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Razlaga pojmov in okrajšav 

 

EFSA Evropska agencija za varno hrano 

< LOQ Označuje vrednost, ki je manjša od meje določanja 

OSK Okoljski standard kakovosti 

OSKorganizmi Okoljski standard kakovosti za organizme 

VD Vodna direktiva, 2000/60/ES 

BCF Biokoncentracijski faktor organizmi/voda [L/kg] – upošteva izpostavljenost snovi 

preko obdajajočega medija (vode). 

BAF Bioakumulacijski faktor organizmi/sediment (tla) [-] – upošteva izpostavljenost 

snovi preko vseh možnih poti izpostavljenosti (zrak, voda, tla, sediment) in preko 

hrane. 

BMF Biomagnifikacijski faktor plenilec/plen [-]– upošteva izpostavljenost snovi preko 

hrane. 

DT50 Čas potreben za razgradnjo 50% začetne koncentracije snovi v testu [dan]     

Kp Porazdelitveni koeficient suspendirani delci/voda [L/kg] 

Kow Porazdelitveni koeficient oktanol/voda [-] 

Kd Porazdelitveni koeficient tla/voda [L/kg] 

Koc Porazdelitveni koeficient organski ogljik/voda [L/kg] 

Kpsed Porazdelitveni koeficient sediment/voda [L/kg] 

NOEC Najnižja testna koncentracija snovi, ki ne povzroči učinka v kroničnem testu 

strupenosti. 

LOEC Najnižja testna koncentracija snovi, ki povzroči učinek v kroničnem testu 

strupenosti. 

LC50 Testna koncentracija snovi, pri kateri pogine 50% testnih organizmov v akutnem 

testu strupenosti.  

EC50  Testna koncentracija snovi, ki ima učinek na 50% testnih organizmov v akutnem 

testu strupenosti. 
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1 Izhodišča 

 

Izhodišče za pripravo strokovne podlage je 23. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), ki 

določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja in merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti 

okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja razvrščajo v razrede ali stopnje.  

 

Pri določanju standardov kakovosti okolja je treba upoštevati tudi določbe zakonodaje Evropske skupnosti, 

ki zlasti na področju vrednotenja kemijskega stanja površinskih voda določa skupna merila pri vrednotenju 

posameznih parametrov stanja površinskih voda. 

 

Slovenija izvaja monitoring in ocenjevanje kemijskega stanja površinskih voda v organizmih, kot to zahteva 

Direktiva 2013/39 EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v 

zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike. Za namen optimizacije tega monitoringa je potrebno 

pripraviti strokovne podlage glede strokovno ustreznega časovnega obdobja spremljanja stanja v 

organizmih.  

 

Projektna naloga Strokovne podlage za monitoring organizmov je predvidevala izvedbo štirih poglavij in sicer: 

1. Določiti strokovno utemeljeno pogostost monitoringa za zanesljivo ugotavljanje kemijskega stanja v 
organizmih; 

2. Pripraviti popis emisij BDE in način določitve ocene kemijskega stanja tistih vodnih teles, v katerih 
se monitoring BDE v organizmih ne izvaja; 

3. Pripraviti popis emisij Hg in način določitve ocene kemijskega stanja tistih vodnih teles, v katerih se 
monitoring Hg v organizmih ne izvaja; 

4. Določiti način ocenjevanja kemijskega stanja tistih vodnih teles, v katerih se monitoring organizmov 
ne izvaja. 

 

Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo nalogo izvedli deloma in sicer je prvo poglavje 

predstavljeno v tretji točki poročila. V tem poglavju smo utemeljili pogostost monitoringa organizmov. Četrto 

poglavje projektne naloge je izvedeno deloma in predstavljeno v četrti točki poročila. V tem delu naloge smo 

natančneje predstavili zbrane podatke in za vsako snov posamezno utemeljili pogostost monitoringa 

organizmov. Drugo in tretje poglavje projektne naloge ni bilo izvedeno.  
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2 Cilji in namen naloge 

 

Cilj naloge je izdelati strokovno podlago za časovno ustrezno izvedbo monitoringa stanja površinskih voda 

(rek, jezer in morja) na podlagi analiz organizmov, ob upoštevanju zahtev Direktive 2013/39/EU. 

Direktiva 2008/105/ES o okoljskih standardih na področju vodne politike, ki je bila dopolnjena z Direktivo 

2013/39/EU, predpisuje okoljske standarde kakovosti v organizmih za snovi, ki so navedene v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Okoljski standardi kakovosti za organizme v Direktivi 2013/39/ES 

Zap. 

št. 

Ime snovi CAS številka OSK organizmi 

(µg/kg) 

(5) Bromirani difeniletri 32534-91-9 0,0085 

(15) Fluoranten 206-44-0 30 

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 10 

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 55 

(21) Živo srebro in njegove spojine 7439-97-6 20 

(28) Benzo(a)piren 50-32-8 5 (1) 

(34) Dikofol 115-32-3 33 

(35) Perfluorooktansulfonska kislina in njeni derivati 

(PFOS) 

1763-23-1 9,1 

(37) Dioksini in dioksinom podobne spojine n.p. 
vsota PCDD + PCDF + 

PCB-DL  

0,0065  

TEQ (2) 

(43) Heksabromociklododekan (HBCDD) 25637-99-4/ 3194-55-6/ 

134237-50-6/ 134237-51-

7/ 134237-52-8 

167 

(44) Heptaklor in heptaklorepoksid 76-44-8 / 1024-57-3 0,0067 

Legenda: 

n.p. = ni podatka 
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(1) Pri skupini prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) (št. 28) se OSK za organizme in ustrezni LP-OSK v vodi 

nanašajo na koncentracijo benzo(a)pirena, saj temeljijo na njegovi toksičnosti. Benzo(a)piren se lahko šteje za kazalnik za druge 

PAH, zato je treba za primerjavo z OSK za organizme ali ustreznimi LP-OSK za vodo spremljati le benzo(a)piren. 

(2) PCDD: poliklorirani dibenzo-p-dioksini; PCDF: poliklorirani dibenzofurani; PCB-DL: dioksinom podobni poliklorirani bifenili; TEQ: 

toksični ekvivalenti v skladu s faktorji toksične ekvivalentnosti Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005. 

 

Navedeni okoljski standardi se nanašajo na ribe, razen za snovi pod zaporedno št. 15 in 28, kjer se standard 

za organizme nanaša na rake in mehkužce in za snovi pod številko 37 (dioksini in dioksinom podobne 

spojine), kjer se OSK za organizme nanaša na ribe, rake in mehkužce (npr. školjke). 

V nalogi smo pripravili strokovne podlage glede strokovne utemeljenosti pogostosti monitoringa za zanesljivo 

ugotavljanje kemijskega stanja v organizmih. 

 

 

3 Strokovna utemeljenost pogostosti monitoringa za zanesljivo ugotavljanje 

kemijskega stanja v organizmih 

 

3.1 Monitoring organizmov in okoljski standardi kakovosti za organizme v okviru Vodne direktive 

Namen okoljskih standardov kakovosti (v nadaljevanju OSK) je zaščititi vodne ekosisteme pred škodljivimi 

učinki kemikalij in zaščititi zdravje človeka pred škodljivimi učinki v povezavi z uživanjem pitne vode ali hrane 

iz vodnega okolja (Evropska komisija, 2014a). OSK so tako določeni za več ciljev, ki jih želimo zaščititi. OSK 

za organizme (v nadaljevanju OSKorganizmi) imajo dva cilja zaščite: 

- Zaščita pred akumulacijo kemikalij v prehranjevalni verigi, predvsem za ptice in sesalce, ki 

predstavlja tveganje za sekundarne zastrupitve preko uživanja onesnaženega plena. Standard 

označujemo z OSKorganizmi,sek.zastr. (Evropska komisija, 2014a). 

- Zaščita zdravja človeka pred škodljivimi učinki uživanja hrane, n.pr. rib, školjk, rakov, različnih olj, 

onesnaženih s kemikalijami. Standard označujemo z OSKorganizmi,čl.hrana (Evropska komisija, 2014a). 

