleženi so bili
nevrološki simptomi, predvsem tremor in splošna nervoza v povezavi z oligospermijo in
bolečinami.
Nevarnost klordekona za okolje je povezana z obstojnostjo te spojine in z njenim
zadrževanjem v sedimentih, kar predstavlja dolgotrajen vir kontaminacije hkrati z visoko
stopnjo bioakumulacije v prehranski verigi vodne flore in favne.

14. POLIBROMIRANI BIFENILI (PBB)
Izraz polibromirani bifenili (PBB) se nanaša na skupino halogeniranih ogljikovodikov, pri
katerih se z zamenjavo vodikovega atoma z bromom tvorijo bifenili. Ni poznano, da bi se
PBB tvorili v naravi. Teoretično je možnih 209 izomer. Le nekatere med njimi so bile
sintetizirane in preiskane.

Formula polibromiranega bifenila
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Molekulska fomula: C12H(10-x-y)Br(x+y)
x, y (1, 2, 3, 4, 5)
PBB, sintetizirani v komercialne namene, vsebujejo največ heksa-, okta-, nona- in dekabromobifenile, vendar pa vsebujejo tudi druge izomere. Uporabljajo se kot zaviralci gorenja, v
trdnih ali tekočih polimernih snoveh.
Večino raziskav so opravili na primeru pripravkov FireMaster BP-6 in FF-1. Ta dva pripravka
sta bila vpletena v katastofo v Michigan-u (ZDA), ko so ju zaradi nepazljivosti dodali krmi, to
pa je vodilo do uničenja tisočih govedi, prašičev in ovac ter več milijonov piščancev. PBB so
trdne snovi z nizko volatilnostjo, ki se niža z višjim številom bromovih atomov. PBB so
netopni v vodi, visoko topni v maščobah ter malo do visoko topni v organskih topilih; topnost
pada z višjim številom bromovih atomov. PBB so relativno obstojni in kemijsko nereaktivni,
vendar pa so visoko bromirani PBB pri izpostavljenosti UV žarkom razgradljivi v procesu
fotodegradacije z reduktivno debrominacijo. Zadnja opažanja količin PBB v bioloških vzorcih
niso nujno posledica večjega onesnaženja; možna razlaga je uporaba bolj občutljivih
analitskih metod.
PBB lahko pridejo v okolje tudi pri transportu, rokovanju in v primeru nezgode. Obstaja tudi
možnost njihovega vstopa v okolje preko sežiga materialov, ki vsebujejo PBB, kot tudi v
primeru požarov. Obstaja tudi možnost transformacije v druge toksične kemikalije, kot so
polibromodibenzofurani ali mešani bromokloro- derivati.
Transport PBB na velike razdalje ni dokazan, dokazana pa je njihova prisotnost v vzorcih
arktičnih tjulnov, kar posredno nakazuje široko geografsko distribucijo.
Glavne znane poti PBB v vodno okolje so preko izpustov industrijskih odpadnih voda ter
deponij industrijskih odpadkov, oziroma z izpiranjem onesnaženih tal. Zaradi netopnosti v
vodi se nahajajo PBB večinoma v sedimentih.
Onesnaženje tal lahko poteka preko točkovnih virov, kot so izpusti, deponije in območja
tovarn. Kaže, da transport PBB v tleh ne poteka, zaradi hidrofobnih lastnosti lažje prehajajo
iz vode in se adsorbirajo na talnih delcih in sedimentih. Adsorbcija PBB na talne delce je
neposredno povezana z značilnostmi tal, predvsem z vsebnostjo organskih snovi in s
številom ter pozicijo bromovih atomov.
PBB se akumulirajo v lipidnih komponentah biote. Lahko preidejo v prehransko verigo, kjer
se koncentrirajo. V več regijah sveta je opažena njihova prisotnost v ribah; posredno lahko
preidejo tudi v sesalce in ptice.
Absorbcija ali razgradnja PBB preko rastlin ni bila opažena.
Zadnje raziskave kontaminacije rib, kopenskih in morskih sesalcev ter ptičev nakazujejo
široko distribucijo PBB v okolju.
Na voljo je le malo podatkov o izpostavljenosti splošne populacije. Vendar pa so bile v
primerih meritev opažene sledi PBB v tkivu ljudi. Zadnje študije kažejo na prisotnost PBB v
kravjem in humanem mleku v Nemčiji.
Poti izpostavljenosti niso dobro znane.
Podatki o izpostavjenosti ljudi, ki so bili udeleženi v Michiganski katastrofi, nakazujejo, da je
bila izpostavljenost teh ljudi nekajkrat višja, kot je izpostavljenost splošne populacije.
Specifičnih učinkov na zdravje ni bilo opaziti, saj izpostavljenost ni bila dovolj dolga, da bi bil
mogoč razvoj rakavih obolenj. Ker pa se PBB kopičijo v maščobnem tkivu teh ljudi, se
njihova izpostavljenost nadaljuje.
Glede na navedeno, skupna dnevna izpostavljenost PBB iz zraka, vode, tal in hrane ne bi
smela presegati 0,15 µg/kg t.t./dan, če upoštevamo NOAEL iz študije z dokazano
karcinogenostjo in varnostnim faktorjem 1000.
Ocenjeno je, da znaša skupni dnevni vnos za odrasle ljudi splošne populacije 2 ng PBB/kg
tt/dan in 10 ng/kg t.t./dan za dojenčke, ki so užili le humano mleko. Upoštevati je potrebno,
da so ocene narejene na podlagi zelo omejenih podatkov.

155

15. Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)
Ime “policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH” se navadno nanaša na široko skupino
organskih spojin, ki vsebujejo dve ali več vezanih aromatskih obročev, sestavljenih iz
ogljikovih in vodikovih atomov. PAH se skoraj vedno pojavljajo kot mešanica. Pri sobni
temperaturi so PAH trdne snovi. Skupne lastnosti skupine so visoko tališče in vrelišče, nizek
parni tlak ter zelo nizka stopnja topnosti v vodi (ta pada z naraščujočo molekulsko maso).
PAH so topni v veliko organskih topilih in so visoko lipofilni. Kemijsko so precej inertni.
Fotorazgradnja ter reakcije z dušikovimi oksidi, dušikovo kislino, žveplovimi oksidi, žveplovo
kislino, ozonom, hidroksilnimi radikali pomembno vplivajo na usodo PAH v okolju ter so hkrati
lahko pomembni zaradi izgub v času vzorčevanja vzorcev zraka.
Ime
benzo(b)fluranten
benzo(k)fluoranten
benzo(a)piren
indeno(1,2,3-cd)piren)

CAS ime
3,4- benzofluranten
11,12- benzofluoranten
3,4-benzopiren
2,3-o-fenilpiren

