
Vsi, ki nam je mar za to, v kakšnem okolju živimo, vsi, ki se zavedamo odgovornosti 

za lastno zdravje ter za zdravje naših naslednikov in za našo državo, moramo biti 

seznanjeni z informacijami, ki sledijo. Zloženka vsebuje izvlečke informacij, 

ki so pomembni za občane in so jih nekateri mediji spregledali.

• Ustava RS v 72. členu izrecno priznava pravico do zdravega življenjskega okolja. 
Državi nalaga, da odgovorno prevzame skrb za zdravo življenjsko okolje tako, 
da sprejema ukrepe in predpise za ohranjanje načela naravnega ravnovesja. 

Pri tem omenjeni člen Ustave še določa, da se gospodarska in druga dejavnost 
lahko opravlja takrat, kadar so skladno z javno koristjo varovanja življenjskega 

okolja za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Ne berite, če podpirate uporabo 
fi tofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu!

• OHRANJAMO ČISTO OKOLJE
• ZAHTEVAMO STRATEGIJO

• DELUJEMO ZA
PRIHODNJE RODOVE

Izvlečki iz Gradiva za usposabljanje prodajalcev FFS in izvajalcev varstva rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in varno prehrano, Fitosanitarna uprava RS. Ljubljana, 2009
Povezava: https://sc-s.si/joomla/images/GRADIVO%20FFS%202009.pdf

• V poglavju 4.7., ki govori o preprečevanju zanašanja FFS izven območja nanosa, je našo pozornost pritegnila 
navedba glede škropljenja v času temperaturne inverzije, visoke zračne vlage nad 80% in brezvetrja.

V slovenjgraški kotlini imamo v poletnih mesecih zgodaj zjutraj velikokrat točno takšne vremenske pogoje,
in sicer temperaturno inverzijo (hladna jutra), visoko zračno vlago nad 80% (megla) in brezvetrje!
V takšnih pogojih hmeljarji, skladno z navodili, nikakor ne bi smeli škropiti!
V tem gradivu piše, da lahko kapljice škropiva v takšnih pogojih ostanejo v zraku več ur in tudi ob blagih
sapicah potujejo več kilometrov daleč. Praksa in navedbe hmeljarjev pa kažejo na to, da se bo škropljenje
izvajalo ravno v tem času (zgodaj zjutraj).

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA VSEBUJEJO NASLEDNJE OZNAKE: KER

ohranjamo čisto okolje

zahtevamo strategijo

delujemo za prihodnje rodove

Celjska cesta 22
2380 Slovenj Gradec

E - mail:
civiz.varovanjeokolja@gmail.com

Fb:
CIVOZ 

Ostale kršitve prijavite, lahko tudi anonimno:
Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
OU Maribor, Tržaška cesta 53, 2000 Maribor, tel.: (02) 238 00 00
E-mail: OU-Maribor.UVHVVR@gov.si

V primeru škropljenja v nočnem času od 22. do 6. ure se zaradi kaljenja nočnega reda in miru 
lahko pokliče tudi policijo na številko 113.
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Celjska cesta 22
2380 Slovenj Gradec

E-mail: civoz.varovanjeokolja@gmail.com
Tel.: 031 661 401

CIVOZ

NEVARNO ZA OKOLJE
Snovi so ob izlitju in odlaganju nevarne za okolje in organizme.

AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST
Draženje kože. Draženje oči. Draženje dihalnih poti. Narkotični učinki.
Takojšnji škodljivi učinki, ki se pojavijo po vnosu snovi preko kože, ust ali pri vdihavanju. 
Snovi, ki dražijo kožo, oči, dihala.
Snovi, ki lahko povzročijo omamljenost.

AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST
Takojšnji zelo škodljivi učinki, ki se pojavijo že po enkratnem vnosu snovi preko kože, 
ust ali pri vdihavanju.

PREOBČUTLJIVOST DIHAL. MUTAGENO ZA ZARODNE CELICE. RAKOTVORNO.
STRUPENO ZA RAZMNOŽEVANJE. NEVARNO PRI VDIHAVANJU. 
Snovi, ki lahko povzročijo dedne spremembe, rakava obolenja, škodljivo vplivajo na 
plodnost in razvoj potomcev, specifi čno strupena za posamezne organe.

ZNAK ZA »NEVARNO ZA ČEBELE« 



Dr. Jernej Drofenik, univ. dipl. ing. 
kemije, namestnik generalnega 
direktorja Uprave RS za varno hrano - 
sektor za FFS (okrogla miza, 19. 4. 2018)

• Karence škropiv ni mogoče označiti 
in napovedati za sosednje poljščine in 
vrtnine, ker je karenca FFS izmerjena za 
hmelj.

• Škropiti se sme, če veter piha manj kot 
3 m/s, kar je 10,8 km/h.

Dr. Tanja Fatur, univ. dipl. mikribiolo. na 
nacionalnem institutu za javno zdravje-
NIJZ (okrogla miza, 19. 4. 2018)

• Pobude CIVOZ (odmiki, pregrade, 
obveščanje, monitoring zemlje) so 
zelo pozitivne. Če ima občina interes 
plačati monitoring meritev zraka, je 
bolj priporočljiv monitoring meritev 
zanašanja FFS v okolje.