 

OSK so vedno določeni tako, da ščitijo celoten ekosistem in ne le tistega, na katerega se OSK nanašajo. V 

navodilu za določanje OSK (Evropska komisija, 2011) je poudarjeno, da n.pr. OSKorganizmi za ptice in sesalce 

ščitijo tudi bentoške in pelagične plenilce. V preglednici 2 so predstavljene snovi iz Direktive 2013/39/ES z 

OSKorganizmi s ciljem zaščite in z vrsto organizmov, ki jih je treba preiskati v okviru monitoringa površinskih 

voda. 

 



    

DANTE/NL/COZ/MB/2111e/PR19ARSO_Pril5_zaključno poročilo NLZOH Maribor  9/148 

Preglednica 2: Snovi iz Direktive 2013/39/ES z OSKorganizmi, vrsto organizmov in ciljem zaščite 

Zap. 

št. 

Ime snovi OSKorganizmi                

(µg/kg) 

Vrsta 

organizma 

Cilj zaščite Uporabljeno 

tkivo 

(5) Bromirani difeniletri 0,0085 ribe zdravje človeka mišice rib 

(15) Fluoranten 30 raki ali školjke zdravje človeka mehko tkivo 

rakov ali školjk 

(16) Heksaklorobenzen 10 ribe zdravje človeka mišice rib 

(17) Heksaklorobutadien 55 ribe sek. zastrupitev celotna riba 

(21) Živo srebro in njegove spojine 20 ribe sek. zastrupitev celotna riba 

(28) Benzo(a)piren 5 raki ali školjke zdravje človeka mehko tkivo 

rakov ali školjk 

(34) Dikofol 33 ribe sek. zastrupitev celotna riba 

(35) Perfluorooktansulfonska 

kislina in njeni derivati 

(PFOS) 

9.1 ribe zdravje človeka mišice rib 

(37) Dioksini in dioksinom 

podobne spojine 

0,0065  

(vsota TEQ) 

ribe ali raki ali 

školjke 

zdravje človeka mišice rib ali 

mehko tkivo 

rakov ali školjk 

(43) Heksabromociklododekan 

(HBCDD) 

167 ribe sek. zastrupitev celotna riba 

(44) Heptaklor in heptaklorepoksid 0,0067 ribe zdravje človeka mišice rib 

Legenda: 

zdravje človeka =zdravje človeka preko uživanja ribjih proizvodov 

sek. zastrupitev =sekundarna zastrupitev 

 

Vrednosti OSKorganizmi, katerih cilj zaščite je zdravje človeka, so določeni na osnovi vrednosti, ki jih je določila 

Evropska agencija za varno hrano, EFSA. Določene so kot dopustni tedenski vnos v mikrogramih na kilogram 

teže telesa in maksimalnih vrednosti v hrani. Nevarne snovi, za katere so vrednosti OSKorganizmi določene na 

ta način, so predstavljene v preglednici 2 in mednje spadajo bromirani difeniletri, fluoranten, 

heksaklorobenzen, benzo(a)piren, perfluorooktansulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), dioksini in 

dioksinom podobne spojine in heptaklor ter heptaklorepoksid. Ostale vrednosti za OSKorganizmi, katerih cilj je 

zaščita pred sekundarno zastrupitvijo, so določene na osnovi ekotoksikoloških podatkov v skladu z navodili 

Evropske komisije za določanje OSK (Evropska komisija, 2011). Mednje spadajo heksaklorobutadien, živo 

srebro in njegove spojine, dikofol in heksabromociklododekan (HBCDD). 
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Navodilo za monitoring organizmov (Evropska komisija, 2014a) ne določa, katero vrsto organizmov je treba 

vzorčiti, izbira rib oziroma nevretenčarjev (rakov in mehkužcev) je prepuščena državam članicam. Leta 2016 

smo na NLZOH v sodelovanju z Zavodom za ribištvo in Agencijo RS za okolje v projektni nalogi določili 

organizme za monitoring organizmov (Kos Durjava in ost., 2016), pri čemer smo pri izbiri organizma 

upoštevali, da je le ta odvisna od prisotnosti določene vrste na območju vzorčenja. Ob izbiri organizma smo 

določili tudi vrsto tkiva, ki ga preiskujemo, v odvisnosti od cilja zaščite, na osnovi katerega je bil določen 

OSKorganizmi. 

 

3.2 Pregled fizikalno kemijskih lastnosti, podatkov o usodi in obnašanju v okolju in podatkov o 

učinkih na vodno okolje za snovi, za katere so določeni OSKorganizmi za vodno okolje 

Med podatki, predstavljenimi v dosjejih za določitev OSK vrednosti, dostopnih na straneh Evropske komisije, 

CIRCABC, WFD CIRCA: Implementing the Water Framework Directive1, najdemo razen različnih OSK 

vrednosti za posamezne snovi ali skupine snovi tudi relevantne fizikalno kemijske lastnosti snovi (topnost, 

porazdelitveni koeficient oktanol/voda, hlapnost, adsorpcija), podatke o usodi in obnašanju snovi v okolju 

(bioakumulacija, biomagnifikacija, abiotska, biotska razgradljivost), ter podatke o strupenosti snovi za vodno 

okolje in sekundarni zastrupitvi. 

Pregleden povzetek podatkov za vse snovi je predstavljen v preglednici 3, preglednici 4 in preglednici 5. Vsi 

relevantni izvorni podatki so predstavljeni v prilogi 1 poročila, kot izseki iz originalnih dosjejev iz leta 2011 (v 

angleškem jeziku).  

 

Fizikalno kemijske lastnosti snovi  

Pregleden povzetek fizikalno kemijskih lastnosti snovi, za katere so določeni OSKorganizmi, je predstavljen v 

preglednici 3.  

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da so vse obravnavane snovi slabo oziroma zelo slabo topne v vodi, 

izjema je PFOS, ki je v vodi srednje topen. Vse snovi so hidrofobne oziroma zelo hidrofobne z logaritmom 

porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda najmanj 4 pa vse do več kot 8 v primeru dioksinov. Izjema so živo 

srebro, ki ni organska snov in zato logKOW ni relevanten podatek in PFOS, kjer podatka ni na razpolago. 

Parni tlak vseh snovi kaže na to, da je večina snovi slabo ali zelo slabo hlapnih, z izjemo 

heksaklorobutadiena, ki je hlapen, živega srebra, ki je srednje hlapna snov in PFOS, ki so od zelo slabo do 

srednje hlapni. Iz Henrijeve konstante je razvidno, da so vse snovi srednje ali zelo hlapne iz vode, znova z 

izjemo PFOS, ki je slabo hlapna iz vode. Iz predstavljenih podatkov o adsorpciji snovi je razvidno, da imajo 

 
1  Podatki iz dosjejev Evropske komisije za določitev OSK za prednostne snovi, objavljenih na straneh CIRCABC WFD, v 
knjižnici delovne skupine WG Chemicals (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC).  

 

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC
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vse snovi logaritem porazdelitvenega koeficienta organski ogljik/voda višji od 3 in porazdelitveni koeficient 

sediment/voda kaže na to, da se vežejo na sediment. Izjema je PFOS, kjer lahko iz vrednosti porazdelitvenih 

koeficientov sklepamo, da se snovi slabo vežejo na sediment in da so dobro mobilne v sedimentu. 

V poglavju 4 je predstavljena opisna razlaga numeričnih vrednosti zbranih v preglednici 3. 

 

Usoda in obnašanje snovi v okolju  

Pregleden povzetek podatkov o usodi in obnašanju snovi v okolju, za snovi za katere so določeni 

OSKorganizmim je predstavljen v preglednici 4. 