CAS številka
205-99-2
207-08-9
50-32-8
193-39-5

Del PAH, ki jih najdemo v okolju, se prvenstveno uporablja v proizvodnih procesih (vmesne
surovine) in sicer: pri proizvodnji polivinilklorida, pigmentov, barvil in fitofarmacevtskih
sredstev. Največje emisije PAH so posledicev nepopolnega zgorevanja organskih snovi v
industriji in drugih človekovih aktivnostih, kot so: pridobivanje premoga, surove nafte in
naravnega plina, proizvodnja aluminija, železa in jekla, termoelektrarne, kuhanje v
gospodinjstvih, kurjenje v talilnicah, uporaba tobačnih izdelkov.
PAH, še posebej tisti z višjo molekulsko maso, vstopajo v atmosfero, adsorbirani na delce v
zraku. Hidrosfera in tla so onesnažena sekundarno preko depozicije trdnih delcev ali zaradi
izpiranja s padavinami. Na voljo je le malo informacij o prehodu PAH v biosfero. PAH se v
naravi pojavljajo v šoti, lignitu, premogu in zemeljskem olju. Večina PAH v trdih premogih je
trdno vezana v spojine in se ne more izluževati.
Usoda PAH in njihovih mešanic poteka preko več distribucijskih in transormacijskih
procesov. Na te procese najpomembnejše vpliva porazdelitev voda-zrak, voda-sediment ter
voda in biota.
Pri vodnih organizmih biomagnifikacija PAH ni bila opažena in tudi ni pričakovana. Večina
organizmov ima namreč visok potencial biotransformacije PAH.
Razgradnja PAH poteka preko fotodegradacije, biodegradacije in metabolizma v višjih
organizmih. Čeprav je metabolizem manj pomemben za splošno usodo PAH v okolju, je
pomemben za bioto, ker se lahko v času metabolnih procesov tvorijo karcinogenih vmesni
produkti. Ker so PAH stabilne spojine, brez reakcijskih skupin, hidroliza ne igra vloge pri
nihovi degradaciji. Na splošno so PAH biorazgradljivi v aerobnih pogojih, pri čemer njihova
razgradljivost močno pada s številom obročev. V anaerobnih pogojih je biodegradacija
bistveno počasnejša.
Glavni viri PAH v zemljini so padavine, karbonizacija delov rastlin in izluževanje iz odpadkov.
Stopnja onesnaženosti tal je odvisna od poroznosti in vsebnosti organskih snovi.
PAH se široko distribuirajo po organizmu po vseh poteh izpostavljenosti; najti jih je v vseh
notranjih organih, še posebej tistih z visoko vsebnostjo maščob.
.
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PRILOGA 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji in njihova raba v Republiki Sloveniji
Stockholmska konvencija uvršča med obstojna organska onesnaževala tudi
pesticide, ki so bili po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji registrirani za uporabo v
kmetijstvu: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heksaklorobenzen, heptaklor, klordan in
toksafen. V Sloveniji, kot eni izmed jugoslovanskih republik so uporabljali sredstva na
osnovi DDT, aldrina, endrina, dieldrina in toksafena. Pesticide, ki se uporabljajo
izključno v kmetijstvu, v ožjem pomenu imenujemo fitofarmacevtska sredstva,
pesticide, namenjene za vse ostale rabe, pa imenujemo biocidi.
Pomanjkanje hrane po vojni in širjenje nalezljivih bolezni, ki so jih prenašali razni
insekti, je tudi v Sloveniji narekovalo rabo snovi, ki jih danes uvrščamo med obstojna
organska onesnaževala. Uvoz in gospodarska pomoč teh in drugih pesticidov sta
prva leta po vojni in tudi pozneje, potekala preko zveznih upravnih organov
Jugoslavije. Zato so se podatki o uvozu, proizvodnji, prodaji in porabi FFS med letom
1945 in do osamosvojitve Slovenije leta 1991 zbirali centralno v Beogradu. Za oceno
porabe POPs snovi v Republiki Sloveniji je zato treba osvetliti zgodovino.
Zaradi uničenega gospodarstva oziroma posledic druge svetovne vojne je bila do leta
1954 uporaba FFS na celotnem jugoslovanskem območju relativno majhna.
Pomanjkanje hrane in pojavljanje škodljivcev v kmetijski proizvodnji, v skladiščih,
gozdovih ter potrebe zatiranja parazitov v humani medicini in veterini so v tem
obdobju vplivali na razvoj tovarn pesticidov, ki so lahko imele lastne sinteze ali so
sredstva samo dodelovale. Leta 1954 je bil zato izdan Temeljni zakon o varstvu
rastlin pred boleznimi in škodljivci (Beograd, 1954). V Sloveniji se je s tovrstno
proizvodnjo ukvarjala tovarna PINUS iz Rač, ki je imela podobno kot ostale
jugoslovanske tovarne, glavno tržišče na območju tedanjih republik bivše Jugoslavije,
kjer so razpolagali z velikimi kmetijskimi in gozdnimi površinami in so se številni
škodljivci pojavljali v večjem obsegu. Po letu 1957 je v Jugoslaviji nastopilo obdobje
intenzivne kmetijske proizvodnje in hkrati večje rabe pesticidov, med drugim tudi
insekticidov iz skupine POPs. Rabo pesticidov je urejala zakonodaja, ki je upoštevala
rezultate lastnih in tujih raziskav in študij. Relativno zgodaj je reagirala na
spremenjene potrebe pri varovanju rastlin, živali in ljudi pred škodljivci oziroma
paraziti. Tako je v smislu dobre kmetijske prakse pri prepovedi uporabe posameznih
pesticidov, pogosto prehodno omejila najprej njihovo rabo oziroma upoštevala
njihove zaloge. Na ta način so preventivno preprečevali točkovna onesnaženja.
V Republiki Sloveniji je trženje s FFS v času registracije potekalo preko glavne
distributerske hiše – Agrotehnike. Seznam teh registriranih sredstev, ki vsebuje
podatke o obliki formulacije, vsebnosti aktivne snovi, proizvajalcu, namenu uporabe
in ali je bilo sredstvo v rabi tudi v Sloveniji ter ocene letne prodaje (vir: sodelavci
trženja Agrotehnike, M. Mis, H. Grilc) je na voljo na http://www.uk.gov.si/si/delovna_
podrocja/obstojna_organska_onesnazevala/.
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PRILOGA 3: Postopki ravnanja z odpadnim PCB
Postopek dekontaminacije transformatorjev onesnaženih s PCB
Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur.l. RS,
št. 15/00, 54/02, 18/03) opredeli dekontaminacijo: “Dekontaminacija je postopek, s
katerim se zagotovi, da se naprava, predmet, material ali tekočina, ki vsebuje PCB,
lahko ponovno uporabi, reciklira ali varno odstrani skladno s predpisi. Za
dekontaminacijo naprave se štejejo tudi drugi postopki, s katerimi se PCB nadomesti
s tekočino, ki ne vsebuje PCB.”
Upoštevajoč zgornjo definicijo dekontaminacije je primerno omejiti obseg
dekontaminacije na tehnološko in ekonomsko smiselne postopke:
- dekontaminacija piralenskih transformatorjev s postopkom nadomestitve PCB
v transformatorju (retrofilling) z drugimi tekočinami,
- čiščenje kompenzacijskih naprav, transformatorskih postaj ali drugih naprav in
prostorov, kontaminiranih z hladnim ali vročim onesnaženjem s PCB.
Postopek dekontaminacije
1. Pripravljalna dela:
- priprava materiala in opreme v delavnici,
- prevoz opreme na delovišče,
- raztovarjanje opreme, razmestitev opreme, organizacija delovišča,
- priprava transformatorja za izpust olja in izpiranje,
- električni priklop vakuumske sušilne naprave,
- povezava s cevmi : transformator – naprava – cisterna,
- zaščitni ukrepi proti izlitju kontaminiranega olja (postavitev lovilnih korit in
posod),
- 1.8. namestitev kondenzatorja in filtrov za prestrezanje oljnih par.
2. Izpraznjenje celotne količine kontaminiranega olja (cca 20 ton) v posebno cisterno
preko vakuumske sušilne naprave.
3. Izpiranje oljnih hladilnikov (4 kosi): demontaža zgornjih pokrovov na vstopnih
kolektorjih zaradi izpiranja notranjosti hladilnih cevi s svežim oljem.
4. Demontaža oljnih črpalk: dekontaminiranje oljnih črpalk, montaža slepih prirobnic;
demontaža rotorja regulacijskega stikala in dekontaminacija.
5. Izpiranje konzervatorja: konzervator se pred montažo oil-spray sistema opere z
razpršenim, svežim oljem pod pritiskom.
6. Demontaža izolatorjev VN in NN strani, demontaža eksplozijske cevi.
7. Montaža oil-spray sistema v odprtine izolatorjev in eksplozijske cevi.
8. oil-spray instalacije z vakuumsko sušilno napravo.
9. Dekontaminacija demontirane opreme, skladiščenje opreme v zaprt prostor.
10. Prvo izpiranje notranjosti kotla z oil-spray metodo; segrevanje aktivnega dela
transformatorja do 70 0C, vzdrževanje čim višjega vakuuma v notranjosti kotla,
prekinitev segrevanja in izpiranja aktivnega dela, začetek izcejanja navitij in
ostalih delov aktivnega dela transformatorja. V kotlu se ves čas vzdržuje visok
vakuum.
11. Dreniranje kontaminiranega izcejenega izpiralnega olja v sode (cca 1000 l).
Pritisk v kotlu je na atmosferskem nivoju. Po vsakem praznjenju transformatorja
le-tega nagniti v smeri čepa za izpust olja na dnu kotla. Jemanje vzorca
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kontaminiranega olja za določitev preostale količine PCB po 1. izpiranju. Trajanje
prvega izpiranja 24 ur.
12. Drugo izpiranje je identično prvemu izpiranju, tudi ostali spremljevalni postopki so
enaki.
13. Tretje oz. vsako naslednje izpiranje in spremljevalni postopki so enaki prvima
dvema izpiranjema.
14. Demontaža oil-spray sistema po zadnjem izpiranju; montaža slepih prirobnic.
15. Čiščenje kontaminirane opreme; preskus dekontaminiranosti vakuumske sušilne
naprave.
16. Zaključek del: skladiščenje odpadnega olja in ostalega materiala; urejanje
delovišča in transformatorja; pospravljanje in natovarjanje opreme.
Uspešnost dekontaminacije mora biti potrjena s poročili pooblaščene inštitucije za
ocenjevanje odpadkov.
Zavrženi oljni transformator je klasificiran kot nevaren odpadek, ki po posameznih
fazah razgradnje postane skupek več vrst klasificiranih nenevarnih in nevarnih
odpadkov.
Sežig PCB odpadkov: Postopek D10
Tekoči PCB pride v sežigalnico v specialnih tovornjakih v 200 l metalnih, hermetično
zaprtih sodih ali drugih kontejnerjih ali v avto-cisternah, specialno grajenih za prevoz
tekočega PCB. Tekoči PCB zajema tudi količine piralena, ki se po prihodu piralenskih
transformatorjev in kondenzatorjev iztočijo iz teh naprav.
Uničenje tekočega PCB se izvrši v statičnem incineratorju, ki je specialna peč za
uničenje s sežigom visokokloriranih in zelo stabilnih molekul oz. PCB. Uničenje PCB
dosega nivo 99,9999%. Tekoči PCB se s propanom sežiga v statični peči pri
minimalni temperaturi 1400°C oz. povprečni temperaturi približno 1500°C. Rezidentni
čas oz. čas trajanja popolnega sežiga tekočega PCB je več kot 2 sekundi (določeno
tudi s predpisi!). Po incineraciji oz. sežigu ni trdnih ostankov.
Piralenske transformatorje pripravijo na uničenje v naslednjih fazah:
- iz piralenskih transformatorjev izločijo tekoči PCB gravitacijsko ali s prečrpanjem
in ga shranijo v posebnih cisternah,
- piralenske transformatorje razstavijo tako, da aktivni del najprej ločijo od kotla in
pokrova in ga nato še demontirajo (ločijo navitje od jedra),
- razstavljene dele piralenskih transformatorjev dajo v avtoklave oz. vakuumske
peči, kjer jih pri temperaturi nekaj nad 100°C tretirajo 1-3 dni; pri povišani
temperaturi in vakuumu piralen izpareva in se zbira v posebnih posodah; po tem
postopku dosežemo dekontaminacijo metalnih delov manjših od 0-3 ppm (ta meja
dovoljuje odvoz direktno na odpad); navitja z izolacijo (papir, les itd) pripravimo za
sežig v posebni peči za sežig navitja, ki je povezana z rotacijskim incineratorjem
(dimnik - plini).
Piralenske kondenzatorje pripravijo na uničenje v naslednjih fazah:
- iztekanje tekočega PCB: najprej naredijo luknje v ohišje piralenskih
kondenzatorjev, nato ga dajo v peč, da bi pri višji temperaturi dosegli, da PCB
lažje izteče na dno peči,
- sežig tekočega PCB v statičnem incineratorju,;
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-

-

-

razstavljanje piralenskih kondenzatorjev: po iztočenju piralena na dno pečice
kondenzator razstavimo tako, da odvojimo kondenzatorski papir in aluminijasto
folijo od ohišja,
čiščenje ohišja piralenskih kondenzatorjev: ohišje damo v avtoklav oz. vakuumsko
peč, kjer kovinske dele ohišja očistimo (pod 3 ppm) s primernim čistilom, pri
posebni temperaturi in pritisku, tako očiščeno ohišje se lahko uporabi kot
sekundarna surovina v železarnah itd.,
sežiganje notranjih delov piralenskih kondenzatorjev: papir in aluminijasta folija se
najprej zdrobijo in nato sežgejo v rotacijskem incineratorju.

Rotacijski incinerator je posebej namenjen uničevanju trdnih majhnih odpadkov PCB
(izolacija, rokavice, oblačila, ali aktivni del kondenzatorja itd.) s sežiganjem. Postopek
sežiga v rotacijskem incineratorju poteka v štirih glavnih fazah:
• PCB odpadki (tekoči in trdni) skupno z atmosferskim zrakom, tekočim kisikom
in propanom izgorevajo v peči na temperaturi od 1000 do 1100°C ob stalnem
obračanju (rotacijski incinerator) peči, da bi se dosegel rezidentni čas med 45
in 75 minut; v tej prvi fazi se ustvarijo dimni plini;
• dimni plini iz prve komore rotacijskega incineratorja gredo v drugo komoro,
kjer se dodaja novi, samo tekoči PCB, pomešan z atmosferskim zrakom in
propanom, nato se vse skupaj sežge pri minimalni temperaturi 1200°C oz.
povprečni temperaturi 1300°C ob minimalnem rezidentnem času 2 sekundi;
• hlajenje in čiščenje plinov; dimni plini se po drugi komori ohlajajo z vodnim
sprej-sistemom na temperaturo 75°C in nato očistijo v specialnih čistilnih
napravah;
• ostanki sežiga trdnih PCB odpadkov se odstranijo; nevtralni pepel (zgoreli les,
papir itd.) se odpelje na odlagališče.
Evropska zakonodaja zahteva učinkovitost sežigalnic na nivoju uničenja PCB >
99,9999% in učinkovitost sežiganja CO/(CO+CO2 )<0,001. Sežigalnice kontinuirano
analizirajo emisijo dimnih plinov pri sežigu, ki mora biti znotraj zakonsko dovoljenih
meja emisij za kontrolirane elemente: Cl2, F2, CO, SOx (kot SO2), NOx (kot NO), PCB,
kovine (Cr6+, Mn, Pb, Co, Hg), fosforjev peroksid, prah in nezgorjeni ostanki. Redno
kontrolirajo tudi emisije elementov v tehnološki vodi (sprej sistem) in sicer: N2, Cr,
Cr6+, Zn, Ni, Fe, Cd, Pb, Hg, cianid, fluoridi, fenoli, nitrati, fosfati, PCB, ogljikovodiki.
Odlaganje PCB odpadkov: Postopek D12
V Evropi se je uveljavilo odlaganje trdnih PCB odpadkov (transformatorji,
kondenzatorji, kontaminirana prst...) in sicer v zapuščenih rudnikih soli. Osnovna
lastnost rudnikov soli je popolnoma suh zrak, ki onemogoča korozijo kovinskih delov
in je na ta način zagotovljeno trajno skladiščenje.
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PRILOGA 4: Osnutek centralne informacijske podpore
Stockholmska konvencija od pogodbenic zahteva javno, pravočasno in redno
objavljanje izsledkov raziskav, razvoja in spremljanja stanja na področju POPs. Da bi
pogodbenica lahko zagotovila takšno stanje, mora oblikovati celovito informacijsko
podporo pri izvajanju konvencije.
Centralna informacijska podpora pri izvajanju SC mora izpolnjevati pridobivanje,
obdelavo in hranjenje podatkov, oblikovanje informacij ter posredovanje podatkov in
informacij.
Sami podatki so izredno raznoliki, saj zajemajo vsaj naslednje vsebine, oziroma
podatke:
- splošno o POPs,
- o emisijah in imisijah,
- o izpostavljenosti ljudi,
- o koncentracijah POPs v človeškem tkivu in mleku, v okoljskih medijih,
- o trendih,
- ekotoksikološke podatke in
- humano toksikologijo.
K zgoraj omenjenim lahko prištejemo še informacije o:
- zakonodaji,
- socialnih in ekonomskih vplivih,
- točkovnih virih,
- razpršenih virih in
- metodah in ukrepih za zmanjševanje in preprečevanje emisij POPs in
izpostavljenosti prebivalstva.
Pridobivanje podatkov
Za sistem monitoringa in obveznosti poročanja na področju POPs je značilna
»razdrobljenost« med različnimi izvajalci monitoringov in naročniki. Zakonodaja s
področja monitoringa v vseh primerih jasno določa, kdo ga lahko izvaja (akreditacija,
usposobljenosti,…) in komu mora poročati o rezultatih.
Obdelava podatkov
Podatki iz emisijskega in imisijskega monitoringa se posredujejo različnim upravnim
organom (ministrstva, agencija, inštituti, inšpektorati), ki jih uporabljajo v skladu s
sprejeto zakonodajo. V večini primerov se ti podatki obdelujejo za potrebe
nadaljnjega hranjenja in posredovanja drugim organom in institucijam. V nekaterih
primerih se podatki obdelajo s strani izvajalca monitoringa.
Hranjenje podatkov
Podatki iz monitoringov se hranijo pri naročniku monitoringa in pri tistih institucijah,
katerim je izvajalec monitoringa dolžan poročati.
Hranjenje podatkov zahteva investiranje v razvoj in oblikovanje sistema hranjenja
podatkov v obliki podatkovnih baz. Ta element informacijskega sistema zahteva še
dodatne investicije v usposabljanje kadrov za administriranje baz podatkov,
njihovega ažuriranja in vzdrževanja.
Oblikovanje informacij
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V večini primerov se podatki iz monitoringov uporabljajo predvsem za izvajanje
inšpekcijskih dejavnosti, oblikovanje poročil in poročanja v skladu z mednarodnimi
obveznostmi.
Stockholmska konvencija zahteva proaktivno posredovanje informacij (brez
predhodne zahteve posameznika), kar predpostavlja oblikovanje informacij glede na
tipe potreb, ki jih lahko identificiramo v skladu z 10. členom konvencije. Informacije
je potrebno oblikovati tako, da nam omogočajo:
-

