
PRILOGA 1 
 

Seznam I družin in skupin snovi 
 
Seznam I vsebuje snovi, ki se razvrščajo k naslednjim družinam in skupinam snovi, 
izbranim predvsem na podlagi njihove strupenosti, obstojnosti oziroma težke 
razgradljivosti in sposobnosti, da se kopičijo v okolju, razen tistih, ki so biološko 
neškodljive ali se zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi: 
 
1. organske halogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju, 
2. organske fosforjeve spojine, 
3. organske kositrove spojine, 
4. snovi, za katere je bilo dokazano, da imajo rakotvorne lastnosti v vodnem okolju ali 
preko njega, 
5. živo srebro in njegove spojine, 
6. kadmij in njegove spojine, 
7. obstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte, in 
8. obstojne sintetične snovi, ki lahko plavajo na površini, ostanejo v suspenziji ali se 
usedejo ter lahko ovirajo kakršno koli rabo voda. 
 
 

Seznam II družin in skupin snovi 
 
Seznam II vsebuje: 
 
– snovi, ki se razvrščajo v družine in skupine snovi iz Seznama I in za katere niso 
bile določene mejne vrednosti v posebnih predpisih iz 3. člena te uredbe, 
– snovi in kategorije snovi, ki sodijo v spodaj navedene družine in skupine snovi, 
 
če škodljivo vplivajo na vodno okolje, katerih učinki pa so lahko omejeni na določeno 
področje in so odvisni od značilnosti in lokacije vode, v katero se odvajajo te snovi. 
 
 

Družine in skupine snovi iz druge alinee 
 
1. naslednji metaloidi in kovine ter njihove spojine: 
 
1. cink 6. selen 11. kositer 16. vanadij 
2. baker 7. arzen 12. barij 17. kobalt 
3. nikelj 8. antimon 13. berilij 18. talij 
4. krom 9. molibden 14. bor 19. telur 
5. svinec 10. titan 15. uran 20. srebro 
 
2. biocidi in njihovi derivati, ki niso v Seznamu I; 
3. snovi s škodljivim učinkom na okus in/ali vonj izdelkov, namenjenih za prehrano 
ljudi, ki so pridobljeni iz vodnega okolja, in spojine, ki lahko povzročijo nastanek takih 
snovi v vodi; 



  

4. strupene ali obstojne silicijeve organske spojine in snovi, ki lahko povzročijo 
nastanek takih spojin v vodi, razen tistih, ki so biološko neškodljive ali se v vodi zelo 
hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi; 
5. anorganske spojine fosforja in elementarni fosfor;. 
6. neobstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte; 
7. cianidi in fluoridi; 
8. snovi, ki škodljivo vplivajo na vsebnost kisika v površinski vodi (KPK in BPK5); 
9. snovi, ki prispevajo k nastajanju evtrofikacije; 
10. amonijev in nitritni dušik. 