Iz podatkov o razgradnji je razvidno, da so vse snovi slabo ali sploh niso biorazgradljive. Hidrolitična 

razgradnja v glavnem ne poteka, razen deloma v primeru dikofola in heptaklora. Fotolitična razgradnja pri 

nekaterih snoveh do neke mere poteče. Iz bioakumulacijskih faktorjev (BCF), ki so v glavnem višji od 2000, 

je razvidno, da se snovi kopičijo v organizmih. Izjema so benzo(a)piren ter oktaBDE in nonaBDE, ki imajo 

nižje BCF in se ne kopičijo  v organizmih. Kopičenje snovi v prehranjevalni verigi in posledično sekundarno 

zastrupitev ocenjujemo z velikostjo biomagnifikacijskega faktorja, BMF. V kolikor je 1, se snov ne kopiči v 

prehranjevalni verigi, vrednosti večje od 1 pa nakazujejo da se snov kopiči v prehranjevalni verigi in da 

obstaja možnost sekundarne zastrupitve. Od snovi za katere so določeni OSKorganizmi, se v prehranjevalni 

verigi kopičijo živo srebro, dikofol, dioksini, HBCDD ter heptaklor in heptaklorepoksid. Fluoranten, 

heksaklorobutadien in benzo(a)piren se glede na predstavljene podatke ne kopičijo v prehranjevalni verigi. 

Vendar lahko glede na zelo visoke vrednosti BCF za heksaklorbutadien vseeno sklepamo, da se tudi kopiči 

v prehranjevalni verigi, našo oceno smo tudi potrdili s podatki iz literature (Moermon in Verbruggen, 2011). 

Za bromirane difeniletre, heksaklorobenzen in PFOS podatkov o biomagnifikaciji ni na razpolago. 

V poglavju 4 je predstavljena opisna razlaga numeričnih vrednosti zbranih v preglednici 4. 

 

Učinek snovi na vodno okolje in sekundarna zastrupitev 

Pregleden povzetek podatkov o učinkih na vodno okolje, za snovi za katere so določeni OSKorganizmi je 

predstavljen v preglednici 5.  

Na osnovi predstavljenih končnih točk iz podatkov testiranja strupenosti  (EC50, LC50, LOEC in NOEC 

vrednostih) vidimo, da so vse snovi akutno in kronično zelo strupene za vodno okolje. Iz preglednice 2 je tudi 

razvidno, da se je Evropska komisija odločila, da zaradi kopičenja heksaklorobutadiena, živega srebra, 

dikofola in HBCDD v prehranjevalni verigi cilj zaščite za te snovi ni vodno okolje, temveč sekundarna 

zastrupitev.   

V poglavju 4 je predstavljena opisna razlaga numeričnih vrednosti zbranih v preglednici 5. 
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Preglednica 3: Fizikalno kemijske lastnosti snovi, za katere so določeni OSKorganizmi
2 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka 

 
Topnost 
(mg/L) 

 
Log KOW 

(-) 

Hlapnost 
Parni tlak (Pa) 

Henryjeva 
konstanta 

(Pa*m3*mol-1) 

Adsorpcija 
Log KOC 

Log Ksed 

 

(5) Bromirani difeniletri 32534-91-9 0,011 5.87-6.16 0,00025-0,00033 Pa 

10,6 Pa*m3*mol-1 

5,75 

4,15 

(15) Fluoranten 206-44-0 0,2 5,2 0,00012 Pa 

1,1 Pa*m3*mol-1 

4,99 

2,444 

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 0,005-0,006 3,93-6,53 0,0011-0,0025 Pa 

131 Pa*m3*mol-1 

3,48-5,26 

4,00-7,08 

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 2-4 4,78-4,9 20-36 Pa 

1630 Pa*m3*mol-1 

3,95-4,51 

4,40-6,10 

(21) Živo srebro in njegove spojine 7439-97-6 20-30 ng/L Ni relevanten podatek. 0,25 Pa Log Kd = 5,50 

Log Kp = 5,00 

(28) Benzo(a)piren 50-32-8 0,00154 6,11 7,3*10-7 Pa 

0,034 Pa*m3*mol-1 

5,92 

4,32 

(34) Dikofol 115-32-3 0,8 p,p'-dikofol 4,08  

o,p'-dikofol 4,32 

 

5,3*10-7 Pa 

0,015 Pa*m3*mol-1 

p,p'-dikofol 3,70; o,p'-

dikofol 4,23 

 
2 V preglednici so predstavljeni podatki iz dosjejev Evropske komisije za določitev OSK za prednostne snovi, objavljenih na straneh CIRCABC WFD, v knjižnici delovne skupine WG 
Chemicals (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC). Predstavljen 
je pregled podatkov, za katere ocenjujemo da so zanesljivi in reprezentativni za določeno snov ali skupino snovi. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC


    

DANTE/NL/COZ/MB/2111e/PR19ARSO_Pril5_zaključno poročilo NLZOH Maribor 13/148 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka 

 
Topnost 
(mg/L) 

 
Log KOW 

(-) 

Hlapnost 
Parni tlak (Pa) 

Henryjeva 
konstanta 

(Pa*m3*mol-1) 

Adsorpcija 
Log KOC 

Log Ksed 

 

p,p'-dikofol 2,10; o,p'-

dikofol 2,63 

(35) Perfluorooktansulfonska kislina in 

njeni derivati (PFOS) 

1763-23-1 370-570 Ni podatka 3,1*10-11-0,85 Pa 

0,000319 Pa*m3*mol-

1 

1,81 

0,71 

(37) Dioksini in dioksinom podobne 

spojine 

n.p. 10-10<S<10-2 6,0-8,20 <0,000117 Pa 

0,19-88,2 Pa*m3*mol-

1 

3,06-7,5 

1,48-6,89 

(43) Heksabromociklododekan (HBCDD) 25637-99-4/ 

3194-55-6/ 

134237-50-6/ 

134237-51-7/ 

134237-52-8 

0,0021-0,066 5,07-5,62 6,3*10-5 Pa 

0,75 Pa*m3*mol-1 

4,66 

3,06 

(44) Heptaklor in heptaklorepoksid 76-44-8 / 1024-

57-3 

0,06-0,3 5,40-6,10 3,5*10-5-0,053 Pa 

3,2-29,8 Pa*m3*mol-1 

4,00-5,82 

2,40-4,22 

Legenda: 

Kp = Porazdelitveni koeficient suspendirani delci/voda [L/kg] 

Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda [-] 

Kd = Porazdelitveni koeficient tla/voda [L/kg] 

Koc = Porazdelitveni koeficient organski ogljik/voda [L/kg] 

Kpsed = Porazdelitveni koeficient sediment/voda [L/kg] 
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Preglednica 4: Usoda in obnašanje snovi, za katere so določeni OSKorganizmi, v okolju3 

   Abiotska in biotska razgradnja Bioakumulacija 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka Hidroliza Fotoliza Biorazgradljivost BCF (L/kg) BMF (-) 

(5) Bromirani difeniletri 32534-91-9 Ni podatkov, 

vendar se na 

osnovi strukture 

predvideva, da je 

ta skupina snovi 

hidrolitično 

stabilna v 

okoljskih pogojih. 

PBDE imajo 

potencial za 

fotolizo v vodi. 

PentaBDE je 

obstojen in ni 

biorazgradljiv. 

BCFRIBE nižjih BDE 

(tetra, penta; 

hepta) je med 

1.440 do 35.100. 

Okta in nonaBDE 

se ne kopičijo v 

organizmih. 

Ni podatkov 

(15) Fluoranten 206-44-0 Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

Poteka 

fotokemijska 

razgradnja. 

Hitrost 

biorazgradljivosti 

PAH upada s 

številom 

aromatskih 

obročev. 

 

BCFRIBE = 2.439 Se ne kopiči v 

prehranjevalni 

verigi. 

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 Ni podatka Ni podatka Ni podatka BAFRIBE = 42.000 Ni podatkov 

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

Ni podatka DT50 (naravne 

vode) = 4-52 

tednov 

BCFRIBE (šarenka) 

= 2.000-19.000 

Se ne kopiči v 

prehranjevalni 

verigi.  

