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ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07)
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ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017
(Sklep Vlade RS št. 35400-1/2016/4). Na isti seji se je vlada seznanila s Poročilom o
izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2015.
Skladno s sprejetim programom je bila sklenjena pogodba (št. 2550-16-340014) med
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Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih
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varovalni prehrani
Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter
strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni.
Poročilo povzema izvedene aktivnosti in ukrepe, izvedene v okviru programa do 24.
novembra 2017.
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1 UVOD
Zgornja Mežiška dolina ima večstoletno tradicijo pridobivanja in predelave svinca. Svinec se
je zaradi njegovih lastnosti pričel uporabljati zelo hitro v zgodovini in z razvojem industrije je
poraba svinca strmo naraščala, vzporedno z njo pa tudi koncentracije svinca v okolju. Prvi
dokument, ki priča o svinčevi rudi na območju Zgornje Mežiške doline je iz leta 1424, za
uradni začetek rudarjenja na tem območju pa velja leto 1665. Posledica večstoletnega
rudarjenja in industrije svinca je prekomerno onesnaženje okolja s svincem in drugimi
toksičnimi kovinami kot sta cink in kadmij. Prekomerna izpostavljenost svincu in posledično
povečan vnos v telo ima škodljive vplive na zdravje. Največji problem je s svincem
onesnažen prah, ki so mu prebivalci izpostavljeni. V telo se svinec absorbira preko prebavil
in dihal. Glavni vir so predvsem suha tla, kjer se svinec kopiči v zgornji plasti tal. Najbolj
občutljiva skupina populacija so mlajši otroci, ki so za vnos svinca v telo bolj dojemljivi ter bolj
občutljivi na škodljive učinke svinca, saj je absorpcija svinca iz prebavnega trakta pri otrocih
precej večja kot pri odraslih. Da bi zmanjšali izpostavljenost in vnos svinca v telo pri
prebivalcih Zgornje Mežiške doline, smo leta 2007 pričeli izvajati program ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Ciljna skupina programa so predvsem
otroci zaradi največjega tveganja za zdravje. Ukrepi kot so preplastitev makadamskih
površin, ureditev otroških igrišč, mokro čiščenje utrjenih površin, čiščenje fasad in ostrešij ter
varovalna prehrana, poleg nižanja izpostavljenosti in absorpciji svinca v telo uspešno
pripomorejo tudi k izboljšanju kakovosti bivanja v okolju. Cilj dolgoročnega programa je
doseči, da bodo imeli otroci Zgornje Mežiške doline vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l (za
95% vseh otrok iz ZMD). Če smo v letu 2016 zabeležili najnižji delež otrok (7,9%) z
vsebnostmi svinca 100 µg/l ali več, smo v letu 2017 lahko z rezultati bistveno manj
zadovoljni. V letu 2017 je bila pri 18 otrocih ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 µg/l ali
več, kar predstavlja 20% vseh testiranih otrok. Po lanskem najnižjem ugotovljenem deležu
otrok z visokimi vsebnostmi svinca, je letošnji najvišji po letu 2008. V prihodnosti je potrebno
nadaljevati s programom in sicer s ciljem kakovostnega izvajanja zastavljenih ukrepov ter
poskrbeti za ustrezno vzdrževanje doseženih ciljev in obvladovanje novih emisij.

Ključni pojmi
svinec v krvi; biomonitoring; degradirano območje; onesnaženost okolja; Zgornja Mežiška
dolina, otroci; remediacijski program; varovanje zdravja, varovalna prehrana
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA IZ PLANA UKREPOV ZA LETI 2016 IN 2017
Opisani so ukrepi, izvedeni do 24. novembra 2017.

2.1

Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki
so namenjene zadrževanju otrok

Ukrep je izvajala občina Črna na Koroškem.
V planu so bila predvidena ureditvena dela na otroških igriščih v Črni na Koroškem. Na
igriščih v Črni je bila predvidena sanacija talne podloge na dotrajanih delih igrišča.
V Črni so bila na lokaciji v bližini hotela poleg obstoječega večnamenskega igrala postavljena
nova igrala (gugalnice) in površina igrišča se je uredila s prodom in zatravitvijo. Na
omenjenem otroškem igrišču je bil nameščen pitnik s tekočo pitno vodo, ki služi svojemu
namenu.

Slike: Otroško igrišče v bližini hotela v centru kraja (Črna na Koroškem)
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2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci

Ukrep sta izvajali občini Mežica in Črna na Koroškem.
V letu 2016 so bili predvideni naslednji ukrepi:
Preplastitev Lenartove ceste, Mežica
Preplastitev parkirišča pred Zdravstvenim domom, Mežica
Ureditev ceste pred restavracijo na Poleni, Mežica
Preplastitev pešpoti na Stržovo, Mežica
Preplastitev cest mimo kmetij, Mežica
Ureditev okolice servisnega objekta pri nogometnem stadionu, Mežica
Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije v Koprivni, Črna na Koroškem
Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek, Črna na Koroškem
Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij na Ludranskem vrhu, Črna na Koroškem
Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij v Bistri, Črna na Koroškem
Preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju, Črna na Koroškem
Preplastitev ceste v Žerjavu, Žerjav
Asfaltiranje makadamskih površin v Centru, Črna na Koroškem
Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo, Črna na Koroškem
Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli, Črna na Koroškem
Preplastitev Lenartove ceste – načrtovana je bila sanacija Zgornjega kraka ceste,
preplastitev okoli 200 metrov ceste v naselju stanovanjskih hiš.

Slike: Preplastitev Lenartove ceste (Mežica)
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Na lokaciji dotrajane površine za parkiranje in opuščenega parka z makadamskimi potmi
pred zdravstvenim domom je bila načrtovana ureditev asfaltiranega parkirišča v smeri proti
večstanovanjskim blokom.

Slike: Preplastitev parkirišča pred Zdravstvenim domom (Mežica)

8

Načrtovana je bila ureditev ceste pred restavracijo na Poleni in ureditev utrjenega parkirišča.

Slike: Ureditev ceste in parkirišča na Poleni (Mežica)

9

Preplastitev pešpoti na Stržovo je bila načrtovana že v preteklosti. Izvedba prvega dela
preplastitve pešpoti skozi naselje stanovanjskih hiš, ki bo tekla v več etapah, pa je bila
izvedena v letu 2016.

Slike: Urejanje pešpoti Stržovo (Mežica)

10

Načrtovana je bila preplastitev odsekov cest mimo kmetij Presenc in Pikalo na območju
Onkraj Meže.

Slike: Preplastitev ceste mimo kmetije Pikalo (Mežica)

Slike: Preplastitev ceste mimo kmetije Presenc (Mežica)
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Predviden je bil tudi začetek ureditvenih del na stadionu v Mežici. V okviru programa je bila
predvidena ureditev okolice servisnega objekta pri nogometnem stadionu. Ureditvena dela
so se pričela v letu 2016 in nadaljevala v letu 2017.

Slike: Ureditvena dela na servisnem objektu in okolici stadiona v Mežici (Mežica)
Občina Mežica je ustrezno sanirala prečno makadamsko pot na Prežihovi ulici, ki je bila
močno onesnažena s svincem.

Sliki: Sanacija makadamske poti na Prežihovi (Mežica)
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V Koprivni je bila predvidena izvedba preplastitve mimo kmetije Kumer (Koprivna 28).

Slike: Preplastitev makadamske poti mimo kmetije Kumer (Črna na Koroškem)
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Na območju Podpece je bila predvidena preplastitev makadamske ceste mimo naselja
vikend hiš v bližini izletniške planote. Konec leta 2016 so na lokaciji potekala ureditvena dela,
preplastitev pa je bila zaključena v letu 2017.

Slike: Ureditvena dela na lokaciji Podpeca-Mitnek (Črna na Koroškem)
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Na območju Ludranskega vrha je bila načrtovana preplastitev makadamskih ceste mimo
kmetij. Izvedeni sta bili preplastitvi makadamskih površin mimo kmetije Gorza (Ludranski vrh
25a) in mimo kmetije Šepul (Ludranski vrh 27).

Slike: Preplastitev makadamske poti na kmetiji Gorza (Črna na Koroškem)
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Slike: Preplastitev makadamske poti mimo kmetije Šepul (Črna na Koroškem)
Na območju bistre sta bili izvedeni preplastitev makadamske ceste mimo kmetije Bistra 7 in
mimo kmetije Godec.
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Slike: Preplastitev makadamske ceste na lokaciji Bistra 7 (Črna na Koroškem)
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Slike: Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije Godec (Črna na Koroškem)
Predvidena je bila preplastitev makadamskih cest v Javorju in Sp. Javorju. V Sp. Javorju je
bila izvedena preplastitev makadamske ceste med naseljem individualnih hiš pri Kodrunovi
žagi, v Javorju pa preplastitev ceste mimo kmetije Podkržnik Javorje 18.
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Slike: Preplastitev makadamske ceste v naselju pri Kodrunovi žagi (Črna na Koroškem)

19

Slike: Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije Podkržnik (Črna na Koroškem)
V Žerjavu je bila načrtovana preplastitev 2. dela makadamske ceste do hiše Stopar v dolžini
200 metrov. Izvedena je bila tudi preplastitev dovozne poti do hiše (Žerjav 42).

20

Slike: Preplastitev 2. dela ceste do hiše Stopar (Žerjav)

Slike: Preplastitev ceste do hiše Žerjav 42 (Žerjav)
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V centru kraja Črna je bila načrtovana preplastitev dotrajanih površin na različnih lokacijah.

Preplaščena je bila cesta v centru kraja proti blokom in župnišču. (oznaka na zemljevidu - 1)

Sliki: Preplastitev ceste proti župnišču (Črna na Koroškem)

22

Dvorišče za muzejem je bilo konec leta 2016 v urejanju, preplastitev je bila zaključena v letu
2017. (3)

Slike: Urejanje površine na dvorišču za muzejem (Črna na Koroškem)
V urejanju je bila pot proti smučišču, preplastitev je sledila v letu 2017. (2)

Sliki: Urejanje ceste proti smučišču (Črna na Koroškem)
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V naselju Rudarjevo je bilo predvideno asfaltiranje makadamskih površin z ureditvijo
parkirišča. Preplaščenih je bilo več manjših površin znotraj naselja, na katerih je bil
makadam ali pa dotrajan asfalt.

Urejena je bila cesta s parkiriščem mimo stanovanjskega bloka Rudarjevo 8. Preplaščen je
bil odsek ceste v dolžini okoli 170 metrov ter tlakovana parkirna mesta ob cesti. (1)

Slike: Preplastitev ceste in ureditev parkirišča ob bloku Rudarjevo 8 (Črna na Koroškem)

24

Urejeno je bilo območje med blokoma Rudarjevo 23 in 23a.(2)

Slike: Preplastitev površin med blokoma Rudarjevo 23 in 23a (Črna na Koroškem)
Preplaščen je bil dovoz do garaž in urejena parkirna mesta v bližini bloka Rudarjevo 28. (3)

Slike: Ureditev dovoza s parkiriščem pri boku Rudarjevo 28 (Črna na Koroškem)

25

Načrtovano je bilo tudi asfaltiranje makadamskih površin pri Šmelcu. Konec leta 2016 je bil
ukrep še v fazi izvajanja, ki se je nadaljevalo v letu 2017.

Slike: Urejanje makadamske ceste v Šmelcu (Črna na Koroškem)

26

V letu 2017 so bili predvideni naslednji ukrepi:
Ureditev okolice servisnega objekta pri nogometnem stadionu, Mežica
Preplastitev ceste na Poleni, Mežica
Preplastitev Mariborske ceste, Mežica
Preplastitev odseka makadamske ceste mimo kmetije na obrobju Mežice, Mežica
Asfaltiranje makadamskih površin v središču Črne na Koroškem in ožji okolici, Črna
na Koroškem
Asfaltiranje površin v Žerjavu, Črna na Koroškem
Asfaltiranje makadamskih površin pri kmetijah, Črna na Koroškem
Predvidena je bila ureditev pri nogometnem stadionu v Mežici. V okviru programa je bila
predvidena ureditev platoja med nogometnim igriščem, potjo ob reki Meži in servisnim
objektom. Ureditvena dela so se pričela v preteklem letu in se v večjem obsegu nadaljevala
in končala v letu 2017.

Slike: Ureditev okolice servisnega objekta pri nogometnem stadionu (Mežica)
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Na območju Polene v Mežici je bila predvidena preplastitev površin ob stanovanjskih blokih
do restavracije. Ureditvena dela so bila v času ogleda v teku.

Slike: Preplastitev površin ob stanovanjskih blokih do restavracije na Poleni (Mežica)

28

Dotrajana Leška cesta ob blokih v Mežici je bila predvidena za ureditev z asfaltiranjem.

Slike: Ureditev Leške ceste ob blokih (Mežica)

Na območju naselja Rudarjevo se je pričela izvajati preplastitev makadamskih tal okoli stare
avtobusne postaje. Površino smo v prejšnjih letih večkrat predlagali kot prioritetno za
ureditev.
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Slike: Izvajanje preplastitve na območju stare avtobusne postaje v naselju Rudarjevo (Črna
na Koroškem)
V naselju Pristava se je nadaljevala preplastitev glavne ceste skozi naselje.

Slike: Preplastitev dela ceste skozi naselje Pristava (Črna na Koroškem)

30

V sklopu načrtovanega asfaltiranja površin v občini Črna na Koroškem sta bili cesta za
hotelom Črna in cesta pred kulturnim domom, kjer so se dela v jeseni 2017 še izvajala.

Slike: Parkirišče za hotelom Črna (1) in cesta ob kulturnem domu (2) (Črna na Koroškem)

31

Načrtovano je bilo asfaltiranje odsekov makadamskih površin mimo kmetij oziroma zaselkov
v Spodnjem Javorju. Preplaščeni so bili odsek ceste Jasa-Stane in cesta mimo kmetije
Pušnik.