Ozaveščanje
Izobraževanje
Dostop javnosti
Sodelovanje javnosti
Usposabljanje ciljnih javnosti
Sodelovanje z drugimi pogodbenicami (predvsem državami v razvoju)
Zasledovanje ukrepov in njihove učinkovitosti
Spodbujanje uporabe alternativ
Poročanje o POPs v Sloveniji
Poročanje zaradi mednarodnih obveznosti

Posredovanje podatkov in informacij
Pri pregledu domače zakonodaje smo še posebej opozorili na obveznosti
omogočanja dostopa javnosti do podatkov o emisijah ter obveznosti poročanja o
nekaterih POPs glede na točkovni vir.
V skladu z zahtevami Stockholmske konvencije lahko identificiramo naslednje tipe
uporabnikov podatkov o POPs: odločevalci, javnost, zaposleni, znanstveniki in
raziskovalci, izobraževalci ter strokovno-tehnično in upravno osebje.
Identificirani uporabniki informacij imajo različne potrebe, ki se gibljejo od informacij o
stanju in trendih na področju emisij POPs do zdravstvenih in ekonomskih učinkov, saj
lahko le na podlagi teh informacij oblikujemo razumne in informirane odločitve o
ukrepih in oblikovanju mehanizmov za preprečevanje in zmanjševanje emisij POPs.
V Tabeli 1 so identificirane nekatere potrebe posameznih identificiranih uporabnikov
informacij o POPs.
Tabela 1: Tipi in potrebe uporabnikov
Tip

Potrebe

Odločevalci





Informacije o stanju in trendih na področju POPs
Informacije o zdravstvenih, socialnih in ekonomskih učinkih
Informacije o možnih ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje emisij
POPs

Javnost





Informacije o izpostavljenosti prebivalstva in okolja učinkom POPs
Informacije o točkovnih in razpršenih virih
Informacije o učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje in preprečevanje
emisij POPs
Informacije o možnih zaščitnih ukrepih za zmanjševanje
izpostavljenosti učinkovanju POPs
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Tip

Potrebe

Znanstveniki in 
raziskovalci1


Informacije o mednarodnih dejavnostih na področju zmanjševanja in
preprečevanja POPs
Informacije o zdravstvenih in ekonomskih učinkih izpostavljenosti
populacije in okolja POPs

Izobraževalci2





Informacije o prisotnosti POPs
Informacije o alternativnih možnostih
Informacije o različnih ukrepih za zmanjševanje, preprečevanje,
nadomeščanje, zaščito

Zaposleni




Informacije o zaščitnih ukrepih za zmanjševanje izpostavljenosti POPs
Informacije o ukrepih za zmanjševanje in preprečevanje nastajanja
POPs v proizvodnih procesih (ravnanje in upravljanje s prekurzorji)

Strokovno
tehnično
in
upravno osebje 


Informacije o možnih ukrepih za preprečevanje in zmanjševanje emisij
POPs
Informacije o možnih in razpoložljivih alternativah
Informacije o spreminjanju proizvodnih vzorcih in procesih

Seznam potreb za posameznega uporabnika ni izčrpen, marveč so identificirane le
nekatere prednostne uporabe z upoštevanjem določil Stockholmske konvencije.
Identifikacija virov informacij
Z upoštevanjem zahtev SC in nacionalne zakonodaje o monitoringih lahko
identificiramo naslednje tipe virov podatkov o POPs:
 Emisijski monitoring
 Imisijski monitoring
 Spremljanje ukrepov za zmanjševanja in preprečevanje izpustov POPs
 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
 Epidemiološke raziskave
 Ekotoksikološke raziskave
Ti viri informacij nam zagotavljajo podlago za oblikovanje različnih informacij,
potrebnih za implementacijo zahtev Stockholmske konvencije. Splošne informacije o
POPs so:
 Viri emisij
 Stanje
 Trendi
 Prenosi
 Učinki na zdravje ljudi in okolje
 Socialni, ekonomski vplivi
 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje izpustov
 Alternative

1

Znanstveniki in raziskovalci na področju POPs delujejo na različnih področjih: v medicini, strojništvu, ekonomiji, biologiji,
… To z drugimi besedami pomeni, da je potrebno pripraviti določene ukrepe za zagotavljanje različnih tipov informacij
kakor tudi ustvariti mehanizem za interdisciplinarne raziskovalne in razvojne dejavnosti.
2

Izobraževalci se prav tako razlikujejo glede na ciljno izobraževalno javnost, temu primerne so tudi njihove informacijske
potrebe.
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Tabela 2: Tipi in narava informacij
Tip

Narava informacij

POP



Informacije o posameznih POPs in PTS

Viri emisij




Informacije o točkovnih virih
Informacije o razpršenih virih

Stanje





Informacije o obremenjenosti okoljskih medijev (imisije)
Informacije o izpustih POPs (emisije, transferji)
Informacije o vedenju in transformacijah POPs v okolju

Prenosi



Informacije o prenosih POPs (odpadki, živila, proizvodi)

Trendi




Informacije o izpustih in prenosih POPs (količine)
Informacije o globalnih gibanjih POPs (čezmejna

Učinki na zdravje 
ljudi in okolje





Informacije izpostavljenosti prebivalstva POPs
Informacije o obremenjenosti okoljskih medijev, hrane in pitne vode
Informacije o mehanizmih delovanja POPs v živih organizmih
Ekotoksikološke informacije
Informacije o zaščitnih ukrepih

Socialni,
ekonomski vplivi

Informacije o stroških izvajanja ukrepov
Informacije o pričakovanih stroških izgradnje kritičnih naprav (npr.
sežigalnic)
Informacije o izpostavljenosti socialno šibkejših slojev





Ukrepi
za 
preprečevanje in
zmanjševanje

izpustov

Alternative




Informacije o raziskovalnih in razvojnih dejavnostih za zmanjševanje
in preprečevanje izpustov POPs
Informacije o izvajanju in učinkovitosti ukrepov na podlagi zahtev
IPPC smernice
Informacije o mednarodnih dejavnostih na področju zmanjševanja in
preprečevanja izpustov POPs
Informacije o spreminjanju proizvodnih procesov
Informacije o nadomeščanju prekurzorjev z manj nevarnimi

Osnutek strukture centralne informacijske podpore (CIP)
Informacijska podpora za izvajanje Stockholmske konvencije je umeščena na
pristojno institucijo, Urad RS za kemikalije. Dejavnosti na področju poročanja se na
področju POPs prekrivajo z obveznostmi poročanja o emisijah kemikalij v sklopu
dejavnosti Agencije RS za okolje (EPER).
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Struktura centralne informacijske podpore
Uporabniki
Obratovalni
monitoring
MOP-ARSO

Imisijski
monitoring
MZ-ARSO-IKGP

Zdravstveni
monitoring
MZ-IVZ-URSK

Prehrambeni
monitoring
MKGP-VURS-IKGP

Viri podatkov
iz monitoringov

Strokovno
tehnično in
upravno osebje

Javnost

Odločevalci

Znanstveniki
in raziskovalci

Izobraževalci

Centralna informacijska
podpora
URSK-ARSO (EPER)

Struktura in narava podatkov:

MOP-IPPC

Kemijski
inštitut

MZ-IVZ

Kmetijski
inštitut

ZZV

IJS

Petrol

EIMV

...

...

splošno o POPs
zakonodaja
podatki o emisijah in imisijah
izpostavljenost ljudi
nivoji POP v človeškem tkivu in mleku
trendi
ekotoksikološki podatki
humana toksikologija
socialni in ekonomski vplivi
točkovni viri
razpršeni viri
povezave na
EPER
IPPC
metode za zmanjševanje in preprečevanje
preprecevanje
druge povezave

Podatki
iz drugih virov
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PRILOGA 5: Pregled veljavnih predpisov v RS za POPs
Ministrstvo za okolje in prostor
Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

Poročanje, obveščanje

Emisijeodpadne vode

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za
čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu
odpadkov: Ur.l. RS, št. 51/2001, 56/2002 (S), 84/2002 (S),
41/2004-ZVO-1, 46/2004 (S)

dioksini/furani (čl.: 2, 10, 11, in
priloga 1, 2)

Emisijeodpadne vode

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za
proizvodnjo neželeznih kovin: Ur.l. RS, št. 90/2000, 41/2004-ZVO1, 45/2007 (S)

heksaklorbenzen (HCB) (čl. 4 in
priloga 3)

Emisijeodpadne vode

Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri
odvajanju odpadnih vod: Ur.l. RS, št. 84/1999, 41/2004-ZVO-1

HCB (čl.: 2, 3, 13 in priloga 1)
poročanje (čl.: 12, 13, 14)

Emisijeodpadne vode

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in
naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev: Ur.l. RS, št.
84/1999, 41/2004-ZVO-1

HCB, DDT, aldrin, endrin,
dieldrin (čl.: 2 in priloga 2)
DDT, HCB (čl. 14)
poročanje (čl.: 13, 14, 15, 17)

Emisijeodpadne vode

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo: Ur.l. RS, št. 47/2005, 45/2007 (S)

HCB (priloga 3)

Emisije-zrak

Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri
sosežigu odpadkov: Ur.l. RS, št. 50/2001, 56/2002 (S, D),
84/2002 (S), 41/2004-ZVO-1

dioksini/furani (čl.: 2, 11, 21 in
priloga 1, 2, 3)
PCB (čl. 4 )

Emisije-zrak

Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo in
predelavo lesnih tvoriv: Ur.l. RS, št. 73/1994, 49/2003 (S),
41/2004-ZVO-1, 34/2007 (S)
(V zvezi z: Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja: Ur.l. RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001,
41/2004-ZVO-1,

lesna tvoriva
PCB (čl.: 4 – tabela 3)
nepremični viri onesnaženja (čl.
7)

ki jo z 21.4.2007 nadomesti Uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja: Ur.l. RS, št. 31/2007)
Emisije-zrak

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v
zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila : Ur.l.
RS, št. 112/2005, 37/2007 (S, D) (Določbe, ki veljajo za obstoječe
lakirnice, prenehajo veljati 31.10.2007. Uredba o emisiji snovi v
zrak iz lakirnic: Ur.l. RS, št. 73/1994, 46/2002 (S), 41/2004-ZVO-1
(ne velja od: 21.04.2007))
(V zvezi z: Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja: Ur.l. RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001,
41/2004-ZVO-1,

lakirnice
PCB (tabela 2, 3)
nepremični viri onesnaženja (čl.:
7)
poročanje ( čl.:10, 11, 12, 21, 25,
26, 28, 31 in priloga 5, 6)

ki jo z 21.4.2007 nadomesti Uredba o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja: Ur.l. RS, št. 31/2007)
Emisije-zrak

Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav: Ur.l. RS, št.
73/1994, 51/1998 (S, D), 83/1998 (P), 105/2000 (S, D), 50/2001,
46/2002, 49/2003 (S), 41/2004-ZVO-1, 45/2004 (D),
Dne 2.5.2007 preneha veljati ta uredba, razen določb 13. člena,
ki se uporabljajo v zvezi s prilagoditvijo velikih kurilnih naprav do
31. oktobra 2007 v skladu z določbami 32. člena Uredbe o
mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
(Ur.l. RS, št. 73/05). To uredbo nadomesti Uredba o emisiji
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur.l. RS, št.
34/2007).