 
3 V preglednici so predstavljeni podatki iz dosjejev Evropske komisije za določitev OSK za prednostne snovi, objavljenih na straneh CIRCABC WFD, v knjižnici delovne skupine WG 
Chemicals (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC). Predstavljen 
je pregled podatkov, za katere ocenjujemo da so zanesljivi in reprezentativni za določeno snov ali skupino snovi. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC
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   Abiotska in biotska razgradnja Bioakumulacija 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka Hidroliza Fotoliza Biorazgradljivost BCF (L/kg) BMF (-) 

(21) Živo srebro in njegove spojine 7439-97-6 Ni podatka Ni podatka Ni podatka BAFRIBE 

21.000 - 

78.000.000 

Se kopiči v 

prehranjevalni 

verigi. 

(28) Benzo(a)piren 50-32-8 Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

Poteka 

fotokemijska 

razgradnja. 

Hitrost 

biorazgradljivosti 

PAH upada s 

številom 

aromatskih 

obročev. 

BCFRIBE = 135 Ni podatka, 

predvidevamo, 

da se ne kopiči v 

prehranjevalni 

verigi. 

(34) Dikofol 115-32-3 Poteka 

hidrolitična 

razgradnja v 

nevtralnem in 

alkalnem mediju. 

p,p'-dikofol DT50 = 

93 dni 

 o,p'-dikofol DT50 = 

15 dni 

 

Počasi 

biorazgradljiv v 

sistemu 

sediment/voda 

DT50 = 70-84 dni 

Se kopiči v 

organizmih. 

BCF = 25.000 

Se kopiči v 

prehranjevalni 

verigi. 

BMF1=BMF2=42 

(35) Perfluorooktansulfonska kislina 

in njeni derivati (PFOS) 

1763-23-1 Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

Ne poteka 

fotorazgradnja. 

Ne poteka 

biorazgradnja. 

BCFRIBE = 2796 Ni podatka. 

(37) Dioksini in dioksinom podobne 

spojine 

n.p. Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

DT50 

0,19-1,2 dni 

Poteka počasna 

delna 

biorazgradnja v 

vodi in v 

sedimentu. 

BCFRIBE = 41.540 

 

BMF1 = BMF2 = 

10 
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   Abiotska in biotska razgradnja Bioakumulacija 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka Hidroliza Fotoliza Biorazgradljivost BCF (L/kg) BMF (-) 

(43) Heksabromociklododekan 

(HBCDD) 

25637-99-4/ 

3194-55-6/ 

134237-50-6/ 

134237-51-7/ 

134237-52-8 

Ne poteka 

hidrolitična 

razgradnja. 

DT50 

12,2 tedna 

Počasi razgradljiv v 

sedimentu 

DT50 = 1,5 – 101 

dni 

BCFRIBE (šarenka) 

= 8.974-21.940 

BMF (šarenka) = 

4,3 - 9,2 

(4L4) Heptaklor in heptaklorepoksid 76-44-8 / 

1024-57-3 

Heptaklor - 

poteka hidrolitična 

razgradnja. 

Heptaklorepoksid 

– ne poteka 

hidrolitična 

zgradnja. 

Poteka 

fotorazgradnja (za 

heptaklorepokside 

le v površinski 

vodi). 

Heptaklor – ni hitro 

biorazgradljiv. 

Heptaklorepoksid – 

zelo obstojna snov, 

ni biorazgradljiv. 

BCFRIBE (tolstoglavi 

pisanec) = 14.400 

BMF1 = 2,26 

BMF2 = 19,8 

Legenda: 

BCF = Biokoncentracijski faktor organizmi/voda [L/kg]  

BAF = Bioakumulacijski faktor organizmi/sediment (tla) [-] 

BMF = Biomagnifikacijski faktor plenilec/plen [-] 

DT50 = Čas potreben za razgradnjo 50% začetne koncentracije snovi v testu [dan]     



    

DANTE/NL/COZ/MB/2111e/PR19ARSO_Pril5_zaključno poročilo NLZOH Maribor 17/148 

Preglednica 5: Učinki snovi, za katere so določeni OSKorganizmi, na vodno okolje4 

Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka Akutna strupenost za 
vodno okolje (najnižja 

vrednost) 

Kronična strupenost za 
vodno okolje (najnižja 

vrednost) 

Sekundarna zastrupitev                       
(NOEC za izračun OSKorganizmi) 

(5) Bromirani difeniletri 32534-91-9 pentaBDE  

Daphnia magna                       

48h EC50 = 0,014 mg/L  

pentaBDE  

Psetta maxima                            

4d  NOEC = 0,00049 mg/L 

Oralna strupenost sesalci                         

Miš; 30d  NOEC = 4 mg/kg 

(15) Fluoranten 206-44-0 Pleuronectus americanus; 

96h EC50 = 0,0001 mg/L  

Mulinea lateraliz                          

48h NOEC > 0,0011 mg/kg  

Oralna strupenost sesalci                    

Miš; 90d  NOEC = 1037 mg/kg 

(16) Heksaklorobenzen 118-74-1 Daphnia magna                       

48h EC50 = 0,00473 mg/L 

Daphnia magna                       

21d NOEC = 0,00013 mg/L 

Oralna strupenost sesalci            

Kuna; ena generacija                     

NOEC = 0,5 mg/kg 

(17) Heksaklorobutadien 87-68-3 Mysidopsis bahia                       

48h EC50 = 0,059 mg/L 

Daphnia magna                       

21d NOEC = 0,0044 mg/L 

Oralna strupenost sesalci                     

Miš; ena generacija                     

NOEC = 1,66 mg/kg 

(21) Živo srebro in njegove spojine 7439-97-6 Carascius auratus 

8d LC50 = 0,0007 mg/L 

Clavopsella michaeli  

9d NOEC = 0,0001 mg/L 

Oralna strupenost sesalci - metil 

Hg  Mamaca spec; 365 d                     

NOEC = 0,22 mg/kg 

(28) Benzo(a)piren 50-32-8 Daphnia pulex                      

48h EC50 = 0,005 mg/L 

Crassotrea gigas                     

48h EC10 = 0,00022 mg/L 

Oralna strupenost sesalci                       

Miš; 90d                                       

LOEC = 10 mg/kg 

 
4 V preglednici so predstavljeni podatki iz dosjejev Evropske komisije za določitev OSK za prednostne snovi, objavljenih na straneh CIRCABC WFD, v knjižnici delovne skupine WG 
Chemicals (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC). Predstavljen 
je pregled podatkov, za katere ocenjujemo da so zanesljivi in reprezentativni za določeno snov ali skupino snovi. 
 

https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc?p=1&n=10&sort=modified_DESC
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Zap. 
št. 

Ime snovi CAS številka Akutna strupenost za 
vodno okolje (najnižja 

vrednost) 

Kronična strupenost za 
vodno okolje (najnižja 

vrednost) 

Sekundarna zastrupitev                       
(NOEC za izračun OSKorganizmi) 

(34) Dikofol 115-32-3 Onchorhynchus clarki                      

96h EC50 = 0,012 mg/L 

Onchorhynchus mykiss                       

45d NOEC = 0,00395 mg/L 

Oralna strupenost ptice                       

Falco sparverius                                   

NOEC = 1,0 mg/kg 

(35) Perfluorooktansulfonska kislina 

in njeni derivati (PFOS) 

1763-23-1 Daphnia magna                       

48h EC50 = 4,0 mg/L 

Chironomus tentans                       

36d NOEC < 0,0023 mg/L 

Oralna strupenost sesalci           

Zajec; 20d                                    

NOEC = 2 mg/kg 

(37) Dioksini in dioksinom podobne 

spojine 

n.p. Onchorhynchus mykiss                         

56 EC50 = 4,6*10-8 mg/L 

Onchorhynchus mykiss                          

28d NOEC 1,1*10-9 mg/L 

Oralna strupenost sesalci          

Podgana; 90d                                      

NOEC = 0,00011 mg/kg 

(43) Heksabromociklododekan 

(HBCDD) 

25637-99-4/ 3194-55-

6/ 134237-50-6/ 

134237-51-7/ 

134237-52-8 

Sceletonemu scotatum                       

72h EC50 = 0,052 mg/L 

Daphnia magna                       

21d NOEC = 0,0031 mg/L 

Oralna strupenost ptice 

Prepelica; 42d                                      

NOEC = 5,0 mg/kg 

(44) Heptaklor in heptaklorepoksid 76-44-8 / 1024-57-3 Penaeus duorarum                      

96h LC50 = 0,00003 mg/L 

Cyprinodon variegatus                      

28d NOEC = 0,00079 mg/L 

Oralna strupenost sesalci              

Pes; 2 leti                                    

NOEC = 1 mg/kg 

Legenda: 

EC50 = Testna koncentracija snovi, ki ima učinek na 50% testnih organizmov. 