Slike: Ureditev odseka ceste Jasa-Stane - Spodnje Javorje (Črna na Koroškem)

32

Slike: Preplastitev ceste mimo kmetije Pušnik – Spodnje Javorje (Črna na Koroškem)
Načrtovano je bilo asfaltiranje makadamskih površin v Podpeci. Ureditvena dela pri Šmelcu
iz leta 2016 so se nadaljevala, izvedena je bila preplastitev ceste mimo kmetije Anželak.

Sliki: Ureditvena dela cestnega odcepa pri Šmelcu – Podpeca (Črna na Koroškem)

33

Slike: Preplastitev odcepa ceste mimo kmetije Anželak – Podpeca (Črna na Koroškem)
Preplastitev je bila izvedena mimo kmetije Kogelnik in na odcepu Štifter – Prhanija,
ureditvena dela na lokaciji Koprivna (Zdovc, Šopar) so v jeseni 2017 še v fazi izvedbe.

Slike: Preplastitev ceste v Koprivni (Zdovc, Šopar) je v fazi izvedbe (Črna na Koroškem)
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Slike: Preplastitev makadamskega odcepa Štifter – Prhanija (Črna na Koroškem)

Slike: Preplastitev makadamske ceste mimo kmetije Kogelnik (Črna na Koroškem)
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V Žerjavu je bila načrtovana preplastitev odsekov cest mimo stanovanjskih hiš proti Jazbini.
Asfaltirana je bila cesta mimo hiše Založnik v Jazbini in ureja se dovozna cesta do hiše Polc.

Slike: Asfaltiran odsek ceste mimo hiše družine Založnik v Jazbini (Žerjav)

36

Slike: Preplastitev do hiše družine Polc (Žerjav)
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2.3

Mokro čiščenje javnih površin

Ukrep redno izvajata občini Črna na Koroškem in Mežica.
Za vnos svinca v telo sta problematična zemlja in predvsem droben onesnažen prah, iz
katerega se preko prebavil in dihal svinec absorbira v krvni obtok. Za preprečevanje prašenja
je poleg preplastitve in vzdrževanja mehansko obremenjenih makadamskih poti pomembno
tudi odstranjevanje materiala, ki se nabere na že utrjenih poteh. Slednji ukrep je pomemben
zlasti zaradi tega, ker so laboratorijske analize pometenega materiala s cest pokazale
precejšnjo obremenjenost s svincem in kadmijem. Zato se na utrjenih javnih površinah v
občini Črna na Koroškem in občini Mežica izvaja redno mokro čiščenje prahu. V krajih Črna
na Koroškem, Žerjav in Mežica se mokro čiščenje utrjenih površin izvaja z namenskimi
čistilnimi stroji. Občina Črna na Koroškem izvaja čiščenje sama in sicer se čiščenje izvaja z
namenskim vozilom Marchel Boschung Pony P4T. V občini Mežica se mokro čiščenje javnih
utrjenih površin izvaja pogodbeno preko Komunalnega podjetja Mežica in sicer z namenskih
pometalnim strojem Boschung S3. Čiščenje se v občini Črna na Koroškem izvaja
kontinuirano po planu ukrepov 3 krat tedensko. Čiščenje zajema utrjene površine v centru
kraja Črna na Koroškem (okoli 7 km površin) in površine v naselju Žerjav (okoli 5 km
površin). Občasno se izvede čiščenje utrjenih prekritih površin v zaselkih Bistra, Podpeca,
Topla, Ludranski vrh, Koprivna in Javorje. V občini Mežica Komunalno podjetje Mežica izvaja
mokro čiščenje utrjenih javnih površin z namenskih pometalnim strojem Boschung S3. Po
planu ukrepov se izvaja redno čiščenje utrjenih javnih površin v kraju Mežica in okoliških
zaselkih. Mokro pometanje se izvaja na lokalnih cestah v skupni dolžini 30 kilometrov,
pločnikih v skupni dolžini 4 kilometre in na parkiriščih ter v križiščih. Na območju
industrijskega obrata TAB in dostopa do njega izvaja mokro čiščenje utrjenih površin podjetje
samo, z lastnim strojem. Mokro čiščenje utrjenih površin je pomemben ukrep pri
zmanjševanju količin onesnaženega prahu v bivalnem okolju.

Slika: Namensko vozilo za mokro čiščenje površin v občini Črna na Koroškem Marchel
Boschung Pony P4T
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2.4

Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami

Ukrep izvaja občina Črna na Koroškem. V sklopu ukrepa je bila predvidena ozelenitev golih
površin v središču Črne na Koroškem in Žerjava. Izvedena je bila ozelenitev površin na
lokaciji ob glavni cesti pred vstopom v kraj Žerjav. Ureditev območja se s časom dopolnjuje.

Slike: Ozelenitev površin ob glavni cesti (Žerjav)
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2.5

Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje

Ukrep izvaja občina Črna na Koroškem. V letu 2014 je bil v samem centru kraja Žerjav
urejen varni vrt, kjer krajani gojijo različne vrtnine. Varni vrt že od vzpostavitve uspešno služi
svojemu namenu. Vrt je grajen iz pokritega plastenjaka, v katerem so urejene od tal
dvignjene gredice s pripeljano čisto zemljo. Tako je zagotovljena varnost pred mešanjem
nove pripeljane zemlje v gredicah z lokalno onesnaženo zemljo ter usedanje prahu iz
okoliškega zraka na zemljo in rastline v gredicah z zaščitnim plastenjakom. V letu 2016 je bil
varni vrt obogaten s kompostnikom in koritom z vodo za zalivanje. Vrt je redno in ustrezno
vzdrževan ter krajanom nudi delno možnost za varno vrtnarjenje v omejenem obsegu. Samo
opozarjanje na neprimernost pogojev za vrtnarjenje ni dovolj, temveč so potrebne konkretne
rešitve. V Žerjavu ter drugih krajih Zgornje Mežiške doline je še vedno veliko vrtov z lokalno
onesnaženo zemljo, na katerih si ljudje gojijo vrtnine. Potrebno bi bilo spodbujanje ljudi o
zamenjavi zemlje s čisto zemljo tudi na svojih vrtovih. Za ureditev zasebnih vrtov bi bilo
potrebno obsežno čiščenje onesnaženih tal. V preteklih letih je bila v planu ukrepov
predvidena širitev površin za varno vrtnarjenje, vendar so bila izvedena predvsem urejevalna
in vzdrževalna dela na obstoječem objektu varnega vrtnarjenja. Poleg gojenja vrtnin ima
varni vrt na lokaciji v centru kraja tudi pomembno družabno funkcijo, saj je točka druženja in
srečevanja krajanov.

Slike: Varni vrt (Žerjav)
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2.6

Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraževalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo,
izobraževanje in zdravstveno varstvo otrok

Ukrep izvajata občina Črna na Koroškem in občina Mežica.

Ukrep zagotavljanja varovalne prehrane predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtce v Zgornji
Mežiški dolini poteka kontinuirano. Otroci, ki obiskujejo vrtce v ZMD imajo v dnevni jedilnik
sistemsko urejeno vključevanje živil (tudi izbor ekoloških pridelkov) z večjo vsebnostjo
kalcija, železa in vitamina C. Te hranilne snovi so naravni antioksidanti svinca in preprečujejo
njegovo absorpcijo v telo. Izbor živil za varovalno prehrano z vidika zaužitja živil, ki imajo
večje vsebnosti hranil, ki preprečujejo absorpcijo svinca, je pripravljen na podlagi Smernic
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje RS,
2005). V obdobju 2016/17 sta ekološke pridelke (eko sadje in zelenjava) dostavljala
Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in kmetija Dvornik (družina
Smolak). Glavni nameni Združenja so povezovanje ekoloških kmetov, hitrejši pretok
informacij med kmeti, pomoč pri prodaji, zagotavljanje informiranja ter promocija. V združenju
pa je nekdo zadolžen za vzpostavljeno mrežo – kontakt med naročnikom in dostavljavcem
naročenega blaga. Zaradi vključenosti večjih kmetov, lažje zagotavljajo pester nabor
pridelkov in izdelkov. Dostava naročila v kuhinje vrtcev zaradi oddaljenosti dostavljavca
naročenih pridelkov in izdelkov poteka 1x tedensko. Izbor zelenjave in sadja je razviden iz
certifikata ekološkega pridelovalca. Obenem se kontinuirano nadaljuje tudi dobava bio
mlečnih izdelkov. Glede samega izbora, naročanja pridelkov/izdelkov in dostave kontinuirano
sodelujemo z izbranimi dobavitelji in vrtci ZMD.

2.7

Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje

V letu 2017 je bila v sklopu ukrepa predvidena ureditev servisnega objekta na Stadionu
Črna, skladno s spremembo programa pa je bila izvedena sanacija tekaške steze na
Stadionu Črna.

Sliki: Prenovljen stadion Črna (Črna na Koroškem)
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2.8

Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih
virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o
varni in varovalni prehrani

Ukrep izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem.

Obveščanje in vključevanje ciljnih skupin o skrbi za lastno zdravje in bivalno okolje je
najhitrejši, osnovni in ključni način za uspešno izvedbo programa ukrepov za izboljšanje
okolja in zdravja ljudi. To je ukrep, ki je sestavni del javnozdravstvenih in drugih programov
za njihovo učinkovitost, kljub temu, da je njegova uspešnost lahko zelo različna. Na ZZV
Ravne smo na območju Zgornje Mežiške doline (ZMD) te naloge izvajali že vse od naše
ustanovitve, bolj intenzivno pa smo z njimi začeli po letu 2004, in sicer v sklopu projektne
naloge »Življenje s svincem«. Takrat sta bila izdelana informativni plakat in zloženka, pričeli
pa smo tudi z informativnimi srečanji na temo varnega bivanja v onesnaženem okolju ZMD.
Po sprejetju Odloka (2007) so te naloge uvrščene v redni program našega dela. V istem letu
so se pričeli izvajati sanacijski ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in vnosa svinca v telo.
Izvajanje ukrepov je pripomoglo k precejšnji motivaciji prebivalstva in pokazali so se že prvi
napredki pri zmanjšanju vsebnosti svinca v krvi otrok. Vsako leto se trudimo poiskati nove
načine, s katerimi bi motivirali prebivalstvo, zlasti starše in vzgojitelje mlajših otrok, ki lahko v
največji meri pripomorejo k zmanjšanju vnosa svinca v telo pri otrocih, ki so najbolj tvegana
skupina. V letu 2014 smo se reorganizirali in izvedbo programa, ki ga je prej izvajal naš ZZV,
prenesli na NIJZ OE Ravne.
Podobno kot v zadnjih letih smo tudi v letih 2016 in 2017 v vrtcih Zgornje Mežiške doline
izvedli delavnice na temo varne priprave zdrave prehrane in tako neposredno vključili v
sodelovanje tudi otroke in njihove vzgojitelje. Znanje smo nadgradili tudi z izobraževanjem
vzgojnega osebja na temo izpostavljenosti otrok svincu iz okolja. Pogovor o preventivnih
ukrepih, ki pomagajo zaščititi otroke pred škodljivimi učinki svinca. V obeh letih smo izvedli
še ločene delavnice za otroke, ki niso vključeni v vrtec in njihove starše. Prav tako nismo
pozabili sodelovanja v Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem, ki se
konec vsakega novembra izvaja globalno pod okriljem WHO. V letu 2017 smo dogodek
nadgradili, otroci so pripravljali različne izdelke na temo izpostavljenosti svincu. Ponovno
lahko poudarimo, da smo z odzivom šol, vrtcev, otrok, njihovih staršev, vzgojiteljev in
tehničnega osebja zelo zadovoljni.
V okviru aktivnosti ozaveščanja smo pripravili informativno knjižico, ki opozarja na
problematiko izpostavljenosti svincu na delovnem mestu in prenosu le tega v domače okolje.
Knjižico smo pripravili skupaj s podjetji TAB in MPI, ki kontinuirano aktivno delajo na
varovanju zdravja zaposlenih in na ta način smo dodali še en pomemben vidik poklicne
izpostavljenosti svincu.
Vseskozi izvajamo informiranje različnih ciljnih skupin s katerimi komuniciramo na različne
načine (spletna stran programa, članki, radijske in televizijske oddaje, telefon, elektronska
pošta, individualno svetovanje, informativne stojnice, delavnice, plakati, zgibanke, družabna
igra, prehranska podloga, majice…). Informacije v zvezi s programom redno predstavljamo
na različnih strokovnih srečanjih in predavanjih.
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2.8.1 SPLETNA STRAN »SANACIJA-SVINEC.SI«
Spletno stran »Sanacija-svinec.si« redno vzdržujemo in dopolnjujemo. Preko spletne strani
ponujamo aktualne informacije v zvezi s programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v ZMD. Poleg informacij o programu samem, ponuja spletna stran še splošne informacije v
zvezi s svincem, njegovih škodljivih vplivih na zdravje ter o ukrepih za zmanjšanje
izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa svinca v telo. Poleg domačega, regijskega
zanimanja, največ interesa za spletno stran kažejo dijaki in študenti, ki od tam črpajo
informacije za oblikovanje različnih nalog.
2.8.2 PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE
NIJZ OE Ravne je tako kot vsako leto skupaj z občino Mežica in občino Črna na Koroškem
pripravil vso potrebno dokumentacijo za izvedbo izbora živil za dopolnilno varovalno
prehrano. Obe občini sta pri postopku izbire dobavitelja v okviru »Varovalne prehrane«
prednostno upoštevali živila, ki ustrezajo kriterijem kakovosti, ki so: ekološki pridelki in
izdelki, sezonska izbira oziroma naročanje, integrirana slovenska pridelava,...
Vsako leto pripravimo izobraževanje »Načrtovanje jedilnikov« za organizatorje prehrane in
kuharsko osebje glede načrtovanja jedilnikov, priprave obrokov in načinih vključevanja živil z
večjo vsebnostjo kalcija, železa in vitamina C v obroke ter o postopkih, ki so najprimernejši
za pripravo obrokov.

