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Zahteva za posredovanje informacff javnega znadaja

Spo5tovani,

skladno z vaso zahtevo za posredovanje informacij javnega znalaja 5t. 001-1 17t2017-4 z dne12' 10' 2017, vam posredujemo dopolnilno mnenje k mnenju o ustreznosti dopolnjenega
okoljskega porodila za Drzavni prostorski nalrtza pr"hoa 22okv omre?ja na 400 kv Beridevo -Divada' 3l' 354-179t2010-52 z dne 5. 7.2016, ki temelji na strokovnem mnenju Nacionatnega
inStituta za javno zdravie (5t. 354-85/1 6-2t256 z dne 22. 6. 2016) in je bito dne 6. 7 . 2016elektronsko poslano na Ministrstvo za okolje in prostor oziroma na qp.mop@qov.si injure.likar@gov.si

V primeru, da zelite tudi osebno pregledati zahtevane dokumente, vas pi-osimo, da pokli6ete natelefonsko Stevilko 01 478 6916 (Breda Kralj) in se dogovorite za termin alipa posljete sporodilo
na elektronski naslov: -Sp.11.1Z@ooy. sl.

S spo5tovanjem,

Mojca Gobec
generalna direktorica

Direktorata za )av no zdravje

Poslati v vednost (elektronsko):
- Ministrstvu za okolje in prostor, e-po5ta: gp.mop@gov.si
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ZADEVA: DV Beriievo - Divaia, vpliv EMS na zdravje, predlog ukrepov

Spoitovani,

V z'rezi z vaiim dc;pisom 5tev. 354-173/2A70-47, z dne 13. 06. 201"6, vam podajamo nasledn.ie

sta I iSie:

Problematika elektromagnetnih sevanj zelo nizkih frekvenc (EMS) je predmet raziskav ie ved

desetletij in sicer od kar je .bila v zadetku sedemdesetih letih prejSnjega stoletja postavljena

domneva, da ima ta oblika neionizirnega sevanja doloien vpliv na razvoj krvnega raka pri otrocih,
Potencialno povezavo med EMS zelo nizkih frekvenc in otroiko levkemijo so kasneje obravnavale

5tevilne Studije, vendar niso na5le dokondnih dokazov, ki bi zaietno domnevo potrjevali. Studile so

bile metodoloiko pomanjkljive, rezultati pa vedinoma statistidno neznadilni. Doslej tudi 5e ni bilo

mogoie opredeliti smiselnega bioloikega mehanizma udinkovanja, ki bi razloiil pojav levkemije

ali spodbuja4je rasti rakavih celic pri otrocih v povezavi z izpostavljenostjo nizkofrekvendnim

elektromagnetnim poljem.

Brez nedvoumnih dokazov kancerogenih vplivov pri odraslih ali verodostojnih razlag na podlagi

eksperimentov na iivalih ali izoliranih celic dosedanji dokazi niso dovolj modni, da bi omogodili

verodostojen zakljuiek, da tak5na polja povzrodajo levkemijo pri otrocih.

Kljub temu je mednarodna organizacija za raziskavo raka (IARC, Lyon, 2002) elektromagnetna

sevanja zelo nizkih frekvenc razvrstila v 2B skupino kancerogenosti, kar pomeni, da obstajajo

omejeni dokazi, da EMS zelo nizkih frekvenc povzroda levkemijo pri otrocih.

Razlogi za uvrstitev v to skupino so predvsem v dejstvu, da obstaja sploino staliSde, da v primeru,

ko pomen dejavnika ni dovolj poznan, prevlada previdnostno nadelo. Previdnostno nadelo zahteva,

da se fizikalnim, kemiinem in biolo5kim dejavnikom tveganja razvr5denim v tej skupini izognemo

tudiv primeru, ko vzrodna povezava med izpostavljenostjo in nastankom raka Se ni dokazana. Kot
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moino tveganje za pojav levkemij je opredeljena izpostavljenost poljem jakosti, kije visja od 0,3
do 0,4 pT (2a -urno povpreije). ob tem velja izpostaviti se dejstvo, da ni dovolj dokazo4 da
povzroda EMS pri dloveku druge vrste raka. Prav tako ni dokazov, da bi imelo EMS zelo nizkih
frekvenc kancerogeni udinek pri eksperimentalnih iivalih.

Enake zakljudke kot IARC je v letu 2009 sprejel tudi sctENTlFtc coMMtrrEE oN EMERGTNG AND
NEWLY tDENTtFTED HEALTH RTSKS (SCENTHR)1 in jih teta 2014 ponovno potrdit.

Glede na navedena dejstva predlagamo, da se pri izpostavljenosti prebivalstva oziroma otrok EMSzelo nizkih frekvenc uposteva previdnostno naielo, do dokondnega odgovora o vplivu tega
dejavnika na zdravje.

Predlagamo, da se trase nadrtovanih daffnovodov nadrtujejo tako, da bo jakost polja na mestu, kjarbi se zadrievali ljuuje y mgjah, ki velja kot. varna in kjer ne pridakujem, s["ori,rp, vplivov nazdravje najbolj obdutljivih prebivalcev - otrok.

Pri pregledu severne in Juine trase, je razvidno, da se severna trasa pribliia oS Viimarje - Brod ino5 Dobrova, juina trasa pa ima vpliv predvsem na naselja Skoflica, Lavrica, lska vas in ostale. pri
obeh trasah je v obmodju vpliva daljnovoda ved naselii oziroma stanovanjskih enot, izdokumentacije ie razvidno, da je teh vei ob severni trasi. Glede na to je izbor Juine traseprimernejii' Predlagamo, da pripravljalec dokumentacije pregleda obe trasi in upoiteva predlog zaupoitevanje previdnostnega nadela. V kolikor bo izbrana Juzna trasa, ki ji po nasem mnenjuprimernejsa, je potrebno oceniii kaksna bo izpostavl;encst prebivalcev, ki iivijo na tem obmodjuter sprejeti ukrepe (npr' manjSe spremembe poteka trase, povedaniodmiki od bivalnih enot), da tane bo imela vpliva na naselja.

Z lepimi pozdravi,

Peter Otorepec, dr. med. spqc. higiene in MDpS
predstoinid
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