LC50 = Testna koncentracija snovi, pri kateri pogine 50% testnih organizmov.  

LOEC = Najnižja testna koncentracija snovi, ki povzroči učinek. 

NOEC = Najnižja testna koncentracija snovi, ki ne povzroči učinka. 
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Po pregledu podatkov za snovi, za katere so določeni OSKorganizmi, lahko povzamemo, da ima večina vseh 

snovi podobne fizikalno kemijske lastnosti in sicer so slabo ali zelo slabo topne v vodi, so hidrofobne ali zelo 

hidrofobne, so slabo ali zelo slabo hlapne in srednje ali zelo hlapne iz vode ter se vežejo na sediment. Izjema 

je PFOS, ki se razlikuje v praktično vseh lastnostih in glede hlapnosti živo srebro, saj je srednje hlapna snov. 

Večina snovi se tudi obnaša zelo podobno v vodnem okolju, vse snovi so slabo ali sploh niso biorazgradljive, 

hidrolitična razgradnja v glavnem ne poteka, fotolitična razgradnja pa v nekaterih primerih deloma poteče. 

Vse snovi, z izjemo benzo(a)pirena ter okta in nonaBDE so visoko bioakumulativne in se kopičijo v 

organizmih, šest od enajstih snovi pa se tudi kopiči v prehranjevalni verigi. Iz podatkov o strupenosti za vodno 

okolje pa vidimo, da so vse snovi akutno in kronično zelo strupene za vodno okolje.   

 

3.3 Predlagana pogostost monitoringa za ugotavljanje kemijskega stanja v organizmih 

Zakonodajne zahteve 

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, ki vsebinsko povzema zahteve Direktive 2013/39/EU, v 14. 

členu predpisuje, da je potrebno meritve parametrov kemijskega stanja v organizmih izvajati vsaj enkrat letno 

za snovi, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni okoljski standardi kakovosti, 

izraženi kot vrednost parametra kemijskega stanja v tkivu organizmov. V skladu s 5. alinejo istega člena 

Pravilnika pa je za meritve parametrov kemijskega stanja v organizmih možno določiti pogostost meritev, ki 

odstopa od predpisane pogostosti, če je na podlagi tehničnega znanja in strokovne presoje upravičeno 

izvajanje meritev v drugačnih časovnih presledkih.  

Pravilnik še posebej navaja, da se za snovi bromirani difeniletri, živo srebro in njegove spojine, poliaromatski 

ogljikovodiki (PAH), perfluorooktansulfonska kislina in njeni derivati (PFOS), dioksini in dioksinom podobne 

spojine, heksabromociklododekan (HBCDD), heptaklor in heptaklorepoksid monitoring v organizmih lahko 

izvaja manj pogosto kot enkrat letno, če je na podlagi tehničnega znanja in strokovne ocene upravičeno 

izvajanje monitoringa v drugačnih časovnih presledkih. 

Snovi, za katere so določeni OSKorganizmi 

Če povzamemo ugotovitve poglavja 3.2, ugotavljamo, da so snovi, za katere je potrebno izvajati monitoring 

organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja, v glavnem slabo topne v vodi, hidrofobne, slabo hlapne, 

večinoma so hlapne iz vode in se vežejo na sediment. So obstojne, se vežejo na organizme in se lahko 

kopičijo v prehranjevalni verigi. Kljub temu, da se vežejo na sediment in je s tem njihova mobilnost 

zmanjšana, se v površinski vodi prenašajo na velike razdalje z vezavo na raztopljene organske snovi in tudi 

z vezavo na lipofilne snovi v živih organizmih, kjer se kopičijo v daljšem časovnem obdobju. Analize v ribah 

je zato zaradi ugotavljanja vplivov biomagnifikacije potrebno izvajati v organizmih starosti od 3 do 5 let, v 

kolikor je stanje na terenu takšno, da to omogoča. Snovi, za katere so določeni OSKorganizmi, so torej v vodnem 

ekosistemu obstojne, se kopičijo v organizmih v daljšem časovnem obdobju, se tudi vežejo na sediment. V 
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glavnem niso hlapne, so pa srednje hlapne iz vode, kar pomeni, da se lahko prenašajo na daljše razdalje 

tudi preko atmosfere, deloma se nekatere snovi pri tem tudi fotolitsko razgradijo.  

Obravnavane snovi so v glavnem globalno prisotne v okolju, kjer zelo počasi ali sploh ne razpadajo in njihovo 

prisotnost v vodnem okolju lahko pričakujemo še desetletja (Fliedner in ostali, 2016). Razpoložljivi podatki 

monitoringa organizmov v površinskih vodah (ARSO, 2019) kažejo na to, da so koncentracije bromiranih 

difeniletrov in živega srebra v organizmih višje od OSKorganizmi praktično v vseh celinskih površinskih vodah 

po Sloveniji in koncentracije z leti ne upadajo. V morju je v zadnjih letih koncentracija živega srebra v 

organizmih višja od OSKorganizmi na vseh merilnih mestih, v letu 2016 je bila vrednost OSKorganizmi presežena 

tudi za bromirane difeniletre na merilnem mestu na morju in v letu 2017 na dveh merilnih mestih in sicer na 

merilnem mestu na teritorialnem morju in na Lazaret-Ankaranu. 

Za PFOS ter za dioksine in dioksinom podobne spojine vrednosti OSKorganizmi v celinskih površinskih vodah 

in v morju glavnem niso presežene, izjema je PFOS, ki presega OSKorganizmi v Savi v Prebačevem ter dioksini, 

za katere je OSKorganizmi presežena pri 7 meritvah, med drugim v Krupi in v Lahinji. Za fluoranten in 

benzo(a)piren vrednosti OSKorganizmi niso presežene, v glavnem so vse izmerjene vrednosti pod mejo 

določanja. Tudi fluoranten v organizmih morja je v zadnjih letih večkrat kvantificiran, vendar so najvišje 

vrednosti okoli tretjino vrednosti OSKorganizmi. Heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, dikofol in HBCDD po 

podatkih monitoringa organizmov v celinskih površinskih vodah niso prisotni v organizmih, vse njihove 

izmerjene vrednosti so manjše od meje določanja in pod vrednostjo OSKorganizmi, enako velja za merilna 

mesta na morju. Izjema sta heptaklor in heptaklorepoksid, za katera ni na razpolago ustrezno občutljive 

analizne metode, o čemer smo se prepričali tudi v literaturi (Fliedner in sod.). Vse vrednosti za ti dve snovi 

so nižje od meje določanja (2 g/kg), vendar znaša OSKorganizmi 0,0067 g/kg. Ker je meja določanja za 

heptaklor in heptaklorepoksid višja od OSKorganizmi, parameter sicer ni ocenjen. Izmerjene, kvantificirane 

vrednosti snovi kažejo na to, da koncentracija snovi v organizmih z leti ne upada. Za snovi, ki so pod mejo 

določanja, pa ostaja koncentracija pod mejo določanja vsa leta merjenja. 