Sliki: Izobraževanje »Načrtovanje jedilnikov«
V letih 2016 in 2017 smo izvedli tudi delavnice Zdravega in varnega prehranjevanja v Zgornji
Mežiški dolini. Delavnice so bile organizirane za otroke in starše otrok, ki niso vključeni v
vrtce ZMD.
V okviru zagotavljanja varovalne prehrane v ZMD v občini Črna na Koroškem in občini
Mežica izvajamo tudi dostavo »Eko zabojčkov«. Zabojčki z eko zelenjavo in sadjem se na
dom otrokom dostavljajo vsakih 14 dni in sicer okvirno v obdobju od meseca junija in meseca
novembra. Do dostave »Eko zabojčka« so opravičeni tisti otroci, ki so stari 3 leta in so se s
starši odzvali na delavnico in na povabilo o odvzemu krvi za preskušanje vsebnosti svinca v
okviru Programa ukrepov za izboljšanje okolja v ZMD. V letošnjem letu se je odzvalo 11
otrok iz obeh občin. Naročila za dostavo zabojčkov se izvajajo sprotno in sicer se morajo
starši upravičenih otrok prijaviti vsakih 14 dni. Prav tako se naročila NIJZ OE Ravne z
dostavljavcem varovalne prehrane urejajo sprotno vsakih 14 dni glede na ponudbo
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pridelkov/izdelkov, ki so trenutno na razpolago. Nato se dostavljeni pridelki/izdelki (eko
zelenjava in sadje) na dan dostave razdelijo v košare glede na število otrok, ki so v tistem
tednu prijavljeni. Posamezen »Eko zabojček« se nato dostavi na dom, kjer otrok živi.

Slika: »Eko zabojček«
2.8.3 OBELEŽITEV MEDNARODNEGA TEDNA PREPREČEVANJA ZASTRUPITEV S
SVINCEM – IZVEDBA DELAVNIC »IGRAJMO SE ZDRAVJE«
Tradicionalno ob Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem, ki poteka konec
meseca oktobra, izvajamo v vrtcih Zgornje Mežiške doline delavnice »Igrajmo se zdravje«. S
tem sodelujemo v skupni akciji številnih držav, ki opozarjajo na globalno problematiko svinca
v bivalnem okolju otrok. Osrednja tema mednarodnih aktivnosti je opozarjanje na
problematiko svinca v barvah, ki so še vedno pomemben vir zastrupitev otrok v nerazvitih
državah. Na NIJZ OE Ravne postavljamo na prvo mesto lokalno problematiko. Opozarjamo
na problematiko onesnaženega prahu in velik pomen redne in zdrave prehrane pri
preprečevanju vnosa svinca v telo. Redna raznovrstna prehrana, gojenje vrtnin na čistih tleh,
dobro pranje pridelkov in rok so dejavniki, ki vplivajo na zmanjšanje vnosa in vezave svinca v
telo.
Delavnice »Igrajmo se zdravje«, so v šolah in vrtcih vedno dobro sprejete. V letu 2017 smo
delavnice izvedli že petič. Otroci pri delavnicah sodelujejo skupaj z našimi strokovnimi
delavkami, vzgojitelji in kuharicami, ki v vrtcu hrano pripravljajo. Poudarek vsebine delavnic
je na zdravi prehrani, higieni in gibanju. Ključne aktivnosti delavnice so: otroci v vrtcih sami
pripravljajo zdravo sadno/zelenjavno malico (solata, nabodalo); otroci izvajajo ustrezno
higieno (izvajanje vaje pravilnega umivanja rok, pomen dobro opranega sadja, zelenjave,
čiste posode, pribora, obleke); poudarijo se ustrezne prehranske navade in kultura hranjenja
(uživanju petih obrokov ter sadja/zelenjave dnevno, pogrinjek, prehranjevanje pri mizi) ter
pomen pitja vode iz pipe; otroci izvajajo gibalne vaje (telovadba, ples).
Delavnice smo leta 2016 izvedli v 6 (okoli 100 otrok), leta 2017 pa v 4 (okoli 70 otrok)
skupinah vrtčevskih otrok, v vrtcih Mežica, Črna na Koroškem in Žerjav. Za izvedbe delavnic
so uporabljena naslednja sredstva: sadje, zelenjava, zaščitna obleka – predpasnik, slikovni
materiali, kratke pesmice, kviz vprašanja, pobarvanke, gradivo o pomenu sadja, zelenjave
in gibanja za zdravje, plakat o umivanju rok, prehranske podloge. Po končani delavnici vsak
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otrok prejme kuharsko diplomo in priponko z motivom sadja, ki smo ju izdelali s sodelavci
posebej za to aktivnost. V letih 2016 in 2017 so otroci in njihove vzgojiteljice prejele tudi
majice, ki so bile pripravljene za to priložnost. Na majicah je motiv otrok pri igri ristanca, ki je
simbol programa »Življenje s svincem« vse od začetka njegovega izvajanja. Vzgojiteljice
pridobljeno znanje in ideje prenesejo v dnevne aktivnosti in tudi na naslednje generacije
otrok, podobno kot to izvajajo na primeru prehranske podloge »Življenje s svincem« in
poučne družabne igre »Srečna dolina«.
Delavnica spodbuja predšolske otroke k pozitivnemu odnosu do prehrane, higiene in gibanja,
z namenom krepitve in ohranjanja zdravja v obdobju odraščanja in v kasnejših življenjskih
obdobjih.
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Slike: Delavnice v vrtcih Zgornje Mežiške doline
V letu 2017 smo dogajanje okviru Mednarodnega tedna preprečevanja zastrupitev s svincem
še popestrili. Nekoliko starejše otroke v osnovnih šolah smo povabili k ustvarjanju različnih
prispevkov na temo onesnaženega okolja s svincem in ukrepi za varovanje zdravja. Nastal je
cel kup čudovitih izdelkov - risbic, plakatov in spisov, ki jih bomo lahko uporabili za bodoče
promocijske aktivnosti.

Slika: Plakat izdelan v sklopu aktivnosti
Mednarodnega tedna preprečevanja zastrupitev s svincem
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Slika: Zloženka v angleščini, izdelana v sklopu aktivnosti
Mednarodnega tedna preprečevanja zastrupitev s svincem
2.8.4 SREČANJE Z VRTIČKARJI IZ ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
V torek, 27.9.2016, je bilo v Narodnem domu v Mežici izvedeno srečanje z vrtičkarji iz
Zgornje Mežiške doline. Srečanje je potekalo v sodelovanju z društvom Ajda – skupnostjo
vrtičkarjev iz Mežice. Na srečanju z vrtičkarji Zgornje Mežiške doline smo sodelovali
strokovnjaki NIJZ, ARSO in BF iz Ljubljane. Pogovarjali smo se o načinu vrtnarjenja v Zgornji
Mežiški dolini, izboru pridelkov in onesnaženosti vrtnih tal. Zaradi precejšne onesnaženosti
tal lahko namreč vrtnarjenje na tem območju predstavlja povečano tveganje za vnos
toksičnih kovin v telo. Odsvetovanje in posledična opustitev gojenja vrtnin na onesnaženjem
območju pa se v praksi ni pokazalo za sprejemljivo in tudi ne edino smiselno opcijo.
Vrtnarjenje ima namreč dolgo tradicijo, veliko hišnih dvorišč pa ima del površine namenjen
vrtnarjenju. Prav je, da so ljudje z možnimi tveganji za zdravje, ki se pri vrtnarjenju na
onesnaženih tleh lahko pojavljajo, seznanjeni. Poznati morajo tudi načine s katerimi lahko
tveganje znižajo – tako glede postopanja samega, kot tudi glede izbora pridelkov, ki so na
vplive onesnaženega okolja manj občutljivi. To so bile tudi osrednje teme srečanja.

Slika: Srečanje z vrtičkarji
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2.8.5 PREDSTAVITEV PROGRAMA STROKOVNO ZAINTERESIRANIM SKUPINAM
Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja je do sedaj edini tako široko naravnan
primer sanacije degradiranega bivalnega okolja v državi. Zato ne preseneča precejšni interes
strokovne javnosti. S predstavitvami zainteresiranim skupinam smo ob različnih priložnostih
nadaljevali tudi v obdobju 2016/17. Med drugim smo predavali zdravnikom in
zobozdravnikom pripravnikom, imeli predstavitev za študente Biotehniške fakultete in Visoke
šole za varstvo okolja iz Velenja ter pripravili strokovne prispevke za različne publikacije.

Slika: Obisk študentov Biotehniške fakultete (Žerjav)
2.8.6 PREDSTAVITEV PROGRAMA NA MEDNARODNEM KONGRESU V BERLINU
Od 17.-19. aprila 2016 je v Berlinu potekala druga mednarodna konferenca z naslovom:
»Humani biomonitoring – Znanost in politika za zdravo prihodnost«. Mednarodno konferenca
srečanje je potekala v organizaciji nemškega Zveznega ministrstva za okolje, ohranjanje
narave, gradbeno in jedrsko varnost ter nemške Zvezne agencije za okolje. Na konferenco
smo prijavili prispevek o izvajanju našega programa. Plakat z naslovom : »Living with Lead Heritage of the past centuries« je na kongresu predstavili naša sodelavka iz centralne enote
v Ljubljani, priznana strokovnjakinja dr. Lucija Perharič.

Slika: Plakat »Living with Lead - Heritage of the past centuries«
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2.8.7 INFORMATIVNA KNJIŽICA NA TEMO PRENOSA ONESNAŽENJA IZ DELOVNEGA V
DOMAČE OKOLJE
S predstavniki podjetij TAB in MPI že nekaj let sodelujemo. Predvsem izmenjujemo mnenja v
zvezi s problematiko prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje. Pri spremljanju
vsebnosti svinca v krvi otrok namreč opažamo, da so pri otrocih zaposlenih v industriji svinca
pogosteje ugotovljene povišane vsebnosti svinca, kot pri otrocih katerih starši delajo drugje.
S predstavniki podjetij smo se strinjali, da je smiselno več pozornosti nameniti informiranju in
motiviranju zaposlenih v industriji svinca, tako v smeri lastne higiene, kot v smeri
preprečevanja prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje. V letu 2016 smo začeli
pripravljati informativno knjižico na to temo. Sodelavci NIJZ smo pripravili ključne vsebine za
področje preprečevanje prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje, predstavniki
podjetij pa dodali vsebine v zvezi z ukrepi za preprečevanje vnosa svinca na delovnem
mestu. V letu 2017 je bila knjižica zaključena in poslana vsem zaposlenim delavcem v
podjetjih TAB in MPI. V letu 2017 so podjetja začela tudi z usmerjenimi pogovori s pri njih
zaposlenimi starši majhnih otrok, na temo preprečevanja prenosa onesnaženja iz delavnega
mesta v domače okolje.

Slika: Naslovna stran knjižice Prenos svinca iz delovnega v domače okolje
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v programskem obdobju 2016
Datum

Izvajalec

Aktivnost

15.1.2016

M. Ivartnik

STA: Sredstva za okoljsko sanacijo ZMD 2017

26.01.2016
26.2.2016
11.03.2016
12.03.2016
21.3.2016
25.3.2016
4.4.2016
6.4.2016
21.4.2016
6.5.2016
11.05.2016
17.5.2016

N. Hudopisk, M.
Ivartnik
M. Ivartnik
N. Hudopisk
M. Ivartnik
H. Pavlič
M. Ivartnik
J. Ploder
H. Pavlič
M. Ivartnik
H. Pavlič
M. Ivartnik
H. Pavlič
M. Ivartnik
H. Pavlič
M. Ivartnik
N. Hudopisk, M.
Ivartnik
M. Ivartnik
H. Pavlič
N. Hudopisk

Večer: Za manj škodljive vplive svinca
POP TV: Svinec v ZMD-zemljine pri vrtcih, šolah
Večer: Okoljski nabor bo romal na vlado
POP TV, 24 ur: Na kakšnih igriščih se igrajo naši otroci
Sestanek v vrtcu Mežica za ukrep Varovalna prehrana
Sestanek z ekološkimi pridelovalci za izbor živil v okviru
ukrepa »Varovalna prehrana«
Sestanek na občini Mežica za ukrep Varovalna prehrana
(predstavniki občin Mežica in Črna, združenje ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in NIJZ)
Vsebine Življenje s svincem za učence OŠ Črna v okviru
Naravoslovnega dneva
Delavnica za otroke in starše otrok, ki niso vključeni v
vrtec Kralj Matjaž, Črna na Koroškem
RTV SLO – TV MB: Sodelovanje v oddaji TELE M
Večer: Okoljska sanacija v polnem razmahu

25.05.2016

Delavnica za otroke in starše otrok, ki niso vključeni v
vrtec Mežica
Koroški radio: Vlada sprejela ukrepe za izboljšanje
kakovosti okolja v Mežiški dolini
Delo: V laboratorij spet vabijo otroke
Večer: Analize vsebnosti svinca
Koroški radio: Sprejet program za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini
Koroški radio: NIJZ bo začel z odvzemom krvi otrok v
Mežiški dolini
Radio Maribor: Določitev vsebnosti svinca v krvi otrok iz
Mežiške doline
Radio Slovenija 1: Najmlajšim na Koroškem bodo merili
svinec v krvi
Slovenske novice:Koliko svinca je v krvi otrok?