Ur.l. RS, št. 50/2001
dioksin/furan (čl.: 2, 11, 21 in
priloga 1, 2, 3)
PCB (čl. 4)
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Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

Emisije-zrak

Uredba o emisiji snovi v zrak
onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/2007)

Emisije-zrak

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje: Ur.l. RS, št. 70/1996, 71/2000 (S, D), 99/2001
(S), 17/2003 (S)

Ur.l. RS, št. 70/1996
dioksini/furani (priloga: 1)
poročanje (čl.: 4, 21, 22, 23, 24,
25)
Ur.l. RS, št. 71/2000 (S, D)
dioksini/furani (priloga 1)
poročanje ( čl. 22)
Ur.l. RS, št. 99/2001 (S)
HCB, dioksini/furani (priloga)
Ur.l. RS, št. 17/2003 (S)
HCB, dioksini/furani (priloga 5)

Emisije-zrak

Pravilnik o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi: Ur.l.
RS, št. 42/2003, 41/2004-ZVO-1

dioksini/furani (priloga 1)

Poročanje, obveščanje

iz

nepremičnih

virov

Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbo (ES) št. 2037/2000
evropskega parlamenta in sveta z dne 29.6.2000 o snoveh, ki
tanjšajo ozonski plašč, in njene spremembe (uredba (ES) št.
2038/2000 in uredba (ES) št. 2039/2000) ter odločbo Komisije z
dne 7. marca 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000
Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe halona 1301 in
halona 1211.
Imisije-zrak

Uredba o zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih
aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku

Uradni list RS, št. 25/05
Uradni list 56/06

Nevarne
snovi

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih
posledic: Ur.l. RS, št. 88/2005
Ta uredba določa v skladu z Direktivo Sveta 96/82/ES z dne 9.
decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v
katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. 1.
1997, str. 13), in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta
2003/105/ES z dne 16. decembra 2003 o spremembi Direktive
Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v
katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 345 z dne 31. 12.
2003, str. 97), ukrepe upravljavcev obratov za preprečevanje
večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in
okolje.

dioksini/furani (priloga 4)
poročanje (priloga 5)

Nevarne
snovi

Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena
skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi:
Ur.l.SRS, št. 3/1979; Ur.l.RS, št. 67/2002 (PU: uporablja se do
uveljavitve predpisov iz 209. in 210. člena zakona o vodah (ZV1), kolikor ni v nasprotju z njegovimi določbami )

Posredna opredelitev področja
POPs preko Zakona o vodah
(ZV-1), Ur.l. RS, št. 67/2002.

Obremenitve
tal

Uredba mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla
(Ur.l. RS, št. 84/2005)

PCB (priloga 3)

Obremenitve
tal

Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla: Ur.l. RS, št. 55/1997

poročanje - splošno (čl.: 9, 10)

Obremenitve
tal

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih
snovi v tleh

Uradni list RS, št. 68/96

Odpadki

Uredba o sežiganju odpadkov, Ur.l. RS, št. 68/08

Odpadki

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih: Ur.l. RS, št.
32/2006, 98/2007 in 62/2008
Določbe 9. člena te uredbe, ki se nanašajo na prepoved
odlaganja razrezanih odpadnih avtomobilskih gum, se začnejo
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Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

Poročanje, obveščanje

uporabljati 1. januarja 2007.
Določbe 45. člena te uredbe v zvezi s financiranjem programa
predpisanih ukrepov za zapiranje odlagališča se uporabljajo za
odlagališča, ki obratujejo po 31. decembru 2008.
Odpadki

Uredba o ravnanju z odpadki, Ur.l. RS, št. 34/08

PCB, dioksini/furani (priloga 3, 4,
6, 7)
poročanje (čl.: 14,15, 19, 23)

Odpadki

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
vod ter o pogojih za njegovo izvajanje: Ur.l. RS, št. 35/1996,
29/2000 (S, D), 106/2001 (S, D)

Ur.l. RS, št. 106/2001
HCB (priloga 1 – tabela)
HCB, dioksin/furan, PCB, DDT,
klordan, endrin, dieldrin, aldrin
(priloga 3)

Odpadki

Uredba o odstranjevanju odpadnih olj Ur.l. RS, št.25/2008

PCB (čl.: 12,13)

Odpadki

Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov: Ur.l. RS, št. 101/2004,
46/2005 (S, D)

Odpadki

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Ur.l. RS, št. 107/2006)

Odpadki

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov: Ur.l. RS,
št. 3/2003, 44/2003 (S), 41/2004-ZVO-1

PCB (priloga 3)

PCB

Uredba o odstranjevanju odpadnih polikloriranih bifenilov in
polikloriranih terfenilov, Ur.l. RS, št. 34/2008

PCB (vsi akti v celoti)
poročanje ( čl. 17, 19)

Podzemna
voda

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode: Ur.l. RS, št.
100/2005

Podzemna
voda

Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode: Ur.l. RS,
št.42/2002
Ta predpis vsebinsko povzema 8. člen ter 2. točko aneksa 5
Directive 2000/ 60/ EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy v delu, ki se
nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa
kemijskega stanja podzemnih voda.

PCB, aldrin,
(priloga 1, 2)

Podzemne
vode

Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne
vode: Ur.l. RS, št. 49/2006

HCB, PCB, aldrin, dieldrin,
endrin, klordan, doksin, furan,
DDD, DDE, DDT (priloga 2)

Površinske
vode

Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev: Ur.l. RS, št. 46/2002, 41/2004
Ta predpis vsebinsko povzema Council Directive 79/923/EEC of
30 October 1979 on the quality required of shellfish waters.

HCB (priloga)

Površinske
vode

Uredba o kemijskem stanju površinskih voda: Ur.l.RS, št.
11/2002, 41/2004-ZVO-1

HCB, PCB (priloga 1)
poročanje (čl. 7, 8)

dieldrin,

endrin

Ta predpis vsebinsko povzema člena 7 in 8 ter točko 1 aneksa 5
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy v delu, ki se
nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa
kemijskega stanja površinskih voda.
Površinske
vode

Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda:
Ur.l.RS, št. 42/2002; 41/2004-ZVO-1 (PV).
Ta predpis vsebinsko povzema 8. člen ter točko 1 aneksa 5
Directive 2000/ 60/ EC of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy v delu, ki se

HCB, PCB (priloga 1)
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Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

Poročanje, obveščanje

nanaša na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa
kemijskega stanja površinskih voda.
Površinske
vode

Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje in
rast morskih školjk in morskih polžev: Ur.l. RS, št. 71/2002,
41/2004-ZVO-1
Ta predpis vsebinsko povzema Council Directive 79/923/EEC of
30 October 1979 on the quality required of shellfish waters.

HCB (priloga)

Splošno

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1): Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006,
20/2006 (S, D), 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD,
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10,
33/2007-ZPNačrt
Določbe, ki se nanašajo na dejanja in postopke, povezane z
Evropsko unijo in državami članicami, se začnejo uporabljati z
dnem pristopa k Evropski uniji. Obstoječi Ekološko razvojni
sklad Republike Slovenije se preoblikuje v Ekološki sklad
Republike Slovenije in uskladi svoje delovanje z določbami tega
zakona najkasneje do 1. januarja 2005. Z dnem preoblikovanja
sklada preneha mandat članom nadzornega sveta in uprave
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

ZVO-1 je osnovni zakonski
predpis RS s področja varstva
okolja in sočasno tudi osnovni
predpis za področje POPs.

Splošno

Nacionalni program varstva okolja (NPVO): Ur.l.RS, št. 83/1999,
41/2004 - ZVO-1 (PV), 2/2006 (ReNPVO)

PCB, dioksin (prologa 2,3)
poročanje (tabela 4, 13 in pogl.
7.9, 10)

Voda

Zakon o vodah (ZV-1): Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1
(predpis, ki ureja grajeno javno dobro; določitev pristojnih
soglasodajalcev), 2/2004-ZZdrI-A (S, D), 10/2004, 41/2004-ZVO1 ((R 94.člena)
Zakon je povezan s področjem širše kemijske varnosti: Predmet
zakona je urejanje upravljanja z vodami, z vodnimi in priobalnimi
zemljišči. Kot cilj te dejavnosti je v 2. členu zakona izrecno
določeno doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami
povezanih ekosistemov, ter spodbujanje trajnostne rabe voda.
To tudi predstavlja glavno stično točko s področjem širše
kemijske varnosti.

ZV-1 neposredno ne omenja
POPs. Posredno preko opisa
Temeljnih določb, členi 1, 2 in 7,
pa so vključeni tudi POPs. Na
primer čl. 7, v katerem so opisi
Stanja
podzemne
vode,
Kemijsko stanje voda in drugi.
ZV-1 vključuje določila oz.
opredelitve Directive 2000/60/EC
of the European Parliament and
the Council of 23 October 2000
establishing a framework for
Community action in the field of
water
policy.
Podzakonski
predpisi, ki zadevajo stanje
podzemne vode in površinskih
voda,
bodo
postopoma
vključevali tudi POPs snovi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

FFS

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS): Ur.l. RS, št. 35/2007 (UPB-2)
Zakon ureja promet in nadzor aktivnih snovi, ki so fitofarmacevtska sredstva,
njihovo registracijo, izdajo dovoljenj, promet, uporabo in nadzor nad
fitofarmacevtskimi sredstvi, njihove ostanke, sporočanje podatkov in vodenje
evidenc v zvezi s sredstvi ter pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje
tega zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem in predpisi, izdanimi na podlagi
tega zakona.
Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenja za uporabo kot fitofarmacevtska
sredstva v državah članicah EU in RS: Ur.l. RS, št. 94/2001;

FFS
FFS

Poročanje
javnosti,
obveščanje

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji: seznam je
1x letno objavljen v Ur.l. RS v celoti, tekom leta pa so objavljene tudi njegove
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Prvina

Predpis in vsebina (glede na POPs)

FFS

Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in preveritvi registracije
fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo (Ur.l. RS, št.
114/2004)
Pravilnik določa pogoje za preveritev registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki
vsebujejo aktivne snovi, ki so uvrščene na seznam za promet in uporabo v
državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Seznam) v skladu z
Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih
sredstev v promet

FFS

Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št.
59/2003 in 6/2005)

FFS

Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo
določene aktivne snovi: Ur. l. RS 10/2005

FFS

Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni
list RS, št. 84/2004)

FFS

Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo
določene aktivne snovi: Ur. l. RS 10/2005

Splošno

Zakon o kmetijstvu (ZKme-UPB1): Ur.l. RS, št. 51/2006

Poročanje
javnosti,
obveščanje

dopolnitve

Stično točko s področjem širše kemijske varnosti predstavlja uporaba kemikalij v
kmetijstvu. Škodljive posledice te uporabe zahtevajo spremembe kmetijske
politike, kar krožno vpliva na spremenjeno strukturo uporabe kemikalij.
Splošno

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1-UPB2): Ur.l. RS, št. 62/2007
Zakon se nanaša predvsem na biološke vidike varstva rastlin, kot na primer:
bolezni, ukrepi preprečevanja vnosa, širjenja... Z vidika kemijske varnosti pa
utegne biti pomemben v primerih, ko se za zatiranje škodljivih organizmov in
zdravljenje bolezni uporabljajo kemikalije.

Splošno

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZvMS), Ur. list RS št. 93/05

Ur.l. RS,
93/05

št.

Skladno z določili zakona se v Republiki Sloveniji sistematično izvaja
monitoring na rezidua, ki vključuje tudi nadzor nad obstojnimi organskimi
onesnaževali. Pristojni organ za pripravo in izvedbo monitoringa je
Veterinarska uprava. Nadzor se izvaja pri živih živalih, živalskih proizvodih
in krmi za živali. Pristojnosti in naloge VURS so v zakonu natančno
določene.