 

Predlagana pogostost monitoringa 

Ob upoštevanju fizikalno kemijskih lastnosti snovi, usode in obnašanja snovi v okolju, za katere je potrebno 

izvajati monitoring organizmov za ugotavljanje kemijskega stanja, zakonodajnih zahtev, dosedanjih 

izmerjenih vrednosti in na podlagi strokovnih raziskav trendov pojavljanja teh snovi v ribah (Arle in sod, 2016; 

Eljarrat in Barceló, 2018; Fliedner in ost., 2016) ocenjujemo, da se pogostost monitoringa organizmov lahko 

zmanjša. Glavni razlogi za zmanjšanje pogostosti monitoringa so globalna prisotnost obravnavanih snovi 

(Arle in sod.), lastnosti snovi ter dejstvo, da izmerjene, kvantificirane vrednosti snovi v izvedenih monitoringih 

organizmov v RS kažejo na to, da koncentracija snovi v organizmih z leti ne upada in tudi ne narašča. Za 

snovi, ki so pod mejo določanja, pa ostaja koncentracija pod mejo določanja vsa leta merjenja ali pa so 

kvantificirane le redko.  
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Na osnovi navedenega predlagamo, da se monitoring organizmov za vse vodne kategorije (vodotoki, jezera, 

morje) izvaja pregledno enkrat letno na 6 let na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in 

na mestih na morju za vse snovi, za katere so določeni OSKorganizmi in so predstavljene v preglednici 1. Tekom 

izvajanja monitoringa je potrebno posebno pozornost nameniti snovem, katerih vrednosti OSKorganizmi so 

presežene. V kolikor bi za posamezno snov izmerjena koncentracija na merilnem mestu naraščala, je 

potrebno monitoring te snovi začeti izvajati enkrat letno. V primeru upadanja vrednosti se pregledno 

spremljanje ohrani.  

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za monitoring organizmov za 

snovi iz preglednice 1 sprejme od primera do primera, glede na obstoječo problematiko. Monitoring 

organizmov se na teh mestih izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske 

vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije merjene snovi.  

Natančnejši pregled podatkov za vse snovi in merila za odločitev o pogostosti izvajanja monitoringa 

organizmov so podana v 4. poglavju.  
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4 Natančnejši pregled podatkov in predlog za odločitev o pogostosti izvajanja 

monitoringa organizmov za izbrane snovi 

 

Snovi predstavljene v preglednici 1, ki jih je potrebno spremljati v organizmih, veljajo za obstojne, 

bioakumulativne in strupene. Nekatere od njih veljajo za vsesplošno prisotne snovi v okolju in jih je možno 

najti v okolju še desetletja po sprejetju ukrepov za zmanjšanje oziroma odpravo emisij teh snovi in se 

prenašajo tudi na velike razdalje. 

V spodnjih preglednicah so za vse snovi pregledno opisane njene lastnosti, učinki na vodno okolje, ocena 

kemijskega stanja na merilnih mestih, tveganje na merilnih mestih in predlog izvedbe monitoringa 

organizmov. 
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Zap. št. (5) 

Ime snovi Bromirani difeniletri 

CAS številka 32534-91-9 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo topni, zelo hidrofobni, slabo hlapni, srednje hlapni iz vode, se 

močno vežejo na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilni, možna fotolitična razgradnja, niso biorazgradljivi, se 

kopičijo v organizmih, razen višjih BDE, okta in nona. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupeni za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 48 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na vseh merilnih mestih v letih 2016, 2017 in 2018 je vrednost 

OSKorganizmi presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve slabo. Na 

merilnih mestih na morju je bila v letu 2016 presežena vrednost OSKorganizmi 

za eno merilno mesto v letu 2016 in v letu 2017 na dveh merilnih mestih in 

sicer na merilnem mestu na teritorialnem morju in na Lazaret-Ankaranu. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Da 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov bromiranih 

difeniletrov 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da je za bromirane difeniletre na merilnih 

mestih prisotno tveganje za vodno okolje in ocenjujemo, da so vsesplošno 

prisotni v vodnem okolju v Sloveniji. Izmerjene koncentracije ne upadajo in ne 

naraščajo. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in deloma preko atmosfere 

prenašajo na velike razdalje, so tudi obstojni in se kopičijo v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za bromirane 

difeniletre izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih 

vodah in na mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja 

izmerjena vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo 

narašča in (3) za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj 

dveh do takrat izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od 

takrat dalje se snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova 

izvajati na 6 let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za bromirane difeniletre sprejme od primera do 

primera glede na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh 

mestih izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske 

površinske vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije 

bromiranih difeniletrov. 
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Zap. št. (15) 

Ime snovi Fluoranten 

CAS številka 206-44-0 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Slabo topen, zelo hidrofoben, slabo hlapen, srednje hlapen iz vode, se veže 

na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilen, možna fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljiv, se 

kopiči v organizmih, se ne kopiči v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 39 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

dobro. V organizmih morja je fluoranten v zadnjih letih večkrat kvantificiran, 

vendar so najvišje vrednosti okoli tretjino vrednosti OSKorganizmi, ocenjeno 

kemijsko stanje je dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov 

fluorantena 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za fluoranten na merilnih mestih ni 

prisotno tveganje za vodno okolje. Vse izmerjene koncentracije so nižje od 

meje določanja, pri kvantificiranih vrednostih pod mejo določanja pa lahko 

opazimo, da vrednosti z leti ne upadajo in ne naraščajo. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da 

se lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in deloma preko 

atmosfere prenaša na velike razdalje, je tudi obstojen in se kopiči v 

organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za fluoranten 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za fluoranten sprejme od primera do primera glede na 

obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije fluorantena. 
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Zap. št. (16) 

Ime snovi Heksaklorobenzen 

CAS številka 118-74-1 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo topen, zelo hidrofoben, slabo hlapen, zelo hlapen iz vode, se 

močno veže na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Se kopiči v organizmih. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 37 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

dobro. V organizmih morja je za heksaklorobenzen zadnja leta za vse meritve 

ocenjeno kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov 

heksaklorobenzena 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za heksaklorobenzen na merilnih 

mestih ni prisotno tveganje za vodno okolje in vse izmerjene koncentracije so 

pod mejo določanja. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in preko atmosfere prenaša 

na velike razdalje, je tudi obstojen in se kopiči v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za 

heksaklorobenzen izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih 

površinskih vodah in na mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da 

je (1) zadnja izmerjena vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno 

analizo narašča in (3) za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih 

vsaj dveh do takrat izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. 

Od takrat dalje se snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne 

znova izvajati na 6 let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni 

izpolnjen.  

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za heksaklorobenzen sprejme od primera do primera 

glede na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih 

izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske 

vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije 

heksaklorobenzena. 
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Zap. št. (17) 

Ime snovi Heksaklorobutadien 

CAS številka 87-68-3 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Slabo topen, zelo hidrofoben, srednje hlapen, zelo hlapen iz vode, se močno 

veže na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilen, slabo biorazgradljiv, se kopiči v organizmih, se ne kopiči 

v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 37 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

dobro. V organizmih morja je za heksaklorobutadien zadnja leta za vse 

meritve ocenjeno kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov 

heksaklorobutadiena 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za heksaklorobutadien na merilnih 

mestih ni prisotno tveganje za vodno okolje in vse izmerjene koncentracije so 

pod mejo določanja. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in preko atmosfere prenaša 

na velike razdalje, je tudi obstojen in se kopiči v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za 

heksaklorobutadien izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih 

površinskih vodah in na mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da 

je (1) zadnja izmerjena vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno 

analizo narašča in (3) za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih 

vsaj dveh do takrat izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. 

Od takrat dalje se snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne 

znova izvajati na 6 let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni 

izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za heksaklorobutadien sprejme od primera do primera 

glede na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih 

izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske 

vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije 

heksaklorobutadiena. 
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Zap. št. (21) 

Ime snovi Živo srebro in njegove spojine 

CAS številka 7439-97-6 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo topno, srednje hlapno, se močno veže na sediment 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Se kopiči v organizmih, se kopiči v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupeno za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 60 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na vseh merilnih mestih v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 je 

vrednost OSKorganizmi presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

slabo. Izjema sta 2 meritvi na merilnem mestu s šifro 8012, Soča, spodnja 

Trenta, za leti 2016 in 2017 in 1 meritev na merilnem mestu s šifro 2240, 

Meža, Podklanc, za leto 2016, kjer vrednost OSKorganizmi ni bila presežena in 

je ocenjeno kemijsko stanje dobro. V morju je v zadnjih letih koncentracija 

živega srebra v organizmih višja od OSKorganizmi na vseh merilnih mestih in 

ocenjeno kemijsko stanje slabo. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Da1 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov živega 

srebra 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da je za živo srebro in njegove spojine na 

izbranih merilnih mestih v 95 % prisotno tveganje za vodno okolje in 

ocenjujemo, da so vsesplošno prisotne v vodnem okolju v Sloveniji. Izmerjene 

koncentracije ne upadajo in ne naraščajo. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in preko atmosfere 

prenašajo na velike razdalje, so tudi obstojne in se kopičijo v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za živo srebro 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za živo srebro sprejme od primera do primera glede 

na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije živega srebra. 