25.05.2016

Svet24: Otrokom preverjajo vsebnost svinca v krvi

20.05.2016
21.05.2016
21.05.2016
22.05.2016
23.05.2016

N. Hudopisk
NIJZ Ravne
N. Hudopisk
M. Ivartnik

24.05.2016

M. Ivartnik

24.05.2016

M. Ivartnik

25.05.2016

N. Hudopisk

28.05.2016
30.5.2016

M. Ivartnik, N.
Hudopisk

TV Slovenija 1, Dnevnik: Stanje se izboljšuje
Koroški radio: Vlada potrdila program sanacije okolja v
Zgornji Mežiški dolini
VTV: Sodelovanje v oddaji Dobro jutro
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Datum

Izvajalec

03.06.2016

Aktivnost
Koroški radio: NIJZ izvaja raziskavo o vsebnosti svinca v
krvi otrok v Mežiški dolini
Večer: Dober odziv na odvzeme krvi

04.06.2016
05.06.2016

Koroški radio: NIJZ Ravne izvaja raziskavo o vsebnosti
svinca v krvi otrok v Mežiški dolini

17.06.2016

H. Pavlič

Večer: Koliko otrok ima v krvi preveč svinca?

02.07.2016

M. Simetinger

Stojnica z informativno promocijskim materialom na 26.
srečanju pod Najevsko lipo

05.07.2016

M. Ivartnik

TV Slovenija 1, Dnevnik: Znani rezultati odvzemov
vzorcev krvi

05.07.2016

NIJZ Ravne

Koroški radio: NIJZ tudi letos v programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja

06.07.2016

N. Hudopisk

Večer: Vse manj otrok s preveč svinca v krvi

08.07.2016

M. Ivartnik

Radio Slovenija 1: Vsebnost svinca v krvi otrok iz
mežiške doline letos nižja kot v prejšnjih letih

14.07.2016

N. Hudopisk

Večer – Koroška: Otroci vendarle manj obremenjeni s
svincem

25.7.2016

N. Hudopisk

VTV: Sodelovanje v oddaji Dobro jutro

02.08.2016

M. Ivartnik

Delo: Letos je imelo v krvi preveč svinca le še sedem
otrok

02.08.2016

M. Ivartnik

Večer: Manj svinca v krvi otrok

03.08.2016

M. Ivartnik

Radio Slovenija 1: Svinec v krvi

07.08.2016

M. Ivartnik

Koroški radio: Inštitut za javno zdravje tudi letos sodeluje
pri sanaciji Zgornje Mežiške doline

09.08.2016

M. Ivartnik

Dnevnik: Svinca v krvi otrok je manj

14.09.2016

M. Ivartnik

Koroški radio: Predstavitev rezultatov vsebnosti svinca v
krvi otrok v Mežiški dolini

21.09.2016

M. Ivartnik

27.09.2016

M. Ivartnik, N. Izak,
H. Pavlič

Predstavitev programa na seminarju za zdravnike,
zobozdravnike in pripravnike v Mariboru
Srečanje s predstavnikoma BF in ARSO ter vrtičkarji iz
zgornje Mežiške doline v Narodnem domu v Mežici;
odvzem vzorcev tal na območju Zgornje Mežiške doline
(sodelovanje z BF in ARSO pri monitoringu tal)
Predstavitev programa na Kongresu sekcije za
preventivno medicino
Koroški radio: Mednarodni teden preprečevanja
zastrupitev s svincem

21.10.2016
24.10.2016
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

09.11.2016

N. Izak, M.
Simetinger, M.
Vojnovič
N. Izak, M.
Simetinger, M.
Vojnovič
M. Simetinger, M.
Vojnovič

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v vrtcu in OŠ Žerjav

10.11.2016

16.11.2016

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v OŠ Črna na Koroškem

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v OŠ Črna na Koroškem

Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v programskem obdobju 2017
Datum

Izvajalec

Aktivnost

24.1.2017

M. Ivartnik

6.2.2017

M. Ivartnik
H. Pavlič
J. Ploder

2.3.2017

M. Ivartnik, N.
Hudopisk
M. Ivartnik
M. Simetinger

RTV SLO/MMC: Za sanacijo Mežiške doline letos 750
tisočakov
Sestanek na NIJZ OE Ravne za ukrep Varovalna
prehrana (predstavniki občin Mežica in Črna, združenje
ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in
NIJZ)
DELO: Tolerantni do kamnoloma, a kritični do obrata za
čiščenje zemlje
Roditeljski sestanek za starše v OŠ Črna z vsebinami
Življenje s svincem v Zgornji Mežiški dolini ter Okolje in
zdravje otrok
Izobraževanje za kuharsko osebje in organizatorja
prehrane, na OŠ Črna na Koroškem

13.3.2017
21.3.2017

H. Pavlič

23.3.2017

H. Pavlič

Izobraževanje za kuharsko osebje in organizatorja
prehrane, za vrtec Mežica

6.4.2017

H. Pavlič

Vsebine Življenje s svincem za učence OŠ Črna v okviru
Naravoslovnega dneva
Stojnica z delavnico za otroke in informativno
promocijskim materialom na prireditvi Dan zdravja v
občini Črna na Koroškem
Srečanje : Vrtnarjenje v ZMD-rezultati analiz vrtnih tal
(predstavniki BF LJ, ARSO in NIJZ OE Ravne)

6.4.2017
20.4.2017

16.5.2017

H. Pavlič
J. Ploder
Koroški radio poročila
M. Ivartnik
M. Simetinger
H. Pavlič

19.5.2017

H. Pavlič

20.5.2017

M. Ivartnik

10.5.2017
11.5.2017

KOROŠKI RADIO: Inštitut za javno zdravja opravlja
monitoring v Mežiški dolini
Delavnica za otroke in starše otrok, ki niso vključeni v
vrtec Kralj Matjaž, Črna na Koroškem
Delavnica za otroke in starše otrok, ki niso vključeni v
vrtec Mežica
Sestanek na občini Črna na Koroškem za ukrep
Varovalna prehrana v zvezi z naročanjem in dostavo
ekoloških živil
Udeležba na predstavi projekta čiščenja tal ReSoil
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

22.5.2017

H. Pavlič

24.5.2017

Sestanek v vrtcu Mežica za ukrep Varovalna prehrana v
zvezi z naročanjem in dostavo ekoloških živil
DELO: V laboratorij povabili 112 otrok

24.5.2017

VEČER: Koliko otrok še s preveč svinca?

7.6.2017

VEČER: Večini otrok bodo preverili svinec v krvi

7.6.2017
8.6.2017

KOROŠKI RADIO: Monitoring zdravstvenega stanja
otrok v Zgornji Mežiški dolini
VEČER: Večini bodo preverili vsebnosti

13.6.2017

TV MARIBOR: Poziv staršem

13.7.2017

H. Pavlič, Š. Hrenič

2.8.2017

Počitniška delavnica za otroke 11. Šola šala v občini
Ravne na Koroškem
Počitniška delavnica za otroke 11. Šola šala v občini
Prevalje
DELO: V krvi koroških otrok spet več svinca

27.7.2017

H. Pavlič, Š. Hrenič

2.8.2017

DELO: Otroci še niso rešeni svinčene dediščine

2.8.2017

SVET24: Raven svinca v krvi otrok spet znatno višja

2.8.2017

M. Simetinger, Š.
Hrenič

Počitniška delavnica za otroke 11. Šola šala v občini
Mežica

3.8.2017

DELO: Svinec na plačilni kuverti

3.8.2017

KOROŠKI RADIO: Izdana zloženka o problematiki
izpostavljenosti

6.8.2017

KOROŠKI RADIO: Izdana zloženka z opozorili
problematike izpostavljenosti svincu

12.8.2017

VEČER: Življenje, prežeto s težo svinca

17.8.2017

M. Simetinger, Š.
Hrenič

Počitniška delavnica za otroke 11. Šola šala v občini
Črna na Koroškem

24.8.2017

RADIO SLOVENIJA: Povečan delež otrok s svincem v
krvi v Zgornji Mežiški dolini

24.8.2017

TELEVIZIJA SLOVENIJA: Svinec v krvi otrok

24.8.2017

TV SLOVENIJA : Večja vsebnost svinca

25.8.2017

DELO: V krvi otrok največ svinca po letu 2008

25.8.2017

DNEVNIK: Kar petina triletnikov iz Črne na Koroškem in
Mežice s povišano vsebnostjo svinca v krvi
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Datum
25.8.2017

Izvajalec

25.8.2017

Aktivnost
KANAL A: Bo država naredila kaj več na področju
sanacije v Mežici in Črni

25.8.2017

KOROŠKI RADIO: Rezultati o vsebnosti svinca v krvi
otrok v Mežiški dolini
POP TV: Skrb vzbujajoči rezultati

25.8.2017

SVET24: Svinec v krvi koroških otrok

25.8.2017

VEČER: Kar petina otrok s preveč svinca v krvi

26.8.2017

KOROŠKI RADIO: Raziskava svinca v krvi otrok v
Zgornji Mežiški dolini

26.8.2017

RADIO OGNJIŠČE: Povečana vsebnost svinca v krvi
otrok v Zgornji Mežiški dolini

30.8.2017

VEČER: V Mežici poželi milijonske dobičke

30.8.2017

KOROŠKI RADIO: Višje vsebnosti svinca v krvi otrok v
Zgornji Mežiški dolini

31.8.2017

VEČER: Svinčev prah se znova dviga

1.9.2017

VEČER: Sanacijo v zakon, odlok ni dovolj

4.9.2017

VEČER: Milijoni, težki kot svinec

5.9.2017

M. Ivartnik, H.
Pavlič, J. Ploder, N.
Pogorevc, I. Ferlin,
Š. Hrenič

Stojnica z delavnico za otroke in informativno
promocijskim materialom na prireditvi Dan zdravja v
občini Mežica

6.9.2017

KOROŠKI RADIO: Iskanje ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Mežiški dolini

7.9.2017

DELO: Državo pozivajo, naj poravna svoj dolg

7.9.2017

VEČER: Rekordni dobički, rekordne dividende

7.9.2017

VEČER: Izredna seja zaradi svinca

8.9.2017

VEČER: Za ukrepe želijo časovnico

11.9.2017
15.9.2017
19.9.2017

M. Ivartnik, H. Pavlič

Roditeljski sestanek za starše v OŠ Črna z vsebinami
Življenje s svincem v Zgornji Mežiški dolini ter Okolje in
zdravje otrok
MLADINA: Devastacija smisla in države
VIHARNIK: Rezultati raziskave o vsebnosti svinca v krvi
otrok iz Zgornje Mežiške doline
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

20.9.2017

NEDELJSKI DNEVNIK: Mi, otroci s svincem v krvi

21.9.2017

VEČER: Stara in nova okoljska bremena

21.9.2017

NIJZ

Prireditev Koroška v gibanju

30.9.2017

24UR inšpektor: Kaj se je pokazalo pri analizi zemlje?

6.10.2017

KOROŠKI RADIO: V Mežici so se seznanili s poročilom o
obremenjenosti s svincem

7.10.2017

KOROŠKI RADIO: Mežiški svetniki so se seznanili s
poročilom Inštituta za javno zdravje

19.10.2017

M. Ivartnik

23.10.2017

24.10.2017

M. Simetinger, Š.
Hrenič, M. Slodej
M. Simetinger, Š.
Hrenič, M. Slodej
H. Pavlič

24.10.2017

M. Ivartnik

24.10.2017

25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Kralj Matjaž, Črna
na Koroškem
Izobraževanje za vzgojno osebje v vrtcu Kralj Matjaž
Črna na temo preventivni ukrepi v ZMD
Izobraževanje za vzgojno osebje v vrtcu Mežica na temo
preventivni ukrepi v ZMD
KOROŠKI RADIO: Opozarjanje na problematiko
izpostavljenosti svincu

M. Simetinger, Š.
Hrenič, M. Slodej
H. Pavlič, J. Ploder,
Š. Hrenič, I. Ferlin

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v vrtcu in OŠ Žerjav

M. Simetinger, Š.
Hrenič, I. Ferlin

Delavnica »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Mežica

26.10.2017
27.10.2017

Predstavitev problematike Svinec v Zgornji Mežiški dolini
študentom Visoke šole za varstvo okolja Velenje
Delavnica »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Mežica

Stojnica z delavnico za otroke in informativno
promocijskim materialom na zaključni prireditvi Zdrava
Črna
RADIO SLOVENIJA 1: Zgornja Mežiška dolina od države
zahteva obljubljena sredstva
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2.9

Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju

Ukrep izvaja NIJZ OE Ravne v sodelovanju z ARSO. Načrtovana je bila dopolnitev ocene
onesnaženja.
2.9.1. UVOD
Pri pripravi Odloka smo strokovne podlage v veliki meri črpali iz Primerjalne študije
onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 (ERICo, 2002).
Študija je natančno pregledala stanje okolja v dolini, v območju največje naselitve in
ugotovila prekomerno onesnaženje praktično v vseh segmentih okolja, kakor tudi previsoko
obremenitev prebivalstva s svincem. Določeni segmenti študije pa so nakazali, da
onesnaženje verjetno seže širše in ima vplive tudi v okoliških zaselkih, kjer je prav tako
bogata tradicija rudarjenja in predelave svinčeve rude. Na podlagi teh izsledkov so bila
oblikovana tudi območja nujnosti izvajanja ukrepov, kot so prikazana v Odloku. V teh
območjih skušamo z dodatnimi študijami ugotoviti najpomembnejše probleme in predlagati
ukrepe za njihovo reševanje. To je glavni namen naloge Ocena onesnaženja v širšem
bivalnem okolju. Skušamo ugotoviti, v kolikšni meri je onesnaženo okolje, ki leži nekoliko
višje, bolj oddaljeno od območij največje naseljenosti in poiskati faktorje okolja, ki bi
predstavljali najpomembnejši vir izpostavljenosti tamkajšnjega prebivalstva svincu in s tem
tudi tveganja za njihovo zdravje. Podatki, ki smo jih pregledali kažejo, da je na obrobju
onesnaženost tal vezana predvsem na makadamska tla in dvorišča, ki so bila urejena iz
onesnaženega materiala pripeljanega iz doline. Avtohtona tla, so tam, v primerjavi s tlemi v
dolini, precej manj obremenjena s svincem in kadmijem, makadamska tla pa imajo podobno
sestavo, kot odpaden rudniški material (jalovina) iz doline in vsebujejo visoke koncentracije
težkih kovin. Simulacije na biodostopnost so pokazale, da je delež biodostopnega svinca v
makadamu lahko tudi precej nad 10%, kar je za teoretično inerten material, zelo veliko. To
pomeni, da lahko tak material, v zelo malih delcih (prašenje), predstavlja tveganje za zdravje.
Intenzivno se praši zaradi prometa po gozdnih cestah mimo hiš, ter zaradi različnih aktivnosti
na dvoriščih. Poleg tveganja zaradi vnosa svinca zaradi prahu pri otrocih, je dodaten problem
nalaganje tega prahu na obdelovalne površine in kmetijske pridelke. Poleg samega
onesnaženja pridelkov so imeli kmetje probleme pri pridobivanju ekoloških certifikatov. Zato
smo predlagali ukrep preplastitev makadamskih cest mimo kmetij in uporabo
neonesnaženega materiala za vzdrževanje cest.
2.9.2 UGOTOVITVE V OBDOBJU 2016/2017
V letu 2016 smo v zvezi s tem problemom odvzeli vzorce makadama na različnih kmetijah v
Zgornji Mežiški dolini. V največji meri so bile vključene kmetije, ki so se že srečevale s
problemi zaradi onesnaženih pridelkov ali pa so izpostavljene močnemu prašenju zaradi
prometa. Na teh kmetijah smo že izvajali terenske oglede stanja in bo podatek o
onesnaženosti materiala dodatno pripomogel pri določitvi prioritetnih ukrepov. Odvzeti so bili
materiali na različnih odvzemnih mestih na 9 lokacijah vzorčenja.
Preskusi vzorcev makadama z XRF merilnikom (Tabela, Poglavje 2.11.) so pokazali, da je
na vsaki lokaciji meritve, na vsaj enem merilnem mestu za vsaj za en merjen parameter bila
presežena kritična imisijska vrednost (Ur. l. RS 68/96), na eni lokaciji pa so bile presežene
kritične imsijiske vrednosti za vse tri merjene parametre (Cd, Pb, Zn), na vseh merilnih
mestih. Povprečje izmerjenih koncentracij svinca na vseh merilnih mestih je bilo 920 mg/kg,
najbolj obremenjeni sta bili lokaciji Javorje 6 ter Spodnje javorje 27,28, kjer je povprečje treh
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meritev presegalo 2000 mg/kg. Na 6 izmed 9 lokacij je bilo povprečje izmerjenih koncentracij
višje od kritične imisijske mejne vrednosti 530 mg/kg in sicer: Javorje 18, Javorje 6, Sp.
Javorje 22, Sp. Javorje 27/28, Sp. Javorje 6/14/14a in Ludranski vrh 27. Meritve potrjujejo
dejstvo, da je material na makadamskih cesta v višje ležečih področjih obremenjen s
svincem in kadmijem. V ta del meritev so bili zajeti samo odcepi cest neposredno mimo
bivalnih hiš dovozi do njih. Zaradi prometa po teh cestah se dviga prah, ki so mu
izpostavljeni prebivalci hiš preko vdihavanja in preko prebavil. Predvsem majhni delci
vstopajo lažje v telo, z njimi pa tudi svinec. Svinec se it teh manjših delcev (PM10 in PM2,5)
v telesu lažje veže, zato predstavlja vnos teh delcev v telo večje tveganje, kot vnos večjih
(npr. mivke pri igri v peskovniku). Preplastitve odsekov makadamskih cest mimo hiš
zmanjšujejo možnost prašenja in s tem manjšajo raznos prahu v okolje in izpostavljenost
prebivalcev prahu ter snovem v tem prahu. Pri preplastitvah pa je potrebno uporabljati
materiale, ki niso obremenjeni s toksičnimi elementi. Primeri iz Zgornje Mežiške doline
pogosto pokažejo neustrezno rabo gradbenih materialov, ki so obremenjeni s težkimi
kovinami in je njihova raba omejena le na vgradnjo. Zaradi neustreznega nadzora ti materiali
pogosto končajo na cestnih bankinah, kjer so vir prahu. Z meritvami v letu 2017 je bilo to
ponovno potrjeno. Najvišja koncentracija svinca v materialu je bila izmerjena na bankinah
dveh na novo asfaltiranih cest.
Drugi zanimiv izziv pri oceni izpostavljenosti otrok svincu iz okolja so nedvomno vrtovi.
Praktično pri vsaki hiši in tudi med bloki so v Črni na Koroškem in Mežici vrtovi, kjer
prebivalci gojijo vrtnine. V preteklih letih smo že ugotavljali visoko onesnaženje zemlje iz
nekaterih vrtov in tudi prekomerno onesnaženje nekaterih vrtnin, predvsem korenovk.
Čeprav se zdi, da vrtovi ne predstavljajo problema za izpostavljenost svincu, saj naj bi bil
vnos svinca preko hrane nižji od vnosa preko svinca prahu, pa temu ni tako. Vrtna zemlja je
namreč pomemben vir prahu, problematičen pa je tudi neposreden vnos v telo preko
neopranih pridelkov ali umazanih rok. Vrtna tla v bližini stanovanjskih površin so tudi vir
prahu, ki se v ta stanovanja prenaša. Vrtna tla so namreč manj kompaktna, navadno ne
povsem pokrita in jih stalno razkopavamo. Dviganje prahu iz vrtnih tal je zato bistveno bolj
verjetno, kot prašenje iz travnikov in zatravljenih sadovnjakov. V letu 2016 smo zato odvzeli
več vzorcev vrtnih tal iz različnih lokacij, s čimer smo poskušali bolje obrazložiti ta problem.
Skupno je bilo na prisotnost svinca in kadmija analiziranih 33 vzorcev vrtnih tal. Z izjemo
varnega vrta »Greda« v Žerjavu je bila v vseh vzorcih vrtnih tal izmerjena koncentracija
svinca nad mejno imisijsko vrednostjo, pri 22 vzorcih je bila izmerjena vrednost med
opozorilno in kritično imisijsko vrednostjo, pri 8 vzorcih pa je bila presežena kritična imisijska
vrednost. Te meritve potrjujejo domnevo, da so vrtna tla lahko pomemben vir izpostavljenosti
svincu.
Slovenski kemijski dnevi 2017: Izpostavljenost prebivalcev Zgornje Mežiške doline strupenim
kovinam iz lokalno pridelane zelenjave in tal
V letu 2017 smo s sodelavci Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Biotehnična fakultete
v Ljubljani izvedli tudi oceno izpostavljenosti prebivalcev Zgornje Mežiške doline strupenim
kovinam iz lokalno pridelane zelenjave in tal (S. Kirinčič in sod., Slovenski kemijski dnevi
2017). Izdelana je bila ocena prehranske izpostavljenosti različnih starostnih skupin
prebivalcev ZMD svincu, kadmiju in cinku zaradi uživanja lokalno pridelane zelenjave. Pri
otrocih je zaradi večje možnosti vnosa kovin v organizem z uživanjem tal bila izvedena tudi
ocena za to pot vnosa. Prehranska izpostavljenost je bila ocenjena z determinističnim
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pristopom in upoštevanjem najslabšega možnega scenarija. Izpostavljenost zaradi
neposrednega zaužitja tal pri otrocih je bila ocenjena z matematičnim modelom IUBK.
Namen naloge je bil ugotoviti, v kolikšni meri so prebivalci ZMD prehransko izpostavljeni
svincu, kadmiju in cinku iz doma pridelane zelenjave v primerjavi s prebivalci EU in oceniti
tveganje za zdravje s pomočjo znanih referenčnih odmerkov oziroma smernih vrednosti.
Dolgotrajno prehransko izpostavljenost prebivalcev kovinam iz uživanja listnate in korenaste
zelenjave pridelane v ZMD, smo izračunali kot vsoto produktov med povprečno koncentracijo
kovin v listnati oziroma korenasti zelenjavi in podatka o povprečni količini zaužite listnate
oziroma korenaste zelenjave. Ocena izpostavljenosti je bila narejena s predpostavko, da
prebivalci ZMD uživajo izključno doma pridelano listnato in korenasto zelenjavo. Zaradi
majhnega števila vzorcev paradižnika, sadja in žita, omenjenih živil nismo upoštevali pri
izračunu. Podatke o povprečnih koncentracija kovin v zelenjavi smo črpali iz naše raziskave,
podatke o zaužitih količinah živil pa iz Ankete o porabi gospodinjstev, APG , za splošno
slovensko populacijo in iz EFSA celovite podatkovne zbirke o uživanju hrane za vsako
starostno skupino posebej.
Za izračune smo uporabili rezultate preskusov vzorcev vrtnin in tal iz Zgornje Mežiške doline,
odvzete v obdobju od leta 2008 do leta 2016. Ocenjena je bila prehranska izpostavljenost
različnih starostnih skupin prebivalcev ZMD svincu, kadmiju in cinku iz korenaste in listnate
zelenjave, glede na stopnjo onesnaženosti tal s svincem. Ocena je bila narejena za tla z
vsebnostjo svinca med opozorilno in kritično imisijsko vrednostjo (onesnažena tla) in nad
kritično imisijsko vrednostjo (zelo onesnažena tla). V izračune smo vključili rezultate analiz
59 vzorcev rastlinskih pridelkov (zelenjava, krompir, sadje in žito). V vseh vzorcih je bila
analizirana vsebnost svinca in kadmija, v 21 vzorcih tudi vsebnost cinka. Vsi, razen 2
vzorcev vrtnin, so bili vzgojeni ali na tleh z vsebnostjo svinca med opozorilno in kritično
imisijsko vrednostjo (28 vzorcev) ali na tleh z vsebnostjo svinca nad kritično imisijsko
vrednostjo (29 vzorcev), kar potrjuje ustreznost izbere pristopa s tema dvema stopnjama
onesnaženosti tal. Povprečne koncentracije kovin so bile praviloma višje pri vzorcih
zelenjave, pridelane na zelo onesnaženih tleh , kot pri vzorcih pridelanih na onesnaženih
tleh. Povprečne koncentracije kovin v korenasti zelenjavi so bile višje kot pri listnati zelenjavi.
Povprečje vsebnosti svinca so presegale zakonodajno mejno vrednost in bile nekajkrat višje
od povprečnih EU koncentracij, pri kadmiju so bile razlike manjše.
Raziskava je pokazala, da k izpostavljenosti prebivalcev ZMD svincu v vsoti izpostavljenosti
iz listnate in korenaste zelenjave iz vseh vrst tal večinski del predstavlja prispevek
izpostavljenost iz korenaste zelenjave. Ta delež je najvišji pri otrocih (od 69 % do 85 %, pri
dojenčkih nad 90%) in manjši pri starejših skupinah prebivalstva, kjer se giblje med 50 % in
60 %. Korenasta zelenjava namreč vsebuje višje koncentracije svinca kot listnata, in jo otroci
zaužijejo v večjih količinah kot listnato zelenjavo, mladostniki, odrasli in starejši ljudje pa
zaužijejo več listnate kot korenaste zelenjave. Delež izpostavljenosti iz korenaste zelenjave
v vsoti izpostavljenosti iz listnate in korenaste zelenjave je večji pri zelenjavi pridelani na s
svincem bolj onesnaženih tleh. Izpostavljenost svincu iz korenaste in listnate zelenjave ZMD
iz zelo onesnaženih tal močno presega smerno vrednost za razvojno nevrotoksičnost pri
dojenčkih, nekoliko manj pri malčkih in drugih otrocih; pri dojenčkih celo presega celokupno
EU izpostavljenost iz vseh vrst živil. Kljub nižjim izpostavljenostim prebivalcev ZMD iz listnate
in korenaste zelenjave z onesnaženih tal, le te pri vseh starostnih skupinah presegajo
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dolgotrajno
povprečno EU izpostavljenost zaradi uživanja vseh skupin zelenjave in
zelenjavnih izdelkov pri vseh starostnih skupinah EU populacije. (Slika)

Slika: Povprečna dolgotrajna izpostavljenost svincu zaradi uživanja listnate in korenaste
zelenjave, pridelane v ZMD, po starostnih skupinah prebivalstva.
Izračuni izpostavljenosti kadmiju so pokazali, da v primerjavi s svincem bistveno manj
presega EU povprečno izpostavljenost zaradi uživanja zelenjave in zelenjavnih izdelkov oz.
je ne presega razen za skupino dojenčkov, ki bi uživali zelenjavo iz zelo onesnaženih tal.
Izračun povprečne dolgotrajne izpostavljenosti cinku je pokazal večkrat nižje izpostavljenosti
zaradi uživanja listnate in korenaste zelenjave iz ZMD od povprečnih EU izpostavljenosti
zaradi uživanja zelenjave in zelenjavnih izdelkov. Ocenjena prehranska izpostavljenost
prebivalcev ZMD je v vseh starostnih skupinah v primeru svinca večja od evropskega
povprečja, medtem ko pri izpostavljenosti kadmiju med opazovanima populacijama ni
bistvene razlike, ocenjena izpostavljenost cinku pa je za prebivalce ZMD celo nižja.
Izpostavljenost je večja pri uživanju zelenjave, pridelane na tleh s koncentracijo svinca nad
kritično imisijsko vrednostjo.
Izpostavljenost toksičnim kovinam iz tal je pri malih otrocih tudi zaradi neposrednega
uživanja onesnaženih tal in prahu, ki se iz takih tal dviga. To je posebno pomembno pri
izpostavljenosti svincu, kjer je skupina otrok do 7 leta starosti najbolj občutljiv del populacije.
Zato smo se odločili grobo oceniti vnos svinca v telo otrok zaradi neposrednega uživanja tal
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in prahu. Za ta namen smo uporabili model IEUBK (ang. Integrated Exposure Uptake
Biokinetic Model). Pri ocenitvi izpostavljenosti smo uporabili podatke o koncentracijah svinca
v tleh vrtov iz Zgornje Mežiške doline, iz katerih so bili odvzeti vzorci zelenjave za katere smo
ocenili povprečno dolgotrajno izpostavljenost zaradi uživanja. Simulacije smo naredili za prej
izbrani stopnji onesnaženih (med opozorilno in kritično vrednostjo) in zelo onesnaženih tal
(nad kritično vrednostjo). Izračune smo izvedli za različne biološko razpoložljive deleže
svinca v tleh in prahu in sicer 30, 20, 10 in 5%. Ostalih podatkov v modelu nismo spreminjali.
Tabela: Izračun izpostavljenosti otrok iz Zgornje Mežiške doline svincu iz tal s pomočjo
modela IEUBK.
razpoložljiv delež Pb (%)
starost (let)
oznaka vzorca
konc Pb (mg/kg)
povprečna konc. Pb v onesnaženih tleh (med
opozorilno in kritično imisijsko vrednostjo)
231
povprečna konc. Pb v zelo onesnaženih tleh (nad
kritično imisijsko vrednostjo)
1026