S
D
P
R
PU
PV

spremembe

dopolnitve
popravek
razveljavitev
podaljšanje uporabe
podaljšanje veljavnosti

A. Zakonodajna ureditev nadzora na področju emisij nenamerno proizvedenih
obstojnih organskih onesnaževal (POPs): PCDD/F, PCB, HCB in PAH
Evropska zakonodaja in strategije
1. Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29. April 2004 on persistent organic
pollutants and amending Directive 79/117/EEC;
2. Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants;
3. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants;
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Council Directive 67/547/EEC of 27 June 1967 on the apprximation of laws, regulations and administrative provisions
relating to the classification, packaging and labelling of dangerous subsdtances (OJ P 196, 16.8.1967, p. 39). Directive
as last amanded by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284,
31.10.2003, p. 1);
Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste (OJ L 194, 25.7.1975, p. 39). Directive as last amanded by
Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1);
Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ L 257,
10.10.1996, p. 26. Direcitve as last amanded by Regulation (EC) No 1882/2003);
Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated
terphenyls (PCB/PCT) (OJ L 243, 24.9.1996, p. 31);
Commission Dicision 2000/479/EC of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register
(EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control
(IPPC) (OJ L 192, 28.7.2000, p. 36);
Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS),
Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment
(WEEE).
Council Directive 2006/12/EC of 5. April 2006 on waste.
The Waste Incineration Directive (EC/2000/76)
Directive 96/82/EC (Seveso II Directive) to reduce the effects on man and environment from large scale chemical
accidents
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for
Community action in the field of water policy, the Water Framework Directive
Regulation EC No 304/2003 concerning the export and import of dangerous chemicals
Regulation 1013/2006 /ES Shipment of waste

Strategije Skupnosti
1. Strategija trajnostnega razvoja Evropskih skupnosti ( 2006)
2. Šesti Akcijski okoljski program za obdobje 2000 - 2010
3. Strategija Skupnosti za furane, dioxine in poliklorirane bifenile ( 2001)
4. Strategija Skupnosti za endokrine motilce ( 1999)
Slovenska zakonodaja in strategije
1. Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZP Načrt;
2.Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov, Ur.l. RS, št. 34/2008;
3. Uredba o odstranjevanju odpadnih olj, Ur.l. RS, št. 25/2008;
4. Uredba o ravnanju z odpadki, Ur.l. RS, št. 34/2008;
5. Uredba o sežiganju odpadkov, Ur.l. RS, št. 68/2008:
6. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Ur. list RS, št. 32/2006, 98/2007 in 62/2008;
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS, št. 70/1996, 71/2000, 99/2001, 17/2003;
8. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur list RS, št.
35/1996, 29/2000, 106/2001;
9. Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod, Ur. list RS, št. 84/1999, 41/2004ZVO-1;
10. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Ur. list RS, št. 47/2005, 45/2007;
11. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri
sosežigu odpadkov, Ur. list RS, št. 51/2001, 56/2002, 84/2002, 41/2004-ZVO-1, 46/2004);
12. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov, Ur. list RS, št.
28/2000, 41/2004-ZVO-1;
13. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za integrirano
proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke, Ur. list RS, št. 7/2007);
14. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev, Ur.
list RS, št. 84/1999, 41/2004-ZVO-1;
15. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom, Ur. list RS, št. 34/2007);
16. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin, Ur. list RS, št.
34/2007;
17. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Ur. list RS, št. 31/2007;
18. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livaren aluminija in magnezija (Uradni list RS, št. 34/07)
19. Uredba o emisiji snovi v zrak za pripravo asfaltnih zmesi (Uradni list RS, št. 34/07)
20. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa ( Uradni list RS, št. 34/07)
21. Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za vroče pocinkanje (Uradni list RS, št. 34/07).
22. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07)
23. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav pri proizvodnji lesnih kompozitov (Uradni list RS, št. 34/07)
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24. Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/07)
25. Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list
56/06)
26. Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka ( Uradni list Rs, 36/07)
27. Uredba o zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 25/05)
28. Uredba o emisiji snovi v zrak iz lesnih tvoriv ( Uradni list RS, št. 73/94, 49/03)
29. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter
pogojih za izvajanje ( Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03).
30. Uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur. list RS. št. 73/94, 51/98, 83/98, 49/03, 45/04)
31. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov, Ur. list RS, št. 50/2001;
32. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh, Ur. list RS, št. 68/1996, 41/2004ZVO-1;
33. Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku, Ur. list RS, št. 73/1994, 52/2002, 52/2002,
41/2004-ZVO-1;
34. Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, Ur. list RS, št. 84/2005;
35. Zakon o ratifikaciji spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovoga
odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi, Ur. list RS, št. 23/2004;
36. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Ur. list RS, št. 84/2006;
37. Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, Ur. list RS, št. 119/2006;
38. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Ur. list RS, št. 107/2006;
39. Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 11/2002, 41/2004),
40. Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS št. 46/2002, 41/2004),
41. Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur. l. RS št. 46/2002, 41/2004),
42. Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05)
43. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri
sosežigu odpadkov (Uradni list RS. št. 51/01, 56/02, 84/02,46/04))
44. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, 47/05)
45. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 57/05)
46. Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. list RS, št. 49/06)
47. Zakon o kemikalijah (ZKem-UPB1), Ur.list RS, št. 110/2003, 47/07, 16/08);
48. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, (Ur. list RS, št. 67/2005, 137/2006);
49. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Ur. list RS, št. 35/2005, 54/2007;
50. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije, Ur. list RS, št. 104/2003;
51. Pravilnik o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, (Ur. list RS št. 85/2006,
137/2006, 51/2007);
52. Zakon o biocidnih proizvodih (Ur. list RS, št. 61/06)
53. Uredba o izvajanju uredbe ( ES) št. 1013/ 2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. list RS, št. 71/07)
54. Odlok o območjih vodonosnikov in njihovoih hidrografskih zaledij ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni
list RS, št. 97/02)
55. Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrgrafskega zaledja ogroženega zaradi
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih spojin (Ur. list RS, 102/03)
56. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni lis RS, št. 88/05)
57. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 97/04)
58. Uredba o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. list RS, 63/06, 92/06)
59. Register biocidnih proizvodov, (Ur. list RS, št. 118/07)
60. Uredba o izvajanju uredbe ( ES) št. 1013/ 2006 o pošiljkah odpadkov ( Uradni list RS, št. 71/07)

B. Pregled veljavnih predpisov za izvajanje monitoringa ostankov škodljivih snovi v
živih živalih in živalskih proizvodih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti, Ur. list RS, št.93/05;
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Ur. list RS, št. 52/2000, 42/2002,
47/2004-ZdZPZ;
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, Ur. list RS, št. 101/1999, 70/2000, 7/2002, 13/2002-ZKrmi, 67/2002,
47/2004-ZdZPZ, 31/2006-ZZdr-1;
Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Ur. list RS, št. 56/2002, 26/2007;
Pravilnik o monitoringu reziduov, Ur. list RS, št. 139/2006;
Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v
živinoreji, Ur. list RS, št. 16/2004;
Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic divjih parkljarjev, Ur. list RS, št. 82/01;
Pravilnik o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarski pregled, proizvodnjo mesa in oddajo mesa uplenjene
divjadi v promet, Ur. list RS, št. 81/02, 18/2004, 75/2005, 93/205-ZVMS;
Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih
gospodarstvih, Ur. list RS, št. 75/03;
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10. Odločba Komisije 2001/471/ES z dne 8. junija 2001 o določitvi predpisov za redne kontrolne preglede splošnih
higienskih pogojev;
11. Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg, Ur. list RS, št. 01/04)
12. Pravilnik o veterinarskih pogojih za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, in višini pristojbin, Ur. list RS, št. 25/04;
13. Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, Ur. list RS,
št.
75/00,
33/2001-ZVet-1, 1/2004, 31/2006-ZZdr-1;
14. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali, Ur. list
RS, št. 53/2006);
15. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini,Ur. list RS, št. 86/00), (Do
uveljavitve izvršilnih predpisov (v roku enega leta) iz Zakona o veterinarstvu (ZVet-1) se še uporablja ta predpis. Do
uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi Zakona o zdravilih (Ur.l. RS, št. 31/06), se uporablja ta
podzakonski predpis, izdan na podlagi Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS, št. 101/99), če ni v
nasprotju s Zakonom o zdravilih (Ur.l. RS, št. 31/06) ali če navedeni zakon ne določa drugače.);
16. Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v
živinoreji, Ur. list RS, št. 16/04;
17. Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter
Evropske komisije, Ur. list RS, št. 28/04, 78/04;
18. Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju
varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja, Ur. list RS, št.
56/03;
19. Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol, Ur. list
RS, št. 35/03;
20. Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo
kloramfenikol, Ur. list RS, št. 38/03;
21. Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina ( BST), Ur. list RS, 16/04;
22. Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic divjih parkljarjev, Ur. list RS, št. 82/01;
23. Obvezno navodilo o ukrepih za ugotavljanje ostankov zdravil in prepovedane substance – kloramfenikola - v mleku, o
certificiranju mleka in postopkih z oporečnim mlekom ( 323-333/03)
24. Direktiva Sveta 96/23, z dne 29.aprila.1996, o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih
ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in
odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS;
25. Odločba Komisije 97/747, z dne 27.oktober.1997, o obsegu in pogostnosti vzorčenja predvidenega v Direktivi Sveta
96/23/ES za nadzor nekaterih snovi in njihovih ostankov v nekaterih živalskih proizvodih;
26. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 178/2002, z dne 28.januarja.2002, o določitvi splošnih načel in zahtevah
živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane;
27. Odločba Komisije 98/179, z dne 23. februar.1998,o podrobnih pravilih uradnega vzorčenja za
spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih;
28. Odločba Komisije 2002/657, z dne 12.avgust.2002,o izvajanju Direktive Sveta 96/23/ES glede
opravljanja analitskih metod in razlage rezultatov;
29. Direktiva Sveta 96/22, z dne 29.april.1996,o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali
tireostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi Direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS;
30. Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta 2003/74, z dne 22.september.2003,o spremembi direktive
96/22/ES
o
prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tireostatično delovanje, in beta-agonistov;
31. Uredba Sveta 2377/90,z dne 26.junij.1990,o določitvi postopkov Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti
ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora;
32. Uredba Komisije 466/2001, z dne 8.marec.2001,o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminantov v živilih;
33. Direktiva Sveta 86/363, z dne 24.julij.1986,o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega
izvora;
34. Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta 2002/32, z dne 7.maja 2002, o nezaželenih snoveh v živalski krmi;
35. Direktiva Komisije 2001/22, z dne 8. marec.2001, o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor
vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih;
36. Direktiva Komisije 2002/63, z dne 11. julij 2002, o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v
in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o
razveljavitvi direktive 79/700/EGS;
37. Direktiva komisije 98/53/ES, z dne 16. julij1998, o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni
nadzor
upoštevanja mejnih vrednosti onesnaževalcev v živilih;
38. Direktiva Komisije 2002/69, z dne 30. julij 2002, o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor dioksinov
ter o določitvi dioksinu podobnih PCB v živilih;
39. Uredba Sveta 315/93, z dne 8. ebruar1993, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani;
40. Priporočilo Komisije 2004/705, z dne 11. oktobra 2004, o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom
podobnih polikloriranih bifenilov v živilih;
41. Codex guidelines for the establishment of a regulatory programme for control of veterinary drug residues in foods
CAC/GL 16 - 1993

PRILOGA 6: Tehnična in administrativna zmogljivost
V Sloveniji so v skladu z zahtevami EU in SC v program preiskav in monitoringa
POPs v elementih okolja vključeni:
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-

POPs, ki so pesticidi (aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor,
heksaklorobenzen, DDT, DDD, DDE),

-

poliklorirani bifenili (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180),

-

dioksini in furani (PCCD/PCDF).

V Sloveniji je veliko laboratorijev, ki so sposobni izvajati analize POPs pesticidov in
PCB v elementih okolja, vendar je le 5 laboratorijev pridobilo akreditacijo za meritve
enega ali več parametrov od navedenih imisijskih monitoringov ali programov. Ti
laboratoriji so zadostili zahtevam SA po usposobljenosti kadrov, predpisani opremi in
uporabi mednarodno priznanih postopkih in standardih. V Sloveniji obstaja le en
laboratorij (ZZV Maribor, Institut za varstvo okolja), ki je akreditiran za meritve
dioksinov in furanov v vseh elementih okolja, živilih in organizmih, ker razpolaga z
znanjem in instrumenti visoke ločljivosti. Možnost za opravljanje meritev dioksinov in
furanov ima še Center za masno spektrometrijo (Institut Jožef Stefan), ki pa se
večinoma ukvarja z raziskavami.
Preglednica 1: Seznam izvajalskih institucij, akreditiranih pri Slovenski akreditaciji za
analize POPs pesticidov, PCB in dioksinov/furanov
Institucija

Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor (Inštitut za varstvo
okolja), Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor
Inštitut za varovanje zdravja
(Oddelek za sanitarno kemijo),
Grablovičeva
44,
1000
Ljubljana
MOPE-ARSO
(Urad
za
monitoring, Kemijsko analitski
laboratorij), Vojkova 1, 1000
Ljubljana
PETROL, slovenska naftna
družba d.d., Zaloška 259,
1000 Ljubljana
Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova
17,
1000
Ljubljana

Zmogljivosti za izvedbo kemijske Akreditacija za enega ali
analize za parametre POPs
več parametrov iz skupine
Zrak
Vode
Tla
Živila POPs
O

O
(pitna,
podtalnica,
površinska in
odpadna)
O
(pitna,
podtalnica)

O

O

PCB,
HCB,
POPs
pesticidi,
dioksini/furani
Priloga k akreditacijski listini št. LP014

O
(olja)

PCB, HCB, POPs pesticidi
Priloga k akreditacijski listini št. LP029

O

izvajajo analize
PCB, HCB, OCP

sveža, rabljena
in odpadna olja
0

PCB
Priloga k akreditacijski listini št. L007
DDT, DDD, DDE, aldrin, endrin,
heptaklor