1 57 od 60 meritev presega vrednost OSKorganizmi (95,0 %). 

 



    

DANTE/NL/COZ/MB/2111e/PR19ARSO_Pril5_zaključno poročilo NLZOH Maribor 33/48 

Zap. št. (28) 

Ime snovi Benzo(a)piren 

CAS številka 50-32-8 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo topen, zelo hidrofoben, zelo slabo hlapen, srednje hlapen iz vode, 

se močno veže na sediment 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilen, možna fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljiv, se ne 

kopiči v organizmih, se ne kopiči v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 39 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

dobro. V organizmih morja je za benzo(a)piren zadnja leta za vse meritve 

ocenjeno kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov 

benzo(a)pirena 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za benzo(a)piren na izbranih merilnih 

mestih ni prisotno tveganje za vodno okolje. V glavnem so vse izmerjene 

koncentracije nižje od meje določanja, pri kvantificiranih vrednostih pa lahko 

opazimo, da vrednosti z leti ne upadajo in ne naraščajo. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in preko atmosfere prenaša 

na velike razdalje, je tudi obstojen in se ne kopiči v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za benzo(a)piren 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen.  

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za benzo(a)piren sprejme od primera do primera glede 

na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije benzo(a)pirena. 
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Zap. št. (34) 

Ime snovi Dikofol 

CAS številka 115-32-3 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Slabo topen, hidrofoben, zelo slabo hlapen, slabo hlapen iz vode, se veže na 

sediment 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Možna hidrolitična in fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljiv, se kopiči v 

organizmih, se kopiči v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 43 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve 

dobro. V organizmih morja je za dikofol zadnja leta za vse meritve ocenjeno 

kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov dikofola 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za dikofol na merilnih mestih ni prisotno 

tveganje za vodno okolje in vse izmerjene koncentracije so pod mejo 

določanja. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi prenaša na velike razdalje, 

je tudi obstojen in se kopiči v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za dikofol 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za dikofol sprejme od primera do primera glede na 

obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije dikofola. 
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Zap. št. (35) 

Ime snovi Perfluorooktansulfonska kislina in njeni derivati (PFOS) 

CAS številka 1763-23-1 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Srednje topni v vodi, zelo slabo hlapni do srednje hlapni, zelo slabo hlapni iz 

vode, se slabo vežejo na sediment 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično in fotolitično stabilni, niso biorazgradljivi, se kopičijo v organizmih. 

Učinki na vodno okolje Akutno strupeni in kronično zelo strupeni za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 47 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2016, 2017 in 2018 vrednost 

OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve dobro. 

Izjema je 1 meritev na merilnem mestu s šifro 3500, Sava, Prebačevo, za leto 

2016, kjer je bila vrednost OSKorganizmi presežena in je ocenjeno kemijsko 

stanje slabo. V organizmih morja je za PFOS zadnja leta za vse meritve 

ocenjeno kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne1  
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov PFOS 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za PFOS na merilnih mestih v več kot 

95 % ni prisotno tveganje za vodno okolje, presežena je ena vrednost, vse 

ostale so pod mejo določanja. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da so 

mobilni v vodi in da se lahko preko vode in deloma preko atmosfere prenašajo 

na velike razdalje, so tudi obstojni in se kopičijo v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za PFOS 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za PFOS sprejme od primera do primera glede na 

obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije PFOS. 

1 46 od 47 meritev ne presega vrednosti OSKorganizmi (97,9 %). 
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Zap. št. (37) 

Ime snovi Dioksin in dioksinom podobne spojine 

CAS številka Ni podatka 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo topni, zelo hidrofobni, zelo slabo hlapni, srednje do zelo dobro 

hlapni iz vode, se slabo do zelo močno vežejo na sediment 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilni, možna fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljivi, se 

kopičijo v organizmih, se kopičijo v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupeni za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 54 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na 47 merilnih mestih v letih 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 

2018, vrednost OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse 

te meritve dobro. Za naslednjih 7 meritev je vrednost OSKorganizmi presežena: 

merilno mesto s šifro 3795, Sava, nad NEK Krško, za leto 2018; merilno mesto 

s šifro 4862, Kolpa, Radoviči (Metlika) za leto 2013; merilno mesto s šifro 

4977, Lahinja; Geršiči za leto 2015; merilno mesto s šifro 499, Krupa, Klošter 

za leta 2013, 2015, 2016 in 2018. Za ta mesta je ocenjeno kemijsko stanje 

slabo. V organizmih morja je za dioksin zadnja leta za vse meritve ocenjeno 

kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne1  
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov dioksina 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za dioksine na izbranih merilnih mestih 

v 87 % ni prisotno tveganje za vodno okolje. Izmerjene koncentracije z leti ne 

upadajo. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in preko atmosfere 

prenašajo na velike razdalje, so tudi obstojni in se kopičijo v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za dioksine 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za dioksin sprejme od primera do primera glede na 

obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije dioksina. 

1 47 od 54 meritev ne presega vrednosti OSKorganizmi (87,0 %). 
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Zap. št. (43) 

Ime snovi Heksabromociklododekan (HBCDD) 

CAS številka 25637-99-4/ 3194-55-6/ 134237-50-6/ 134237-51-7/ 134237-52-8 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Slabo topen v vodi, zelo hidrofoben, zelo slabo hlapen, srednje hlapen iz vode, 

se veže na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilen, možna delna fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljiv, 

se kopiči v organizmih, se kopiči v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupen za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 42 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na  nobenem merilnem mestu v letih 2016, 2017 in 2018 vrednost 

OSKorganizmi ni presežena, ocenjeno kemijsko stanje je za vse meritve dobro. 

V organizmih morja je za HBCDD zadnja leta za vse meritve ocenjeno 

kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov HBCDD 

Iz ocene kemijskega stanja vidimo, da za heksabromociklododekan (HBCDD) 

na merilnih mestih ni prisotno tveganje za vodno okolje in vse izmerjene 

koncentracije so pod mejo določanja. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in deloma preko atmosfere 

prenaša na velike razdalje, je tudi obstojen in se kopiči v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za HBCDD 

izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah in na 

mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena 

vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno analizo narašča in (3) 

za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se 

snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 

let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za HBCDD sprejme od primera do primera glede na 

obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede 

enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske površinske vode 

presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije HBCDD. 
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Zap. št. (44) 

Ime snovi Heptaklor in heptaklorepoksid 

CAS številka 76-44-8 / 1024-57-3 

Fizikalno kemijske 

lastnosti 

Zelo slabo do slabo topna v vodi, zelo hidrofobna, slabo do srednje hlapna iz 

vode, se močno vežeta na sediment. 

Usoda in obnašanje v 

okolju 

Hidrolitično stabilen (heptaklor), poteka hidrolitična razgradnja 

(heptaklorepoksid), možna fotolitična razgradnja, slabo biorazgradljiva, se 

kopičita v organizmih, se kopičita v prehranjevalni verigi. 

Učinki na vodno okolje Akutno in kronično zelo strupena za vodno okolje. 

Ocena kemijskega 

stanja na merilnih 

mestih 

Na celinskih površinskih vodah je bilo izvedenih 36 vzorčenj in laboratorijskih 

meritev. Na nobenem merilnem mestu v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 

vrednost OSKorganizmi ni presežena, parameter pa ni vključen v oceno 

kemijskega stanja, ker je meja določanja višja od OSKorganizmi (glej poglavje 3, 

stran 21). V organizmih morja je za heptaklor in heptaklorepoksid zadnja leta 

za vse meritve ocenjeno kemijsko stanje dobro. 