30
20
10
5
0 do 1 3 do 4 6 do 7 0 do 1 3 do 4 6 do 7 0 do 1 3 do 4 6 do 7 0 do 1 3 do 4 6 do 7
Izpostavljenost otrok Pb (µg/kg t.m./dan)
0,518 0,482 0,220 0,352 0,326 0,148 0,179 0,166 0,074 0,090 0,084 0,037
1,937 1,824 0,893 1,373 1,286 0,612 0,734 0,810 0,418 0,381 0,353 0,160

Simulacije z modelom IEUBK so pokazale, da je izpostavljenost otrok svincu zaradi
neposrednega vnosa tal lahko primerljiva z izpostavljenostjo zaradi vrtnin. Uporabljeni so bili
scenariji z sorazmerno nizkimi razpoložljivimi deleži Pb, ki pa so bližji realni situaciji v Zgornji
Mežiški obliki, kjer je večina svinca v okolju v slabotopnih mineralnih oblikah.
Z raziskavo smo ugotovili, da so prebivalci Zgornje Mežiške doline, ki uživajo listnato in
korenasto zelenjavo pridelano na lastnih vrtovih oziroma njivah, prekomerno izpostavljeni
svincu. Posebej velika je izpostavljenost pri otrocih, ki uživajo zelenjavo, vzgojeno na zelo
onesnaženih tleh (presežena kritična imisijska vrednost). Pomemben del izpostavljenosti
otrok svincu so onesnažena tla. Izpostavljenost ni samo preko zelenjave, ki na takih tleh
raste, ampak tudi preko neposrednega zaužitja in vdihavanja tal in prahu. Na osnovi
rezultatov smo podali priporočila, se prebivalci Zgornje Mežiške doline izogibajo doma
pridelani listnati in korenasti zelenjavi in se oskrbujejo s preverjeno manj onesnaženo
zelenjavo oziroma zelenjavo, pridelano na s svincem in kadmijem neonesnaženih tleh.
Smiselno je tudi izvajati ukrepe za omejitev stika otrok s tlemi in preprečevanja prašenja iz
onesnaženih tal v okolico. Ocena izpostavljenosti vsebuje negotovosti, zato izračun nakazuje
potrebo po spremljanju, katerega podatki bodo omogočali bolj poglobljeno oceno
izpostavljenosti v prihodnosti.
2.9.3. ZAKLJUČEK
Z novimi meritvami in simulacijami potrjujemo, da je v Zgornji Mežiški dolini večje tveganje za
vnos svinca v telo. V obdobju 2016/2017 smo opravljali ciljane meritve za oceno možne
izpostavljenosti svincu zaradi prašenja iz makadamskih cest in vrtov. Izmerjene koncentracije
svinca v vzorcih so to domnevo potrdile. Pri vrtovih smo pridobili še oceno izpostavljenosti
svincu zaradi uživanja vrtnin, ki zrastejo na onesnaženih vrtnih tleh v Zgornji Mežiški dolini.
Glede na oceno je tudi vnos svinca preko vrtnin bistveno višji od povprečnega tovrstnega
vnosa v EU. Za otroke je problem toliko večji, ker je znatna tudi izpostavljenost zaradi
neposrednega vnosa tal in se vpliv obeh načinov vnosa sešteva. V letu 2017 smo po več
letih ponovno izmerili nekoliko višje koncentracije svinca v krvi otrok in kot možni vzrok
navedli večjo izpostavljenost otrok prahu, zaradi izjemno sušnega zaključka pomladi. Pri
tovrstnem sklepanju so številne negotovosti in bi bilo za boljšo oceno izpostavljenosti
zanimive vsaj še meritve delcev (PM10, PM2.5) in svinca v njih neposredno ob vrtovih in
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makadamskih cestah, da bi lahko ocenili še obseg prašenja v okolico. Že na osnovi trenutno
poznanih podatkov pa lahko svetujemo prebivalcem opuščanje vrtnarjenja na onesnaženi
zemlji in ukrepe za preprečevanje prašenja pri vrtnarjenju. Prepoved vrtnarjenja najbrž ni
sprejemljiv ukrep, so pa možne alternative uporabe dvignjenih gredic in vrtov, kjer se uporabi
čisto zemljo.
Onesnažena tla v vseh oblikah so možen vir zdravju nevarnega prahu za prebivalce Zgornje
Mežiške doline. Kakršnakoli manipulacija z onesnaženi materialom, kjer prihaja do tvorbe
prahu poveča možnost izpostavljenosti temu prahu. Da bi se temu izognili bi morali vpeljati
številne omejitvene ukrepe pri manipulaciji s tovrstnimi materiali, kot so protiprašni ukrepi pri
izkopih tal, nadzor nad usodo izkopanih tal in sedimetov rek in potokov iz Zgornje Mežiške
doline, pa tudi dosleden nadzor nad že saniranimi lokacijami. Ne eno, ne drugo v praksi ni
uspešno uveljavljeno, zato tudi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini ne napreduje s primernim tempom in v celoti ne daje želenih rezultatov.
Kot ekstremen primer naj še enkrat omenimo slabo urejeno področje ponovne uporabe
odpadnega materiala (halda, žlindre), ki se brez ustreznega nadzora prepogosto vrača v
okolje, brez da bi dobro poznali njegovo bodočo okoljsko usodo. Večkrat smo opozarjali na
pomanjkljivo zakonodajo za to področje, kjer lahko odpad iz prve halde prodajamo, pri
odpadu iz druge pa zaradi tveganja širjenja v okolje zahtevamo dodatne varovalne ukrepe na
haldi. Morda bi bilo bolje opozoriti na pomanjkanje volje in zdrave pameti, za kar bomo
nedvomno plačevali v prihodnosti.

2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku
Ukrep izvaja Agencija RS za okolje.

Vzorčenje delcev PM10 in nato njihova kemijska analiza na težke kovine (svinec, arzen,
kadmij in nikelj) se izvaja na območju ZMD že od leta 2007. Skladno z Odlokom, Uredbo o
kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11), Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju
in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št. 56/06) in Pravilnikom
o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 55/11) ARSO izvaja vzorčenje delcev
PM10 na filtrih z referenčnim merilnikom Leckel vsak dan. Na podlagi mase se za vsak dan
izračuna koncentracija delcev PM10. Povprečne koncentracije Cd, As, Pb in Ni se
izračunavajo za vsak drugi dan. Na začetku izvajanja programa je vzorčenje potekalo na treh
vzorčevalnih mestih in sicer v Žerjavu nasproti tovarne TAB, v naselju individualnih hiš nad
naseljem Rudarjevo v Črni na Koroškem in na otroškem igrišču v vrtcu v centru Mežice. Prvi
rezultati so pokazali precej večjo obremenjenost zraka v Žerjavu, kot na preostalih merilnih
mestih in nadaljevale so se zgolj meritve na tem merilnem mestu.
Na merilnem mestu Žerjav je potekalo vzorčenje delcev PM10 v naslednjih obdobjih:
od 18.4. 2007 do 21.06.2007, od 27.9.2007 do 1.10.2008, od 29.5.2009 do 31.12.2009, od
1.1.2010 pa se izvaja neprekinjeno.
Zaradi selitve kemijsko analitskega laboratorija so rezultati nekaj časa zastajali in so bili
objavljeni kasneje, ko so bile stvari ustrezno urejene. Rezultati za obdobje 2016/2017 so
prikazani v tabelah.
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Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2016 na merilnem mestu Žerjav

ŽERJAV
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
LETNO POVPREČJE
Ciljna vrednost/ mejna letna vrednost

Ni
3
[ng/m ]

As
3
[ng/m ]

Cd
3
[ng/m ]

Pb
3
[ng/m ]

1,4
1,3
<1,3
1,7
<1,3
<1,3
<1,3
<1,3
1,3
<1,3
1,3
<1,3
<1,3

2,1
1,8
1,4
1,9
1,6
2,2
1,9
1,6
2,1
1,5
1,7
2,4
1,9

306
339
311
407
427
369
323
318
438
349
306
329
351

20

6

7,3
11,7
11,2
10,5
9,3
5,6
5,3
3,4
4,9
2,8
2,4
2,5
5,7
5

3

500*

* mejna letna vrednost za Pb je 0,5 µg/m , za lažjo primerjavo so vse konc. v tabeli izražene v ng/m

3

Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2017 na merilnem mestu Žerjav

ŽERJAV
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST

Ni
3
[ng/m ]

As
3
[ng/m ]

Cd
3
[ng/m ]

Pb
3
[ng/m ]

<3,6
<3,6
<3,6
<3,6
<3,6
<3,6
<3,6
<3,6

1,2
2,0
1,5
1,3
1,1
1,6
1,3
<0,73

2,2
2,4
2,3
1,4
0,91
1,7
1,2
1,1

222
635
465
301
276
377
321
145

20

6

5

500*

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Ciljna vrednost/ mejna letna vrednost
3

* mejna letna vrednost za Pb je 0,5 µg/m , za lažjo primerjavo so vse konc. v tabeli izražene v ng/m

3

V letu 2016 je bila presežena mejna letna vrednost za kadmij. Razlogov za to odstopanje, ki
so imeli svoj vpliv predvsem v prvih petih mesecih leta, ne poznamo. Po zatrjevanju
predstavnikov podjetja naj v procesu proizvodnje akumulatorskih baterij ne bi bilo možnosti
emisij kadmija. Analize so pokazale prisotnost kadmija v gradbenem materialu iz halde, vir
pa bi lahko bila tudi individualna kurišča ali manjši vir v bližini merilnika. Izmerjene
koncentracije kadmija so bile v letu 2017 že precej nižje, povprečna koncentracija pa v
nobenem mesecu ni presegala letne mejne vrednosti.
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V obravnavanem obdobju so bile izmerjene tudi dokaj visoke koncentracije svinca v delcih v
zraku. V povprečju te koncentracije dosegajo okoli 70% dovoljene letne mejne vrednosti. Te
vrednosti so podobne, kot v prejšnjih letih in za to merilno mesto pričakovane. So pa
koncentracije precej višje, kot na drugih mestih v Sloveniji. Še bolj zaskrbljujoče od letnih
povprečnih koncentracij so izmerjene maksimalne vrednosti svinca v delcih PM10 na
merilnem mestu Žerjav. ARSO (J.Turšič) je v letu 2015 pripravil tudi pregled meritev
koncentracij svinca, kadmija, arzena in niklja na merilnem mestu Žerjav v obdobju med 2009
in 2014. V tem obdobju meritev so kaj nekajkrat bile izmerjene koncentracije svinca v zraku
nad 1000 ng/m3 (29.3.2010, 15.6.2012, 10.2.2013, 12.6.2013, 9.8.2013, 2.4.2014, 11.6.2014,
4.11.2014 in 8.12.2014). Predvsem zanimivo je bilo izrazito dnevno odstopanje ob izmerjeni
maksimalni koncentraciji leta 2013, ko je dnevni ekstrem tudi znatno vplival na letno
povprečje. (tabela)
Tabela: Povprečne koncentracije svinca v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav
3

povprečje (ng/m )
3
mediana (ng/m )
3
min (ng/m )
3
max (ng/m )
3
Št. dni nad 500 ng/m
3
Št. dni nad 1000 ng/m
3
90. percentil (ng/m )
3
95. percentil (ng/m )

2009*
293
254
12
744
18
0
617
653

2010
254
239
3
1139
14
1
463
544

2011
300
270
3
927
27
0
577
660

2012
250
234
3
1011
12
1
439
559

2013
394
233
8
25825
18
3
478
592

2014
330
267
11
1870
41
4
594
721

*Podatki za leto 2009 so informativni, ker so se začele meritve izvajati z 29.5.2009.

Dnevni ekstremi se pojavljajo tudi sedaj in v letu 2017 je bila izmerjena najvišja dnevna
koncentracija svinca v zraku 5570 ng/m3 (6.2.2017). Takšna izredna porast koncentracij kaže
hitro kratkočasno povečanje emisij na območju lokacije merjenja. Na trenutni lokaciji meritev
bi to lahko bile emisije iz bližnje industrijske cone?
Zrak v Žerjavu je s svincem precej obremenjen in prostora za nove emisije ni veliko. Na to
smo opozorili tudi ob načrtovanem širjenju industrije svinca na območju, kjer je predvideno
20% povečanje proizvodnih kapacitet. Presoja vplivov na okolje pa je jasno pokazala, da
kljub povečanju proizvodnje ne bodo presežene predpisane letne mejne vrednosti svinca v
zraku. Presojevalec je to napovedal preko okoljskega modeliranja in zagotavlja, da
načrtovana dodatna proizvodnja ne bo prekomerno vplivala na onesnaženost zraka v
Žerjavu. Seveda teh zagotovil ni ovrednotil in opredelil ukrepov, če bi se vendarle v praksi
izkazalo drugače.
V letu 2018 se obeta celovitejša kampanja meritev onesnaženosti in drugih parametrov zraka
v Zgornji Mežiški dolini, predvsem na območju Žerjavu. Upamo, da bodo te meritve podale
več informacij o možnih vplivih posameznih večjih emisijskih virov na kakovost zraka.