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Služba za nadzor kakovosti pitne
in odpadne vode, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (Priloga k akreditacijski
listini št. L-045)
Laboratorij je akreditiran za kvalitativno določanje nekaterih pesticidov in njihovih
razgradnih produktov v pitni vodi in podtalnici.
Vsi našteti laboratoriji razpolagajo z visoko usposobljenimi strokovnjaki in z večjim
številom merilnih instrumentov za izvajanje analiz POPs: GC/ECD, GC/MSD,
GC/MS, HRGC/HRMS.
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V Sloveniji so še 3 laboratoriji s pooblastili za organsko analizo, ki metode za analizo
PCB in POPs pesticide še niso akreditirali ali so v postopku in imajo ustrezno
instrumentalno opremo (GC/MSD, GC/ECD) in usposobljene strokovne kadre za
tovrstne analize:
- Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (Sanitarno-kemični laboratorij), Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto,
- ERICO Velenje (Institut za ekološke raziskave), Koroška 58 3320 Velenje,
- ZZV Nova Gorica (Laboratorij za sanitarno kemijo), Vipavska cesta 13, Rožna
dolina, 5000 Nova Gorica.
V Sloveniji deluje še veliko več laboratorijev z ustrezno opremo na posameznih
fakultetah, institutih in v tovarnah ali so samostojne delovne organizacije, ki
opravljajo analize posameznih POPs za potrebe svoje lastne dejavnosti.
Meritve POPs za Veterinarsko upravo Republike Slovenije
Za potrebe VURS izvajata laboratorijske preiskave ostankov organoklornih pesticidov
in PCB v živilih živalskega izvora in krmi dva akreditirana laboratorija z ustrezno
kadrovsko zasedbo in opremo, in sicer: ZZV Maribor, Institut za varstvo okolja;
Institut za varovanje zdravja (Oddelek za sanitarno kemijo), Ljubljana.
Meritve POPs za Carinsko upravo Republike Slovenije
Carinski laboratorij ne izvaja analiz nevarnih kemikalij, zato jih naroča pri
akreditiranih laboratorijih.
Inšpekcijske službe
Področje POPs obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi:
- zdravstveni inšpektorat (ostanke v živilih),
- veterinarska inšpekcija (ostanke v živilih),
- inšpekcija za kemikalije (prepovedi proizvodnje snovi in uporabe zalog,
omejitve),
- inšpektorat RS za okolje in prostor (emisije v zrak, vode in tla, ostanke,
zaloge)
- inšpektorat za kmetijstvo (ostanke v kmetijskih proizvodih, emisije v tla).
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PRILOGA 7: Ankete, vprašalniki in rezultati
1. Anketna vprašanja o PCB napravah v oskrbi elektro-podjetij z rezultati
Točno število transformatorjev, ki so še vedno polnjeni s PCB:
Na območju podjetja Elektro Ljubljana so do leta 1990 sanirali vse transformatorje v
svoji oskrbi.
V podjetju Elektro Maribor so zadnji veliki transformator, ki je presegal zakonsko
dovoljeno količino PCB, sanirali dne 12. 7. 2003. Dekontaminacijo in odstranitev je
izvedlo podjetje C&G iz Ljubljane.
Podjetje Elektro Celje je dekontaminacijo in odstranitev opreme opravilo v letih 1994
in 1995.
Skupna količina PCB v teh transformatorjih:
V oskrbi podjetij, ki so zadolžena za preskrbo z elektriko, ni opreme ali
transformatorskih olj, onesnaženih s PCB.
V Elektro Celje menijo, da je na področju industrije v obratovanju še veliko opreme,
kontaminirane s PCB.
Ali so vsi navedeni transformatorji v upravljanju podjetja?
Navajajo le te podatke.
V kolikor niso, navedite število in podatek, kdo upravlja z drugimi.
Teh podatkov ne podajajo.
Ali imajo elektro-podjetja načrt ukinjanja in odstranjevanja teh
transformatorjev?
Elektro-podjetja upoštevajo Pravilnik o odstranjevanju PCB in PCT.
Elektro Maribor letos pripravlja poseben delovni načrt za ugotavljanje in
odstranjevanje transformatorjev. Ugotavljanje prisotnosti PCB v distribucijskih
transformatorjih (3.100 kosov) načrtujejo v prihodnjih letih.
Elektro Celje ima načrt gospodarjenja z odpadki ter sklenjeno pogodbo s
pooblaščenim odstranjevalcem nevarnih odpadkov (EKOSAN d.o.o., Slovenj
Gradec).
Terminološka predstavitev načrta.
Teh podatkov ne podajajo.
Način zavarovanja transformatorjev, ki vsebujejo PCB (kratek opis, ki naj zajema
možne okvare in namerna poškodovanja, načine javljanja ter postopke odpravljanja
napak in ekoloških posledic).
Elektro Ljubljana navaja vizualni pregled, pooblaščeni servis, vzorčenje olja, hitre
teste, natančno analizo, namestitev opozoril in odstranitev ter uničenje.
Ali obstajajo obratovalni dnevniki?
Elektro Maribor poroča, da obstajajo obratovalni dnevniki in dnevniki dogodkov za
večje transformatorske postaje (RTP 110/xkV). Posebne dnevnike manjših TR postaj
ne vodijo. Obstajajo še poročila pregledov in revizij TR postaj.
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Kdo je zadolžen za vodenje obratovalnih dnevnikov?
Elektro Ljubljana nima zadolženih, pri Elektro Celje pa je to območni vodja.
Kako pogosto opravljate kontrolo tesnosti transformatorjev? Ali obstajajo
protokoli?
1x letno in ob revizijah na 4 - 5 let.
Protokolov ne omenjajo.
Kako izobražujete operaterje in vzdrževalce?
Na mesečnih sestankih služb in preko izobraževanja, organiziranega pri podjetju
C&G d.o.o., Ljubljana.
Kako je poskrbljeno za varstvo pri delu s PCB (pravilnik/navodilo o ravnanju s
PCB)?
Upoštevajo Pravilnik o varstvenih ukrepih za delo s snovmi, ki vsebujejo PCB, PCN
in PCT (Ur. l. SRS št.13/85), navodila Priročnika za ravnanje in vzdrževanje
energetskih transformatorjev, ki so lahko kontaminirani s PCB in navodila v publikaciji
Ravnanje s PCB odpadki, ki ga je izdelalo podjetje C&G d.o.o. (junij 2001).
Povzetek
Elektro podjetja pri svojem upravljanju nimajo več opreme, ki bi vsebovala olje s
PCB. Opremo, ki so jo imeli, so odstranila podjetja, pooblaščena za takšno
dejavnost.
Nimajo načrtov za ravnanje in odstranjevanje opreme s PCB/PCT, vendar
zagotavljajo ravnanje, skladno s Pravilnikom o odstranjevanju PCB/PCT. Pregled
opreme (kontrola tesnosti) opravljajo enkrat letno in ob revizijah na 4 do 5 let. Za
slednje hranijo poročila, vendar obratovalnih dnevnikov za manjše transformatorje ne
vodijo. Za varnost pri delu skrbijo po postopkih, predpisanih v Pravilniku za ravnanje
s PCB in v navodilih iz publikacije "Ravnanje s PCB odpadki", ki jo je pripravilo
podjetje C&G d.o.o., Ljubljana.
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2. Vprašalnik za registrirane odstranjevalce PCB in PCB naprav z rezultati
Vprašalnik o odstranjevanju PCB
1. Ali ima vaše podjetje letni načrt ukinjanja in odstranjevanja naprav/odpadkov, ki
vsebujejo PCB?
2. Opišite glavne elemente načrta in podajte časovni potek načrtovanih dogodkov.
3. Kako poteka zbiranje in skladiščenje naprav/odpadkov, ki vsebujejo PCB? Kratek
opis.
4. Načini zavarovanja naprav, ki vsebujejo PCB. Kratek opis, ki zajema možne
okvare in namerna poškodovanja, načine javljanja ter postopke odpravljanja
napak in ekoloških posledic.
5. Ali se pri delu s kontaminiranim materialom ravnate po internih ali drugih
protokolih? (priložite kopijo)
6. Navedite letno število odvozov.
7. Način odvoza: navedite vse postopke in protokole.
8. Ali obstaja načrt/protokol ravnanja v primeru nesreč v času transporta? Opis.
Povzetek odgovorov
Preglednica: Pregled odgovorov
v Skladišče Število
Interna navodila Navodila
odprem
za ravnanje s primeru nesreče
PCB odpadkom
letno

Odposlani
dopisi

Letni
načrt

EKO-LES
d.o.o., Ptuj

Ni
Posebni zabojniki, Obvezna
priložen oblečeni v PE prevoza
folijo in z dodanim
adsorbentom

priloga Ni podatka 1

Kemis d.o.o., /
Radomlje

D-NS-15 (priloga) D-NS-15, D-UK- STTC,
12 (priloga)
Maribor

C&G
d.o.o., Nimajo
Ljubljana

v prilogi

tehnična navodila C&G d.o.o. 1-2
k pravilniku (v
prilogi)

EKOSAN
d.o.o.,

-

tehnična navodila k pravilniku (v
prilogi)

Slovenj Gradec

Nimajo

1-2

2 prevoza
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3. Vprašalnik o monitoringu PCB v zavodih zdravstvenega varstva z rezultati
Vprašalnik (podatki o monitoringu PCB iz letnih poročil)
Katere meritve PCB opravljate?
-

v vodi: površinska/podtalnica/pitna/odpadna, v zraku, v tleh, v sedimentih, v
odpadkih, v krmi, v živilih.

Naročnik analiz:
-

nacionalni program monitoringa,

-

projektna naloga,

-

izpolnjevanje zakonskih obveznosti,

-

servisno delo.

Koliko časa opravljate meritve?
Narava vaših poročil:
-

komu poročate,

-

dostopnost poročil javnosti.

Navedite obdobja, za katera razpolagate s podatki (po letih):
Navedite odvzemna mesta:
•

število,

•

razporeditev (lokacije).

Število meritev na leto:
Kakšne so koncentracije PCB? Navedite območje vrednosti po posameznih obdobjih
merjenja.
Kateri rezultati izstopajo? Kdaj? Koliko?
Ali se pri meritvah kaže rast/padec koncentracij PCB?
Ali opravljate meritve po standardiziranih postopkih Navedite standard. Kaj
predstavlja vsoto PCB?
Se ravnate po kakršnem koli internem, splošnem ali drugem navodilu, oziroma
priročniku?
-

V kolikor imate priročnik ali drugo navodilo, prosimo, da navedete podatke
(naslov, avtor, leto izdelave, kdo ga hrani).
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Preglednica 1: Pregled odgovorov
Dopisi

Meritve

Metoda

Obdobje

Število Trajanje Poročanje
(let)

IVZ RS

živila,
pitna voda,
površinska voda,
podtalna voda,
odpadki

ISO 1528

1998-2002
1998-2002

180
100

20

naročniku

1997-2003

70

6

naročniku

SIST
6468

EN

ISO

ZZV Celje pitna voda,
podtalna voda,
odpadki
ZZV
Koper

živila,
pitna voda,
površinska voda,
tla, sedimenti

10
ISO 1528
SIST EN
6468

1993-2003
ISO

ZZV Novo pitna voda,
mesto
površinska voda,
podtalna voda,
odpadna voda,
sedimenti,
zemljine,
odpadki