• Škropljenje je potrebno napovedati in 
občane o tem obvestiti.

• Priporočljivo je umikanje ljudi in živali v 
zaprte prostore, zapiranje oken.

• Priporočljivo je pokrivanje vrtov in še 
česa.

• Vsaj 5 ur po škropljenju ni priporočljivo 
izvajati aktivnosti na prostem.

• Rekreacijske dejavnosti v času 
škropljenja niso priporočljive.

• »Jaz take solate že ne bi jedla.«

Dr. Leon Ravnikar, vodja sektorja za 
urejanje kmetijskega prostora na 
Ministrstvu za kmetijstvo 
(okrogla miza, 19. 4. 2018)

• Določanje rabe in urejanje prostora je 
po zakonodaji v pristojnosti lokalnih 
skupnosti.

Anton Komat, ekolog 
(ZARJA, št. 49, 5. 12. 2017, str. 60)

• Nujen je torej odmik hmeljišč od 
stanovanjskih objektov, t. i. varnostni 
pas (bu� er zone around), ki zagotavlja 
zmanjšanje zanašanja meglic pesticidov 
(pesticide drift) na bivališča ljudi. 
Pobudniki zahtevajo, da je za hmeljišča 
potreben prostorski načrt, ne pa da je to 
prepuščeno prosti volji investitorjev.

Tatjana Krejan Košan, univ. dipl. ing. 
agr., občanka (Delo, sobotna priloga, 
pisma bralcev, 7. 4. 2018)

• Zagotovo pa vznemirjene prebivalce 
Slovenj Gradca bolj od škropljenja po 
predpisih zanimajo, kakšni bodo vplivi 
škropljenja po predpisih na njihovo 
zdravje. O tem pa ni bilo s strani 
institucij, ki so zadolžene za varovanje 
zdravja, oz. tistih, ki ocenjujejo FFS 
glede vpliva na zdravje okolje, še nič 
povedanega. In zelo očitno tudi ne bo. 
Splošne izjave, da uporaba FFS ne 

predstavlja nevarnosti za bližnje naselje, 
pa tudi ne bodo podane, ker enostavno 
obstaja neko tveganje, ki ga ne moreš 
preprečiti.

• Ampak osnovni problem ni v 
enkratni prekoračitvi vrednosti, 
temveč v izpostavljenosti tudi nižjim 
koncentracijam v daljšem časovnem 
obdobju, ki so vzrok mnogim kroničnim 
boleznim, teh pa monitoring ne bo 
uspel relevantno zajeti.

Ivana Gornik, občanka 
(VEČER Koroška, 19. 4. 2018)

• Varna je le nična količina strupa.
• Zakonski predpisi vsebujejo protislovja, 

saj naj bi zagotavljali varnost, škropiva 
pa so v bistvu strupene kemikalije, 
uporaba katerih je dovoljena tik ob 
strnjenih naseljih, sprehajalnih poteh, 
itn.

• Zaradi škropljenja je kršena ustavna 
pravica do nemotenega koriščenja svoje 
lastnine ter neoviranega gibanja po 
javnih površinah.

• Opažamo odsotnost ekologije v MO 
Slovenj Gradec, ki se ponaša z nazivom 
Zelena destinacija. 

Janez Mlakar, občan (Delo, Sobotna 
priloga, 23. 4. 2018, pisma bralcev)

• Evropska konvencija o človekovih 
pravicah  - vsaka fi zična oseba ima 
pravico do mirnega uživanja svojega 
premoženja.

• Slovenski obligacijski zakonik – vsak 
občan naj se vzdrži dejavnosti, iz katere 
izvira vznemirjanje in škodna nevarnost, 
če nastanka vznemirjanja ali škode ni 
mogoče preprečiti z ustreznimi ukrepi 
(sem spada tudi zmanjšanje tržne 
vrednosti gradbenih objektov).

• Ves hmelj Mislinjske doline ni vreden 
smrti enega človeka, ki bi umrl za rakom 
kot posledico strupenih škropiv.

• Slovenija izvozi več kot 95 procentov 
hmelja, ki sploh ni hrana, hkrati pa mora 
uvoziti več kot 60 procentov hrane. 

• Ljudje lahko le gledajo, kako čebele 
mrtve padajo na tla, ko letijo čez 
hmeljišča in ko jim nič ne pomaga 
svetovni dan čebel.

Izbrali smo nekaj citatov z javne okrogle mize o hmeljarjenju v naši dolini, ki jo je 
organiziral Koroški radio 19. aprila 2018, ter citate iz nekaterih časopisnih člankov 
naših občanov. Zasledili smo nekaj zaskrbljujočih izjav strokovnjakov. Prepričani 
smo, da nobena informacija ni odveč, ko gre za naše zdravje. 

Kdorkoli lahko zahteva razpis referenduma za prepoved postavljanja hmeljišč 
v občini Slovenj Gradec, za kar je treba zbrati podpise petih odstotkov občanov.