63

2.11 Monitoring tal in vode

Nosilec ukrepa je Agencija RS za okolje (ARSO). V letu 2017 sta pri izvedbi sodelovala NIJZ
OE Ravne in Biotehniška Fakulteta Ljubljana.
Nosilec ukrepa je Agencija RS za okolje (ARSO), pri izvedbi ukrepa sodelujeta NIJZ OE
Ravne in Biotehniška Fakulteta Ljubljana.
Ukrep monitoringa tal in vode v Zgornji Mežiški dolini je namenjen spremljanju stanja okolja
in preverjanju učinkovitosti nekaterih izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja.
Cilji naloge so:
pridobiti dodatne podatke o obremenjenosti tal s kovinami (svinec, kadmij, arzen,
cink) na območjih, kjer so bili izvedeni sanacijski ukrepi (zamenjava zemlje,
prekrivanje s čisto zemljo);
pridobiti dodatne podatke o obremenjenosti tal s kovinami na nekaterih izbranih
lokacijah, ki so iz vidika določenih lastnosti (zadrževanje otrok, ugotovljene visoke
vsebnosti svinca v krvi, namenska raba tal) posebno zanimive za oceno uporabnosti
tal oziroma oceno izpostavljenosti populacije akumuliranim kovinam v tleh;
pridobiti podatke o obremenjenosti tal različnih vrst (vrtna, makadamska, dvoriščna)
na nekaterih lokacijah v Zgornji Mežiški dolini;
pridobiti podatke o obremenjenosti različnih pridelkov (zelenjava, sadje), ki se gojijo v
onesnaženem območju.
Izbor lokacij vzorčenja pripravi koordinator naloge NIJZ OE Ravne, mesta vzorčenja na
lokacijah pa glede na ugotovljeno stanje na terenu določi izvajalec vzorčenja (v letih 2016 in
2017 BF/ICPVO). Na posamezni lokaciji je lahko odvzetih več vrst vzorcev (tla vrtov, tla
igrišč, površino dvorišča oziroma dovoza, mivka, izbrane vrtnine oz. sadeži). Vsi odvzeti
vzorci so sestavljeni vzorci iz 10 – 25 inkrementov (sond), odvzetih po celotni površini vrta ali
igrišča oziroma iz vseh njegovih najbolj 'občutljivih' predelov glede na potencialno prašenje.
Večina vzorcev tal je vzorčena do globine 5 cm (dvorišča), pri vrtnih tleh je vzorčen sloj 020cm, pri saniranih površinah pa je poleg vrhnjega nasutega sloja vzorčen tudi sloj pod
nasutjem čiste zemlje (vsaj 10 cm pod novim nasutjem). Priprava vzorcev tal pred analitskimi
postopki zajema: homogenizacijo, sušenje pri 40°C, grobo mletje/drobljenje in sejanje skozi
sito 2 mm, pripravo suhega arhiva (stalni arhiv RS), pripravo vzorcev za meritve (razdelitev
vzorcev, dodatno mletje, razklopi, …). Vzorce vrtnin v laboratoriju dobro operejo s tekočo in
destilirano vodo ter posušijo z metodo liofilizacije, pred analizo pa zmeljejo. Vzorce tal pred
analizo dodatno zmeljejo in presejejo na velikost 150 μm. Odvzeti vzorci se analizirajo na
celokupno koncentracijo elementov (Pb, Cd, As, Zn). Glede na vrsto vzorca je lahko obseg
analiziranih elementov manjši.
V letu 2016 je bil načrt vzorčenja tal usmerjen predvsem v pridobivanje podatkov o
obremenjenosti tal na lokacijah, ki bi lahko pomenili pomemben vir izpostavljenosti ljudi
svincu. Vzorčenje je bilo izvedeno na makadamskih cestah, ki vodijo neposredno mimo hiš,
in se iz njih praši na območje vrtov in hiš. Druga obsežna skupina vzorcev so vzorci zemlje iz
vrtičkov, kjer želimo pridobiti podatke o tej zemlji kot viru onesnaženega prahu in mediju za
gojenje pridelkov. S pridobljenimi podatki želimo dopolniti oceno onesnaženja v širšem
bivalnem okolju (točka 2.9 tega poročila).
V letu 2017 je bil znova ponovljen odvzem vzorcev tal za monitoring saniranih igriščih vrtcev.
Odvzetih je bilo nekaj vzorcev makadamskih tal na lokacijah, kjer je bila izvedena sanacija s
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prekrivanjem makadamskih cest in nas je zanimal material, ki je ostal prost na bankini. V letu
2017 so bili ponovno odvzeti različni vzorci (tla, rastline, pitna voda) na nekaterih lokacijah,
kjer je bila izmerjena povišana vsebnost svinca v krvi otrok.
Seznama lokacij za odvzem vzorcev makadamskih tal iz cest mimo kmetij in vzorcev vrtne
zemlje za letom 2016 sta prikazana v tabelah.
Tabela: Lokacije vzorčenja makadamskih tal mimo kmetij v letu 2016
Št.
1.
2.

LOKACIJA/ NASLOV
Javorje 18 - Podkržnik
Javorje 6 - Raztočnik, Kos, Kodrun

3.

Ludranski vrh 1

4.

Ludranski vrh 25 - Gorza

5.

Ludranski vrh 26 - Godec

6.

Spodnje Javorje 22

7.

Spodnje Javorje 27, 28 - Matvoz, Mlinar

8.

Spodnje Javorje 6, 14, 14a (Pušnik)

9.

Stane Šepulj (Ludranski vrh 27)

Tabela: Lokacije vzorčenja vrtne zemlje iz vrtov v Zgornji Mežiški dolini v letu 2016
Št.
1.
2.

Štirn-100
Štirn-200

3.

Makuc I.

4.

Šumah S.

5.

Vinkl-1

6.

LOKACIJA/OZNAKA

7.

Vinkl-2
Šegel

8.

Ošlak M.

9.
10.
11.
12.

Ošlak A.
Cesnik
Breznik

13.

Danijel
Kušej

14.

Lodrant

Št.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

LOKACIJA/OZNAKA
Ipavic F. A. (prvotna tla)
Moličnik
Gnamuš 1
Gnamuš 2
Polajner 1
Polajner 2
Skudnik
Britovšek
Abraham
Mrdavšič
Potočnik 1
Potočnik 2
Ovnič
Pečovnik

15.

Ipavic F. A.
Analiza vsebnosti elementov (Pb, Cd, As, Zn) v vzorcih tal je bila izvedena po postopku
mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 11466). Zmleti vzorci rastlin so bili raztopljeni v
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dušikovi kislini s pomočjo mikrovalov. V kislinskih ekstraktih tal in vrtnin je bila izmerjena
vsebnost elementov z metodo atomske absorpcijske spektrometrije (ISO 17294-2). V
izbranih vzorcih tal in/ali makadama je so bile meritve zračno suhih vzorcev (< 2 mm)
izvedene z aparatom Olympus Delta 50 po metodi rentgenske fluorescenčne spektrometrije
(SIST ISO 13196). Rezultat je celokupna vsebnost elementov in pomeni okvirno vsebnost
elementov, ki ni neposredno primerljiva s koncentracijo določeno po razklopu z zlatotopko.
Glede na izkušnje in izmerjene koncentracije v Zgornji Mežiški dolini pa lahko tudi te
vrednosti ustrezno razvrščamo in komentiramo glede stopnje onesnaženosti. Za lažje
razumevanje je bila tudi za te rezultate uporabljena primerjava z normativi iz Uredbe o
mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS 68/96).
Tabela: Anorganske nevarne snovi (arzen, kadmij, svinec in cink) – metode določanja, enota
vključno s spodnjo mejo detekcije za tla in rastline (LOD tla, LOD rastline)
Parameter
As
Cd
Pb
Zn
AS
Cd
Pb
Zn

Merilni princip
Arzen v zlatotopki /
kislinskem razklopu
Kadmij v zlatotopki
/ kislinskem
razklopu
Svinec v zlatotopki
/ kislinskem
razklopu
Cink v zlatotopki /
kislinskem razklopu
Arzen celokupna
vsebnost
Kadmij celokupna
vsebnost
Svinec celokupna
vsebnost
Cink celokupna
vsebnost

XRF – Olympus Delta 50

Referenca

Enota

LOD
tla

LOD
rastline

AAS

ISO 17294-2

mg/kg

0,5

AAS

ISO 17294-2

mg/kg

0,1

0,01

AAS

ISO 17294-2

mg/kg

0,1

0,01

AAS

ISO 17294-2

mg/kg

1

XRF

SIST ISO 13196 mod.

mg/kg

< 5,0

XRF

I SIST ISO 13196 mod.

mg/kg

< 4,5

XRF

SIST ISO 13196 mod.

mg/kg

< 5,0

XRF

SIST ISO 13196 mod.

mg/kg

< 5,0

Rezultati analiz vzorcev odvzetih v ZMD v obdobju 2016/2017 so prikazani v preglednicah,
glede na vrsto vzorca in uporabljene merilne metode . Za primerjavo izmerjenih vrednosti
smo uporabili predpisane normativne vrednosti (Ur. l. RS 68/96). Vrednosti v tabeli so
označene z ustrezno barvo glede na stopnjo onesnaženosti:
< LOQ
< mejna imisijska vrednost

Zeleno

< opozorilna imisijska vrednost

Rumeno

< kritična imisijska vrednost

Rdeče

> kritična imisijska vrednost

Vijolično

V rastlinskih vzorcih sta bili določeni vsebnosti kadmija (Cd) in svinca (Pb). Vsebnost kovin v
vzorcih rastlin je bila določena po kislinskem razklopu suhih zmletih vzorcev, nato pa
preračunana na svežo maso, saj je normativ podan na svežo maso (Ur.l. EU L173/6, Uredba
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komisije 629/2008). V preglednici so za rastline podani rezultati na svežo maso; kjer
koncentracije Pb in Cd presegajo normativne vrednosti so le-te označene z rdečo barvo.
Koncentracije toksičnih elementov v vzorcih tal odvzetih v obdobju 2016/2017 v Zgornji
Mežiški dolini so prikazane v tabelah.
Tabela: Koncentracije kadmija, svinca in cinka v vzorcih makadamskih tal (XRF, 2016)
LOKACIJA

OPIS
VZORCA

Javorje 18

makadam

Javorje 6

makadam

Ludranski vrh 1

makadam

Ludranski vrh 25

makadam

Ludranski vrh 26

makadam

Sp. Javorje 22

makadam

Sp. Javorje 27,28

makadam

Spodnje Javorje 6, 14, 14a

makadam

Ludranski vrh 27

makadam

ŠTEVILKA
VZORCA
na isti lokaciji

GLOBINA
VZORCA
[cm]

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

Cd

Pb

Zn

mg/kg suhe s.s.

<5
6,9
14,6
48,4
66,5
108
15,3
<5
6,5
<5
12,3
10
5,7
<5
<5
17,7
25,1
28,1
116
7
80
7,3
8,6
8,4
25,1
33,6
20,1

107
718
766
1322
1749
3313
471
44
140
97
366
237
233
28
43,3
417
891
1118
3660
210
2794
461
2523
568
1205
944
415

320
1081
2325
7676
11462
22830
2125
208
728
466
1767
1579
1584
92
210
2251
3641
5401
25179
1232
16377
1185
1449
1130
4498
6164
3027

*meritve izvedene s prenosnim XRF analizatorjem

Tabela: Koncentracije svinca in cinka v vzorcih vrtnih tal, ki so jih prinesli krajani na
strokovno srečanje v Narodni dom 27.9.2016 (XRF, 2016)
Lokacija

Štirn-100 (pripeljana zemljina)
Štirn-200 (prvotna tla)
Makuc I. (pripeljana zemljina)
Šumah S.
Vinkl-1
Vinkl-2
Šegel

OPIS
VZORCA

ŠTEVILKA
VZORCA
na isti lokaciji

GLOBINA
VZORCA
[cm]

vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla

1
2
3
4
5
6
7

0 – 20
0 – 20
0 – 25
0 – 25
0 – 30
0 – 30
0 – 20

Pb

Zn

mg/kg suhe s.s.

205
330
89
267
188
163
1693

218
639
169
298
272
222
1562
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Lokacija

Ošlak M.
Ošlak A.
Cesnik
Breznik
Danijel
Kušej
Lodrant (pripeljana zemljina)
Ipavic Franc, Ana (pripeljana
zemlja)
Ipavic Franc, Ana (prvotna tla)
Moličnik
Gnamuš 1
Gnamuš 2
Polajner 1 (prvotna tla)
Polajner 2 (pripeljana zemljina)
Skudnik
Britovšek (pripeljana zemljina)
Abraham
Mrdavšič

Pb

Zn

OPIS
VZORCA

ŠTEVILKA
VZORCA
na isti lokaciji

GLOBINA
VZORCA
[cm]

vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla

8
9
10
11
12
13
14

0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 10

434
436
433
367
283
300
457

322
392
795
432
280
369
1208

vrtna tla

15

0 – 20

504

638

vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla
vrtna tla

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 15
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20

209
530
435
153
776
643
496
91
1157
584

269
456
560
184
1035
766
345
360
1016
422

mg/kg suhe s.s.

*meritve izvedene s prenosnim XRF analizatorjem

Tabela: Koncentracije potencialno toksičnih elementov v tleh in vrtninah v Zgornji Mežiški
dolini (2016)
LOKACIJA

Varni vrt-Žerjav
Rudarjevo 6

Breg 15, Mežica

Partizanska 14,
Mežica

Senčna vas6,
Mežica

OPIS
VZORCA

vrtna tla, visoke
grede
avtohtona vrtna tla

GLOBINA
VZORCA
[cm]

As

Cd

Pb

Zn

Cd
VRSTA RASTLINE

mg/kg suhe s.