SIST EN ISO 1984-2003
6468,
Aroklor
1242+1254

ZZV Nova živila,
Gorica
pitna voda,
odpadki

ISO 6468,

VO-KA

le kvalitativno

po metodi
625

ERICO

ne izvajajo

ARSO

ne izvajajo

18
29

naročniku

100200

DIN 38414-20,
SIST EN ISO
6468
samo 1999
1997-2003
1998-2003

300
40-50
10-15

5
4

EP

Veterinars ne izvajajo
ka
fakulteta

Povzetek odgovorov
Izmerjene vrednosti PCB koncentracije so pod mejo detekcije, razen v ribah, ribjih izdelkih in
divjačini, kjer se vrednosti gibljejo med mejo detekcije (LOD) in mejo kvantifikacije (LOQ).
ZZV Celje poroča, da se PCB pojavijo v odpadkih 1-2x letno. Pri tem trendi niso izraženi.
ZZV Novo mesto poroča o izmerjenih količinah PCB, vendar so te nizke:
-

vode: LOD 0,003 µg/l
LOQ 0,005 µg/l

-

odpadna voda: LOD 0,5 µg/l

-

sedimenti: LOD 0,01 mg/kg

-

odpadki: LOD 0,1 mg/kg

Izstopajo rezultati meritev v reki Krupi, kjer pa ugotavljajo trend upadanja koncentracije PCB.
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4. Anketa o POPs pesticidih (URSK, 2004)
Vprašalnik ankete "Evidenca starih pesticidov v kmetijskih gospodarstvih",
naslovljene na gospodarje kmetij (68.000) v Sloveniji, je vseboval seznam vseh
fitofarmacevtskih sredstev (FFS) z vsebnostjo POPs snovi, ki so bile registrirane na
območju nekdanje Jugoslavije. Poleg teh je seznam vseboval še FFS z aktivnima
snovema tiodanom in dikofolom, ki imata lastnosti obstojnih organskih onesnaževal,
a še nista vključeni v seznam POPs snovi v Stockholmski konvenciji. Seznam FFS
zaradi večje preglednosti in učinkovitosti vprašalnika ni vključeval posameznih
koncentracijskih različic pripravkov.
Zbiranje vprašalnikov je potekalo ob pomoči kmetijske svetovalne službe v
koordinaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kmetijski svetovalci so bili
obveščeni o cilju ankete in so zagotavljali pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika. Čas
za izpolnitev in vračilo vprašalnika je bil omejen na približno 20 dni.
Od vseh odposlanih vprašalnikov je bilo vrnjenih 26,4% ali 17.926. Od vrnjenih
vprašalnikov je 3,9% anketirancev javilo uporabo ali zalogo FFS s seznama
vprašalnika. Ankete praviloma niso izpolnili tisti, ki FFS s seznama vprašalnika niso
uporabljali.
Na osnovi ocene prodaje FFS s POPs, v trgovskem podjetju Agrotehnika še iz
obdobja registracije v Jugoslaviji je razvidno, da so v Sloveniji prodali in uporabili
največ pripravkov na osnovi DDT, manj pa endrina, dieldrina, aldrina in toksafena.
Analize popisanih ostankov zalog pripravkov POPs iz ankete pri kmetijskih
gospodarstvih v Sloveniji kažejo podobna razmerja med posameznimi aktivnimi
snovmi.

PRILOGA 8: Seznam deležnikov za POPs
VLADNE ORGANIZACIJE

NASLOV

Agencija RS za okolje (ARSO)

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Center za zastrupitve (Klinični center)

Zaloška 7, 1525 Ljubljana

Fitosanitarna uprava RS

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Institut RS za varstvo pred naravnim in drugimi nesrečami

Kardeljeva 26, 1000 Ljubljana

Inšpektorat RS za delo

Parmova 33, 1000 Ljubljana

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Parmova 33, 1000 Ljubljana

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Dunajska 47, 1000 Ljubljana

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana

Inštitut za varovanje zdravja RS

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (Klinični center)

Korytkova 7, 1000 Ljubljana

Medicinska fakulteta, Institut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo

Korytkova 2, 1000 Ljubljana

Mestna občina Ljubljana (Zavod za varstvo okolja)

Adamič Lundrovo nabrežje 2

Ministrstvo za finance

Beethovnova 1, 1502 Ljubljana

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Štefanova 2, 1501 Ljubljana

Ministrstvo za obrambo

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48, 1000 Ljubljana
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Ministrstvo za promet

Langusova 4, 1535 Ljubljana

Ministrstvo za šolstvo in šport

Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za zdravje

Štefanova 5, 1000 Ljubljana

MORS - Uprava za zaščito in reševanje

Vojkova cesta 6, 1000 Ljubljana

MORS - Vojaška zdravstvena služba SV

ŠTULA b.š., 1210 Ljubljana - Šentvid

Statistični urad RS - Oddelek statistik kmetijstva, gozdarstva, ribištva in lova

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Urad RS za meroslovje

Tržaska cesta 21, 1000 Ljubljana

Urad za varnost in zdravje pri delu

Vojkova 4, 1000 Ljubljana

Zavod RS za šolstvo OE Maribor

Trg revolucije 7, 2000 Maribor

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Prvomajska 1, 2000 Maribor

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ipavčeva 18, 3000 Celje

Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Gosposvetska 12, 4000 Kranj

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Zaloška 29,1000 Ljubljana

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto

Mej Vrti 5, 8000 Novo mesto

Zdravstveni inšpektorat RS

Parmova 33, 1000 Ljubljana

RAZISKOVALNE INŠTITUCIJE
Biotehniška fakulteta - Oddelek za agronomijo

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)

Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Inštitut Jožef Štefan

Jamova 39, Ljubljana

Kemijski inštitut

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova 17, Ljubljana

Svet za varstvo okolja

Slovenska 56, 1000 Ljubljana

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Visoka šola za zdravstvo

Poljanska 26a, 1000 Ljubljana

INDUSTRIJA
C&G d.o.o.

Riharjeva 38, 1000 Ljubljana

Cinkarna, Metalurško-kemična industrija Celje d.d.

Kidričeva 26, 3001 Celje

Color, industrija sintetičnih smol, barv in lakov d. d.

Komandanta Staneta 4, 1215 Medvode

DROGA KOLINSKA, Živilska industrija d.d.

Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana

Ecolab d.o.o.

Vajngerlova 4, 2000 Maribor

Gospodarska zbornica Slovenije - GZS

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev, zastopnikov in distributerjev
FFS - GIZ

Kržičeva 3, 1000 Ljubljana

Gumarska industrija - Melanin

Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

Kemija Mozirje

Ljubija 11, 3330 Mozirje

Kemis d.o.o.

Kajuhova 4, 1235 Radomlje

Krka d.d.

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

LEK d.d.

Verovškova 57, 1000 Ljubljana

Luka Koper d.d.

Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

NEVLADNE ORGANIZACIJE
Alcedo, Zavod za kulturni in trajnostni razvoj

Topniška ulica 70, 1000 Ljubljana

DDD d.o.o.

Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
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DEA klub - Državljanska ekološka akcija proti toksikom v okolju

Hrvatini 204,6280 Ankaran

Društvo ekologov Slovenije

Večna pot 111

Društvo pooblaščencev za varstvo okolja

Šmarješka 6, 8000 Novo mesto

Društvo učiteljev za proučevanje in varovanje okolja

Cesta 1.maja 24, 4000 Kranj

Društvo varuhov okolja Radoživ, Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec

Društvo vodarjev Slovenije

Tumova 8, 3211 Škofja vas

Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje

Celovška 43, 1000 Ljubljana

Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji

Cesta solinarjev 4, 6320 Portorož

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije

Hmeljarska 3, 3310 Žalec

Društvo za varstvo in proti mučenju živali

Na terasi 2/a, 2000 Maribor

Društvo za varstvo okolja občine Sežana

Pod gozdom 1, 6210 Sežana

Društvo za varstvo okolja regije Domžale-Kamnik

Zadružniška 45, 1234 Mengeš

Eko šola

Šolska 1, 4000 Kranj

Ekoda, Zavod za raziskovanje okolja

Glinškova ploščad 18, 1113 Ljubljana

Ekološka Slovenija

Vide pregarčeve 22, 1000 Ljubljana

Gaja, Združenje za uravnotežen razvoj družbe

Vrablova 8, 2000 Maribor

Gorenjsko ekološko združenje

cesta F. Prešerna 26, 4270 Jesenice

Inštitut za celostni razvoj in okolje

Savska 5, 1230 Domžale

Inštitut za ekologijo

Štihova 5, 1000 Ljubljana

Inštitut za obnovljive vire energije

Likozarjeva 3, 4000 Kranj

Inštitut za trajnostni razvoj

Metelkova cesta 6, 1000 Ljubljana

Jamarsko društvo Sežana

Partizanska 61, 6221 Sežana

Kočevski naravni park

Gorenje 42, 1332 Stara Cerkev

Ljubljansko geografsko društvo

Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

Morigenos - društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev

Jarška cesta 36a, 1000 Ljubljana

Ornitološko društvo Ixobrychus, Koper

Gasilska 8, 6000 Koper

Prirodoslovno društvo Slovenije

Salendrova ulica 4, 1001 Ljubljana

REC-CEE

Slovenska 5, 1000 Ljubljana

Mariborsko ekološko združenje

Metelkova 63, 2000 Maribor

Ribiška zveza Slovenije

Tržaška 132, 1000 Ljubljana

Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Zavod za varstvo okolja

Slovenska ulica 40, 2001 Maribor

Slovensko društvo za zaščito voda

Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Slovensko odonatološko društvo

Vošnjakova 4a, Ljubljana

Societas herpetologica slovenica - Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Prešernova 20, 1000 Ljubljana
UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Resljeva 20, 1000 Ljubljana

Združenje ekoloških kmetov "Zdravo življenje"

Lukovica 46, 1225 Lukovica

Združenje ekoloških kmetov, BIODAR

Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev "Deteljica"

Trnoveljska cesta 9, 3000 Celje

Združenje slovensko ekološko gibanje

Litostrojska 40, 1000 Ljubljana

Združenje za ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji

Celovška 43, 1000 Ljubljana
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PRILOGA 9: Monitoring ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega izvora
Odvzem vzorcev in izvajanje ukrepov v okviru izvajanja nadzora snovi in ostankov
škodljivih snovi3 v živih živalih in živalskih proizvodih se izvaja z namenom:
-

odkrivanja kakršnekoli nezakonite uporabe snovi in pripravkov,

-

kontrole skladnosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini z
zgornjimi mejnimi vrednostmi ostankov, ki jih določata Prilogi I in III Uredbe
Sveta (EGS) št.2377/90, dne 26. junija 1990, z vsemi spremembami in z
zgornjimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov, kot jih določajo nacionalni
predpisi o onesnaževalih okolja ali predpisi Skupnosti,

-

nadzora in odkrivanja vzrokov ostankov v živilih živalskega izvora.

Pri snoveh iz skupine B je namen preverjanja zlasti upoštevanje najvišjih dovoljenih
količin ostankov (MRL) veterinarsko medicinskih pripravkov in najvišjih dovoljenih
količin pesticidov ter nadziranje koncentracij onesnaževal iz okolja.
Monitoring krme in pitne vode za živali
Število vzorcev in matriksi se odvzamejo po Programu monitoringa ostankov
škodljivih snovi za posamezno leto, skladno s Programom nadzora in monitoringa
krme za posamezno leto.
Zakonodaja
Nacionalni in evropski predpisi so pravna podlaga za izvajanje monitoringa ostankov
in pokrivajo :
-

osnovno pristojnost za izvedbo monitoringa,
določitev števila vzorcev,
izvajanje vzorčenja,
izvajanje ukrepov v primeru neskladnosti rezultatov analiziranih vzorcev,
izvajanje sankcij v primeru ugotovljenih kršitev.

Živali in živalski proizvodi, vključeni v monitoring so: govedo, ovce, koze, prašiči,
konji, perutnina, brojlerji, kokoši, purani, noji, akvakultura (gojene sladkovodne in
morske ribe), kunci, uplenjena divjad, mleko (kravje, ovčje, kozje), med.
POPs snovi so vključene v monitoring v skupini B:
- zdravila za uporabo v veterinarski medicini in onesnaževala okolja:
B1. Antibiotiki, vključno s sulfonamidi, kinoloni
B2. Druga zdravila za uporabo v veterinarski medicini:
1. antihelmintiki,
2. kokcidiostatiki, vključno z nitroimidazoli,
3. karbamati in piretroidi,
4. pomirjevala,
3

Ostanki škodljivih snovi so ostanki snovi s farmakološkim delovanjem, ostanki onesnaženja okolja in drugih
snovi ter njihovih metabolitov, ki lahko preidejo v živila in ogrozijo zdravje ljudi.
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5. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID),
6. druge farmakološko aktivne snovi.
B3. Druge snovi in onesnaževala okolja:
1. organoklorne spojine, vključno s polikloriranimi bifenili,
2. organofosforne spojine,
3. kemični elementi,
4. mikotoksini,
5. barvila,
6. drugo.
Pri snoveh iz skupine B je namen preverjanja zlasti upoštevanje najvišjih dovoljenih
količin ostankov (MRL) veterinarsko medicinskih pripravkov in najvišjih dovoljenih
količin pesticidov ter nadziranje koncentracij onesnaževal iz okolja.
STATISTIKA POZITIVNIH REZULTATOV ANALIZ
Statistika pozitivni rezultatov analiz monitoringa reziduov iz leta 2003 in 2004 ni
vsebovala POPs snovi.
Preglednica 1: Seznam POPs snovi, zajetih v programu nadzora živil živalskega izvora za
leto 2004
Snov

Lab. metoda

LOD

Opozorilna vrednost

alfa-HCH

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,2 mg/kg maščobe

beta-HCH

GC - ECD

0,02 mg/kg maščobe

0,1 mg/kg maščobe

gama-HCH

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,02 mg/kg maščobe

Heptaklor

GC - ECD

0,03 mg/kg maščobe

0,2 mg/kg maščobe

Heptaklorepoksid-cis

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

Heptakorepoksid-trans

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

Aldrin

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,2 mg/kg maščobe

Dieldrin

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,2 mg/kg maščobe

Endrin

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,05 mg/kg maščobe

DDT

GC - ECD

0,05 mg/kg maščobe

1 mg/kg maščobe

DDE (p.p.)