Prisotno tveganje na 

merilnih mestih 

Ne 
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Predlog izvedbe 

monitoringa 

organizmov heptaklora 

in heptaklorepoksida 

Na osnovi izmerjenih vrednosti ne moremo zaključiti o skladnosti izmerjenih 

vrednosti glede na OSKorganizmi, ker za heptaklor in heptaklorepoksid ni na 

razpolago ustrezno občutljive analizne metode. Vse izmerjene koncentracije 

na vseh merilnih mestih so pod mejo določanja, ki znaša 2 g/kg, medtem ko 

OSKorganizmi znaša 0,0067 g/kg. 

Iz fizikalno kemijskih lastnosti ter iz usode in obnašanja v okolju vidimo, da se 

lahko preko vezave na raztopljene organske snovi in deloma preko atmosfere 

prenašata na velike razdalje, sta tudi obstojna in se kopičita v organizmih.  

Glede na navedeno predlagamo, da monitoring organizmov za heptaklor in 

heptaklorepoksid izvedemo na nadzornih merilnih mestih na celinskih 

površinskih vodah in na mestih na morju enkrat letno na 6 let. V primeru, da 

je (1) zadnja izmerjena vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na predhodno 

analizo narašča in (3) za več kot 20 % presega geometrijsko povprečje zadnjih 

vsaj dveh do takrat izmerjenih vrednosti, se pogostost monitoringa spremeni. 

Od takrat dalje se snov v organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne 

znova izvajati na 6 let takoj, ko eden od navedenih pogojev (1), (2), (3) ni 

izpolnjen. 

Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za heptaklor in heptaklorepoksid sprejme od primera 

do primera glede na obstoječo problematiko. Monitoring organizmov se na teh 

mestih izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK za celinske 

površinske vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije 

heptaklora in heptaklorepoksida. 
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5 Zaključek 

 

V nalogi »Strokovne podlage za monitoring organizmov« smo izdelali strokovne podlage za časovno 

ustrezno izvedbo monitoringa stanja površinskih voda (rek, jezer in morja) na podlagi analiz organizmov, ob 

upoštevanju zahtev Direktive 2013/39/EU, ki predpisuje okoljske standarde kakovosti v organizmih za snovi, 

ki so navedene v preglednici 1.  

Predstavili smo namen in cilj okoljskih standardov kakovosti za organizme in monitoring organizmov v okviru 

Vodne direktive. Podali smo pregled fizikalno kemijskih lastnosti ter podatke o usodi in obnašanju v okolju za 

snovi, za katere so določeni OSKorganizmi za vodno okolje. Pripravili smo tudi pregled podatkov o učinkih 

obravnavanih snovi na vodno okolje in podatke o možnosti sekundarne zastrupitve. Ugotovili smo, da so vse 

snovi akutno in kronično zelo strupene za vodno okolje, heksaklorobutadien, živo srebro, dikofol in HBCDD 

pa se tudi kopičijo v prehranjevalni verigi, zato je cilj zaščite sekundarna zastrupitev. Večina obravnavanih 

snovi ima podobne lastnosti, vse so problematične za okolje, so obstojne, bioakumulativne in strupene za 

vodno okolje.  

Po natančnem pregledu snovi smo nadalje predlagali pogostost monitoringa za ugotavljanje kemijskega 

stanja v organizmih. Ugotovili smo, da obstajajo utemeljeni razlogi za zmanjšanje pogostosti monitoringa in 

smo predlagali, da se monitoring izvaja enkrat letno na 6 let na nadzornih merilnih mestih na celinskih 

površinskih vodah in na mestih na morju za vse snovi, za katere so bili določeni OSKorganizmi in so podani v 

preglednici 1 poročila. V primeru, da je (1) zadnja izmerjena vrednost višja od OSKorganizmi, (2) glede na 

predhodno analizo narašča in (3) za več kot 20% presega geometrijsko povprečje zadnjih vsaj dveh do takrat 

izmerjenih vrednosti, smo predlagali, da se pogostost monitoringa spremeni. Od takrat dalje se snov v 

organizmih spremlja vsako leto. Analize se začne znova izvajati na 6 let takoj, ko eden od navedenih pogojev 

(1), (2), (3) ni izpolnjen. Na operativnih merilnih mestih na celinskih površinskih vodah se odločitev za 

monitoring organizmov za snovi iz preglednice 1 sprejme od primera do primera glede na obstoječo 

problematiko. Monitoring organizmov se na teh mestih izvede enkrat letno na mestih, kjer so vrednosti OSK 

za celinske površinske vode presežene in kadar so hkrati v bližini evidentirane emisije merjene snovi. 

Natančnejši pregled podatkov za snovi in odločitev o izvajanju pogostosti monitoringa organizmov je podan 

v 4. poglavju poročila. 

Z izvedbo naloge »Strokovne podlage za monitoring organizmov» smo zagotovili nadgradnjo na področju 

monitoringa organizmov. Strokovne podlage bodo omogočile uvedbo zahtev Direktive 2013/39/EU, ki se 

nanašajo na pogostost monitoringa kemijskega stanja celinskih voda in morja. 
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6 Viri 

 

Pravne podlage 

• Zakon o vodah RS (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08, 57/2012), 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. 
US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 97/2012), 

• Direktiva 2000/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000, ki določa okvir za delovanje 
Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: vodna 
direktiva),  

• Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih 
kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 
83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, 

• Direktiva 2013/39/EU o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na 
področju vodne politike 

• Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 14  /09, 98/10, 96/13), 

• Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11). 

 

Strokovne podlage 

• Guidance Document No. 25 on Chemical Monitoring in Sediment and Biota under the Water Framework 
Directive, 

• Guidance Document No. 32 on Biota Monitoring (the Implementation of EQSbiota) under the Water 
Framework Directive, 

• Guidance Document No. 33 on Analytical Methods for Biota Monitoring under the Water Framework 
Directive, 

• Technical Guidance for Environmental Quality Standards (Expert Group on Environmental Quality 
Standards), 

• Metodologija AMPS (Analysis and Monitoring of Priority Substances), 

• Buchmeier, G. (2013). Chemical monitoring in biota: the current practice, Norman, Expert Group Meeting, 
Brno, 

• Kos Durjava, M. in Kolar, B. (2010). Strokovne podlage za vrednotenje parametrov kemijskega stanja 
površinskih voda ter posebnih onesnaževal. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,   

• Kos Durjava, M., Arnuš, L., Baskar, M., Hajnžič, B., Podgornik, S., Pliberšek, K., Marčeta, B., Ramšak, L., 
Tavčar, T. in Jenič, A. (2016). Strokovne podlage za monitoring organizmov, Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, Maribor,  

• Arle, J., Mohaupt, V. in Kirst, I. (2016). Monitoring of Surface Waters in Germany under the Water 
Framework Directive - A Review of Approaches, Methods and Results, 8, 217, Water, 

• Fliedner, A, Lohmann, N., Rüdel, Teubner, D., Wellmitz, J. in Koschorreck, J. (2016). Current levels and 
trends of selected EU Water Framework Directive priority substances in freshwater fish from the German 
environmental specimen bank, 216, Environmental Pollution, 

• Eljarrat, E. in Barceló, D. (2018). How do measured PBDE and HCBD levels in river fish compare to the 
European Environmental Quality Standards?, 160, Environmental Research. 
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7 Priloga 

 

Priloga 1:  Fizikalno-kemijske lastnosti, usoda in obnašanje v okolju in učinek na vodno okolje za 

snovi, za katere so določene OSKorganizmi 
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(5) Bromirani difenil etri 
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    (15) Fluoranten 
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(16) Heksaklorobenzen 
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(17) Heksaklorobutadien 
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(21) Živo srebro in njegove spojine 
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(28) Benzo(a)piren 
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(34) Dikofol
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(35) Perfluorooktansulfonska kislina in njeni derivati (PFOS) 
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(37) Dioksini in njim podobne spojine 
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(43) Heksabromociklododekan (HBCDD) 
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(44) Heptaklor in heptaklorepoksid 
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