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

DDD (p.p.)

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

DDT (o.p.)

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

DDT (p.p.)

GC - ECD

0,01 mg/kg maščobe

Metoksiklor

GC - ECD

0,02 mg/kg maščobe

Kvintozen

GC - ECD

0,005 mg/kg maščobe

0,01 mg/kg maščobe

Klordan

GC-ECD

0,02 mg/kg maščobe

0,05 mg/kg maščobe

Klordan-cis

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

Klordan-trans

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

HCB

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

0,2 mg/kg maščobe

Vsota PCB (28 – 180)

GC-ECD

0,05 mg/kg maščobe

2 mg/kg maščobe

PCB – 28

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

PCB – 52

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

PCB – 101

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe
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PCB – 118

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

PCB – 138

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

PCB – 153

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

PCB – 180

GC-ECD

0,01 mg/kg maščobe

dioksin

HRGC/HRMS

0,1 pg/kg maščobe

3 pg/g maščobe

Preglednica 2: Število vzorcev v programu nadzora živil živalskega izvora za leto 2004
(POPs snovi)
Matriks

Število vzorcev za analizo
organoklornih snovi in PCB

Število vzorcev
analizo dioksinov

Teletina 1 (Young bovine)

6

2

Teletina 2 (Calves)

2

1

Govedina

5

2

Svinjina

4

5

Ovce/koze

1

0

Gojena divjad

5

0

Divjad

10

0

Zajci

1

0

Kokoši

10

5

Purani

5

2

Piščanci

1

1

Morske ribe

10

0

Gojene sladkovodne ribe

7

0

Gojene morske ribe

3

0

Kravje mleko

20

10

Ovčje mleko

2

0

Kozje mleko

2

0

Jajca

30

10

Med

8

3

za

PRILOGA 10: Splošne informacije o POPs

Predlog vsebin zgibank za javnost:

1. OBSTOJNA ORGANSKA ONESNAŽEVALA POPs (Persistent
Organic Pollutants)
PROBLEM
V zadnjih nekaj desetletjih se je močno povečala količina kemikalij v uporabi. Za nekatere
med njimi se je šele pred nedavnim ugotovilo, da imajo določene negativne lastnosti, kot je
strupenost za ljudi in okolje, obstojnost v okolju, prehajanje na velike razdalje. Proizvodnja in
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uporaba teh kemikalij sta prepovedani, njihova uporaba pa je zelo omejena. Te kemikalije so
tudi predmet skrbnega nadzora in ravnanja, če gre za zaloge in odpadke. Gre za skupino
organskih kemikalij, poznano pod imenom "obstojna organska onesnaževala", oziroma s tujo
kratico - POPs. Predstavniki te skupine so se uporabljale in se še vedno uporabljajo po svetu
kot pesticidi, kot industrijske kemikalije ali pa nastajajo nenamerno kot vmesni produkti pri
sežigu oz. industrijskih procesih.
POPs predstavljajo poseben problem ker:
- so obstojna, v okolju obstajajo dolgo, preden razpadejo,
- kopičijo se v tkivih (predvsem maščobnih) organizmov, ki sprejemajo POPs s
prehranjevanjem, pitjem vode ali z dihanjem zraka,
- potujejo na velike razdalje, daleč stran o virov nastanka,
- zastrupljajo ljudi in živali, pri katerih povzročajo različne škodljive učinke.
POPs so povsod. Koncentrirajo se v maščobnem tkivu ljudi in živali, ki so na vrhu
prehranjevalne verige. Tam dosegajo do 70.000-krat večje koncentracije kot na dnu
prehranjevalne verige.
Tudi učinki POPs na divje živali so dobro poznani. Najbolj so izpostavljeni morski sesalci kot
so tjulnji, delfini, kiti - beluge.
Nekateri POPs imajo lahko resne učinke na zdravje, ki so enakovredni učinkom pri živalih:
rak, nepravilnosti ob rojstvu, problemi s plodnostjo, zmanjšana odpornost za bolezni in celo
zmanjšanje sposobnosti razmišljanja. Še posebej ranljivi so zarodki, ki so izpostavljeni POPs
preko materine posteljice, dojenčki preko dojenja in po drugih poteh v kritičnih zgodnjih letih
razvoja.
Vseh dolgoročnih posledic še ne poznamo. Nadaljnje raziskave se izvajajo, ker so nujne za
hitro in učinkovito ukrepanje.
Na seznamih Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih je 12
mednarodno prepoznanih POPs. Medne spadajo:
PESTICIDI: aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, mireks, toksafen
Te snovi so v Sloveniji prepovedane in se ne uporabljajo že več kot desetletje. Tudi v
preteklosti njihova uporaba v kmetijstvu ni bila velika, vendar so njihovi ostanki še danes
prisotni v okolju. Zanemarljive količine starih zalog je še mogoče najti pri nekaterih
kmetovalcih in vrtičkarjih.
INDUSTRIJSKE KEMIKALIJE: heksaklorobenzen (HCB), poliklorirani bifenili (PCB)
Uporaba PCB je pri nas prepovedana že od leta 1985, stare električne naprave, ki jih
vsebujejo, pa morajo iz prometa do leta 2010.
NEŽELENI STRANSKI PROIZVODI: dioksini in furani, PVB, HCB
Nastajajo pri različnih procesih nadzorovanega in nenadzorovanega gorenja: v procesih
sežiga in sosežiga v industrijskih obratih, v gospodinjstvih in v požarih v naravi.
KAJ STORITI?
Zmanjšanje tveganja, ki ga povzročajo POPs, ni enostavna naloga. Ključna je pospešena
globalna zamenjava teh kemikalij in tehnologij z manj nevarnimi.
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Ker potujejo POPs globalno, morata vsaka država in posameznik maksimalno ukrepati za
učinkovito zaščito sebe, soljudi in okolja.
Posnetek stanja, tveganja in potrebne aktivnosti za rešitev problema so znani in predstavljeni
v Nacionalnem izvedbenem načrtu za ravnanje s POPs, dostopnem na spletni strani Urada
RS za kemikalije.
Aktivno sodelovanje v skrbi za varno življenje, brez POPs:
− vlade naj vodijo in predstavljajo javnosti programe za zmanjševanje POPs tveganj,
dvigujejo raven javnega zavedanja od lokalnega do nacionalnega nivoja in sodelujejo v
identifikaciji problemov in uvajanju rešitev;
− industrija lahko deli informacije o POPs z uporabniki, išče in najde alternative, izboljšuje
proizvodne procese in sodeluje v prostovoljnih programih;
− skupine zainteresirane javnosti in splošna javnost lahko prispevajo k lokalnim
odločitvam na področju javnega zdravja in okolja in potrošnike obveščajo o možnostih
izbire uporabe kemikalij;
− mednarodne finančne institucije lahko bolj selektivno financirajo projekte tako, da
podprejo tiste, ki zmanjšujejo POPs tveganja, izogibajo pa se projektom, ki jih povečujejo.
KAJ LAHKO STORI POSAMEZNIK?
Posameznik lahko bolj skrbno in premišljeno ravna s kemikalijami ter jih uporablja v skladu z
navodili za uporabo in le v najnujneših primerih. Še posebej to velja za kmete
(fitofarmacevtska sredstva), industrijo in samostojne podjetnike (industrijske kemikalije), pa
tudi za vse druge, ki v domačem okolju ali na delovnem mestu uporabljajo različne kemikalije
in njihove pripravke (biocidni proizvodi, detegenti in čistila, laki in premazi, …).
Stari pripravki se naj ne odlagajo nekontrolirano. Preprečiti moramo njihovo
nekontrolirano kurjenje, odlaganje in sežiganje v okolju...

2. DIOKSINI IN FURANI
Nenamerno proizvedeni soprodukti POPs

Dioksini in furani so stranski produkti proizvodnje kemikalij ali pa nastajajo v procesih
nenadzorovanega izgorevanja. Pojavljajo se v sledovih kot onesnaževala v različnih
industrijskih procesih in v procesih gorenja. Označujemo jih tudi z okrajšavo PCDD/PCDF,
krajše D/F ali v pogovornem jeziku z "dioksini".
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Prištevamo jih k tricikličnim aromatskim etrom, kjer kisikov atom povezuje benzenova
obroča.
LASTNOSTI DIOKSINOV:
- so strupeni,
- so kemično, fizikalno in biološko zelo obstojni,
- razpolovna doba razpada v zemlji je od 10 do 20 let,
- so hlapni in se širijo po zraku na dolge razdalje preko meja,
- so slabo topni v vodi in dobro v maščobah.
VIRI EMISIJ DIOKSINOV IN FURANOV:
- procesih izgorevanja (mala kurišča, kurjenje gum itd.),
- obrati metalurške proizvodnje aluminija, bakra, železa in svinca,
- odlagališča odpadkov,
- deponije blata čistilnih naprav,
- industrijske odpadne vode (sekundarni vir)
- kompost, deponijski plini, itd.
PRETEKLOST ONESNAŽENJ Z D/F:
- različni postopki proizvodnje kloriranih organskih kemikalij,
- papirnice (npr. beljenje celuloznih vlaken z molekularnim klorom),
- tovarne celuloze,
- zastarela tehnologija v industriji, kjer potekajo procesi gorenja,
- sežigalnice odpadkov pri pogojih nepopolnega gorenja,
- obrati metalurške proizvodnje aluminija, bakra, železa in svinca.
MEJNA VREDNOST EMISIJ V ZRAKU je 0,1 nanograma toksičnih ekvivalentov na kubični
meter zraka (TE/m3).
DIHAMO, KAR KURIMO
http://www.uk.gov.si/
GLOBALNO ONESNAŽEVANJE:
Dioksini in furani, se podobno kot druga obstojna organska onesnaževala, h katerim
prištevamo tudi PCB in določene pesticide, širijo po zraku na velike razdalje preko meja. V
ozračju lahko obstajajo več dni ali tednov, preden se usedejo ali izperejo iz njega. Veter jih
lahko prenaša tisoče kilometrov daleč od mesta izvora, tako da jih najdemo v podobnih
koncentracijah kjerkoli na svetu. Molekule, ki so se iz zraka vrnile na tla ali na vodno
površino, se delno vsrkajo (npr. zeleni deli rastlin skozi iglice/liste vsrkajo in kopičijo
PCDD/PCDF v lipofilni plasti), delno pa ponovno izparijo v zrak.

EMISIJE IZ VSEH VIROV
DIOKSINOV IN FURANOV JE
TREBA ZMANJŠATI.
Iz zraka se dioksini lahko odlagajo na rastline, kjer jih zaužijejo živali. V vodnem okolju se
vežejo na usedline in v vodi porazdeljene delce, od koder lahko potujejo naprej ali pa jih
zaužijejo vodni organizmi. Pri živalih se dioksini kopičijo v maščobnem tkivu in delno tudi v
jetrih.
VPLIV NA ČLOVEKA:
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Koncentracije D/F so višje v živilih z visoko vsebnostjo maščob (npr. divjačina, ribe, mleko).
Na koncentracije vpliva splošno stanje onesnaženosti okolja. Preko zaužitih živil dioksini
posredno prehajajo v človeka in se kopičijo v maščobnem tkivu. Celokupne vrednosti
dioksinov v maščevju ljudi v industrijsko razvitih državah so v območju 150-1500 pg/g
maščobe. Z uporabo toksičnih ekvivalentnih faktorjev (TEF) so ugotovili, da so povprečni
dnevni vnosi dioksinov iz vseh virov prehrane v ZDA, na Nizozemskem ter v Nemčiji med 80
in 120 pg/dan. Te vrednosti so verjetno značilne tudi v drugih podobno razvitih državah.
Človek prejme iz živil živalskega izvora (meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, ribe,
jajca) preko 95 % dioksinov.
Dopustni dnevni vnos TCDD (eden izmed dioksinov) je 1 - 4 pg/kg telesne teže človeka
(Svetovna zdravstvena organizacija).
Povprečna izpostavljenost prebivalstva EU je pod vrednostjo 10 pg/kg telesne teže na dan in
postopno upada.
Povprečna dnevna izpostavljenost preko hrane je 0,93-3,00 pg TE/kg živil na dan.
NEGATIVNI VPLIV :
- neugodne posledice na zdravje ljudi so rezultat koncentracij, pogostosti in časa
izpostavljenosti.
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