0 – 20

9,5

0,6

75,0

0 – 20

16,8

7,8

825,6

sanirana vrtna tla

0 – 20

15,8

2,8

200,2

vrtna tla
zelenica
dvorišče
dovoz
brežina
zelenica
material jama
izkop
mivka

0 – 20
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0 – 20
0 – 20
0 – 20

6,0
6,3
2,9
5,1
5,3
9,5
4,9
3,2
14,3

3,2
3,2
1,7
6,2
1,0
0,7
2,5
0,4
77,6

304,8
243,5
61,1
304,1
68,7
49,5
17,7
12,8
2802,9

vrtna tla,
zelenjavni vrt

0 – 20

12,8

5,8

608,0

121 PARADIŽNIK
760 RADIČ
ZELENA (gomoljna)
540 RADIČ
ZELENA (gomoljna)
475
434
207
745
90
176
30
34
8764
722 PARADIŽNIK
PESA
KORENJE
RADIČ

vrtna tla, vrtovi ob
šolski poti
vrtna tla,
zelenjavni vrt

0 – 20

12,7

4,2

495,0

554

0 – 20

16,8

2,6

295,1

344 RADIČ
KORENJE

Pb

mg/kg sv.m.

0,029

0,024

0,059
0,417
0,14
0,070

0,058
1,520
0,826
1,587

0,032

0,012

0,118
0,058
0,018

0,222
0,082
0,043

0,017

0,013

0,074

0,11
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As

GLOBINA
VZORCA
[cm]

LOKACIJA

OPIS
VZORCA

Celovška 25,
Mežica

vrtna tla,
zelenjavni vrt

Cd

Pb

Zn

Cd
VRSTA RASTLINE

mg/kg suhe s.

mg/kg sv.m.

PARADIŽNIK (iz drugega vrta)
5 – 25

14,1

2,5

245,3

Vrtec Mežica
Trg 4. aprila,
Mežica
Knapovška 18,
Mežica

1
2
3

0,007

0,015

0,028

0,034

KORENJE

0,055

0,044

PESA

0,059

0,025

ZELENA
PARADIŽNIK (raste posebej)

0,082
0,01

0,137
0,01

291 RADIČ

Celovška 25,
Mežica

nova zelenica
nova zelenica

0–5
5 – 20

14,0
15,3

7,6
8,5

777,3
771,0

1013
1110

gramoz, dvorišče

0–5

12,6

26,6

1007,2

2941

igrišče
Peskovnik, pesek
iz Avstrije
Parkirišče pred
garažami

0–5

19,8

16,4

940,1

2182

0–5

5,1

2,4

127,4

278

0–5

118,8

56,3

2037,5

6947

Pb

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96, st.
5774) (Priloga 1)
Uradni list Evropske unije L 364/5 – Uredba komisije (ES) št. 1881/2006;
Uradni list Evropske unije L 173/6 – Uredba komisije (ES) št. 629/2008;

Tabela: Koncentracije arzena, kadmija, svinca in cinka v vzorcih (XRF, 2017)
As
LOKACIJA

KATEGORIJA

OPIS
VZORCA

GLOBINA
VZORCA
[cm]

Cd

Pb

Zn

mg/kg suhe s.s.

mivka
pesek za posip
ceste
peskokop površina
peskokop neaktiven

0 – 10

<5

< 4,5

<5

4,9

0 – 10

2,8

< 4,5

6,2

52,3

0–5

2,8

<4,5

11

40,3

0–5

2,6

<4,5

11,4

51,9

nov makadam

0–5

<5

95

3.063

19.728

mivka – veliki
peskovnik

0–5

<5

<4,5

3,6

9

mivka – mali
peskovnik

0–5

<5

<4,5

17,6

63,8

Vrtec Črna

vrtec monitoring
saniranih
površin

gramoz ob in
pod tartanom

5 – 15

22,5

48,8

1.233

7.308

Ludranski vrh Črna

domačija

dvorišče – rdeč
gramoz

0-5

<5

<4,5

26,1

68,7

pesek okoli igral

0-5

<5

<4,5

8,9

31,2

0-5

19

13,5

712

1.761

0-5

50

31,2

1.337

5.864

0-5

6,3

58,1

47,1

0-5

62,3

2.121

5.753

Lom 12, Mežica

Onkraj Meže 3. Mežica

Pumptrack steza, Mežica
Vrtec Mežica

Hotel Črna
Polena 31 Mežica
Žerjav 4, Črna

domačija

peskokop
javna
površina
vrtec monitoring
saniranih
površin

javna
površina
individualna
hiša
merilna
postaja - zrak

Sp. Javorje (cesta na
Ludranski vrh), Črna

gramoz

Žerjav 50, Črna

deponija
jalovine

makadamski
privoz /dvorišče
makadam pred
merilno postajo
naravni odlom
kamnine na
cesto
pesek iz stare
halde

< 4,5
32,3

*meritve izvedene s prenosnim XRF analizatorjem
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Tabela: Koncentracije potencialno toksičnih elementov v tleh in vrtninah v Zgornji Mežiški
dolini (2017)
LOKACIJA

Lom 12, Mežica

Onkraj Meže 3,
Mežica
Onkraj Meže 12,
Mežica
Vrtec Mežica

Vrtec Žerjav,
Črna

Vrtec Črna

OPIS
VZORCA

Stadion Mežica
Polena 31,
Mežica

Cd

Pb

Zn

Cd
VRSTA RASTLINE

mg/kg suhe s.

0–5

21,9

2

235,3

355

0-5

15,1

28,7

682,8

3.769

vrtna tla

0 – 20

18,1

6,1

1.028

peskokop - aktivni

0 – 20

3

0,9

11,7

70

0–5

18,9

63

2.287

9.086

0–5
5 – 15
0–5
5 – 15

12,5
13,5
12,4
13

2
2,1
5,1
5,2

177,8
170,9
424,9
402,6

334
315
799
738

0–5

13,5

7,2

612,1

990

0–5
5 – 20

15,8
13

7,4
9,1

636,5
666,4

1.216
1.292

0–5

12,6

1,5

148,4

240

5 – 20
20 - 30
0–5
5 – 20
0–5
5 – 20
20 - 30
0 - 20

12,4
14
16,1
17,1
17
14,5
16,4
10

1,1
11,7
6,4
6,2
2,1
3,6
5,2
3,8

143,7
1.753
536,8
668,4
198,9
168,4
517,4
352,9

181
1.309
879
880
348
547
676
606

0-5

14,9

4,2

362,1

572

0–5

8,3

13,2

449,2

1.790

0–5

7

9,3

927,1

1.282

0 -5

28,3

58,3

2.202

7.763

0–5

11,1

9,3

1.507

1.147

5 – 20

12,6

11,5

1.566

1.373

0-5

2,6

5,9

142,7

768

0-5

11,5

16,3

649,9

2.278

0-5

14,5

7,3

809,5

980

0-5

48,8 219,4

7.062

>10.000

12,9

464,9

makadamska
bankina
tla -glavno
igrišče
tla -nova
igrala
tla – nova zemlja
2015
tla - igrišče
malčki
tla travnatega
igrišča

tla – staro igrišče

tla - gredica
gola tla pri
toboganu

Mušenik 2, Črna

As

tla - igrala
makadamsko dvorišče

tla - novo igrišče

TUŠ market,
Mežica

GLOBINA
VZORCA
[cm]

makadam ob cesti
makadamsko
dvorišče
makadam-sko
igrišče za golom
pri kavarni
tla – travnato

igrišče
Ludranski vrh 17, dvorišče – siv
Črna
gramoz
makadamska
cesta
Hotel Črna
tla pod igrali
Koprivna 28,
bankina ob asfaltu
Črna
Rudarjevo 22,
vrtna tla
Črna

3,5

0 – 20

551 Radič:
Rdeča pesa:
Korenje-koren:

562 Radič:
Rdeča pesa:
Korenje-koren:

Žerjav 4, Črna
(merilnik zrak)
Bistra 5, Črna

makadam pri
rudniškem jašku
vrtna tla

0-5

62,8

94,9

>10.000

>10.000

0 - 20

8,8

1,9

122,7

230

Pb

mg/kg sv.m.

0,034
0,105
0,099

0,022
0,248
0,329

0,047
0,047

0,133
0,215

0,035

0,22
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LOKACIJA

Bistra 5, Črna
Rudarjevo, Na
kupu, Črna
Žerjav 50, Črna

OPIS
VZORCA

GLOBINA
VZORCA
[cm]

As

Cd

Pb

Zn

Cd
VRSTA RASTLINE

mg/kg suhe s.

dvorišče
tla med igrali

0-5
0–5

2,6
10,1

2,4
1,3

54,4
180,1

383
232

pesek pod igrali

0-5

1,4

0,2

32,2

39

pesek iz stranske
halde

0–5

123,3 555,8

>10.000

>10.000

Pb

mg/kg sv.m.

Že hiter pregled rezultatov analiz različnih vzorcev na koncentracijo potencialno toksičnih
kovin pokaže, da so tla v Zgornji Mežiški dolini z njimi močno obremenjena. To je dejstvo, ki
ga bomo lahko še dolgo potrjevali in ga v večjem obsegu ni moč spremeniti. Bolj zanimiva pa
je ocena obremenjenosti tal za tiste kategorije tal, ki jih lahko v največji meri povezujemo z
izpostavljenostjo ljudi potencialno toksičnim kovinam. S tega vidika so najbolj zanimiva tla, ki
so v osnovi namenjena igri otrok. To so tla otroških igrišč, katerih obremenjenost redno
spremljamo.
Za večino igrišč ugotavljamo, da so bili postopki sanacije solidno izpeljani in tudi po sedmih
letih v veliki meri ohranjajo učinek (slika). Večji problem je ohranjanje doseženega stanja, ker
ob različnih posegih na igriščih (energetska sanacija stavb, urejanje novih igral…) ni
ustreznega nadzora in prihaja do mešanja zemljine in vnosa onesnaženega materiala od
zunaj. Zato celovitejši pregled stanja igrišč pokaže, da so tla na več mestih ponovno močno
obremenjena s potencialno toksičnimi elementi in lahko predstavljajo tveganje za zdravje
otrok, ki se tam igrajo. Posebno poglavje predstavlja javno otroško igrišče na Poleni, kjer so
bili v letu 2014 določeni deli igrišča ustrezno sanirani (nasutje gramoza okoli igral, ureditev
fontane s tekočo pitno vodo), kakovost tal pa se ni bistveno izboljšala. Z namenom celovite
ocene stanja na tem igrišču je bilo odvzetih več vzorcev tal, raziskovalna naloga, ki jo
izvajajo na Biotehnični fakulteti, pa še ni zaključena.

Slika: Spremljanje koncentracij svinca v tleh igrišč vrtcev v Zgornji Mežiški dolini
Glede na rezultate meritev in spremljanje dogajanja na terenu bo potrebna ponovna sanacija
večine javnih otroških igrišč v Zgornji Mežiški dolini. Tokrat bo potrebno izpeljati sanacijo bolj
natančno in celovito, zagotoviti čista tla na površini in ustrezno tamponsko zaporo do bolj
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globokih onesnaženih slojev tal. Še pomembnejše pa bo vzdrževanje stanja po sanaciji, kjer
je nujno zagotoviti ustrezen nadzor ob izvedbi posegov, ne glede na naročnike in investitorje.
Z vidika izpostavljenosti so zanimiva tudi vrtna in makadamska tla v bližini hiš, ker
predstavljata možen vir prahu. Rezultati analiz so pokazali, da so vrtna tla v večini primerov
prekomerna obremenjena in zato velja, da bi morali vrtičkarji iskati bolj varne načine
vrtnarjenja (menjava zemlje, dvignjene grede) oz. vsaj upoštevati varovalne ukrepe
(prekrivanje tal, gosto prekrita tla z vrtninami, izbor primernih vrtnin). Še bolj zaskrbljujoči so
rezultati analiz materiala z makadamov, kjer so bile na bankinah novih odsekov cest
izmerjene najvišje koncentracije potencialno toksičnih elementov. Meritve kupa peska ob
haldi v Žerjavu so pokazale ekstremne koncentracije potencialno toksičnih elementov. Želeli
smo vzorčiti tudi material, ki ga predeluje in daje na tržišče podjetje Gradbeni materiali d.o.o.
iz Žerjava, vendar se v letu 2017 s podjetjem nismo uspeli dogovoriti za odvzem.

2.12 Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju
programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na
operativni ravni
Ukrep je izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem.

V programu sodeluje več partnerjev, ki so zadolženi za izvajanje posameznih nalog. Vloga
NIJZ je tudi koordinacija dela ostalih partnerjev in sodelujočih organizacij (ARSO, občini Črna
na Koroškem in Mežica, BF, ZD Ravne, UKC Ljubljana). Z ARSO sodelujemo pri pripravi
plana monitoringov zraka in tal. Občinam predlagamo nove ukrepe in spremljamo izvajanje
načrtovanih ukrepov na terenu, opozarjamo na nedoslednosti in pomanjkljivosti. Z BF
sodelujemo pri izvedbi monitoringa tal. Z ZD Ravne na Koroškem in UKC Ljubljana pa
sodelujemo pri izvedbi monitoringa krvi otrok. Vse te aktivnosti potekajo v sodelovanju
ministrstev, pristojnih za okolje in zdravje. Koordinacija je potrebna zato, da je delovanje
vključenih vsaj deloma usklajeno, in da so aktivnosti skladne z določili Odloka. Usklajevanje
terja precej časa in energije, ker je potrebno časovno usklajevanje z drugimi nalogami, ki jih
partnerji izvajajo, v določeni meri pa tudi zaradi določenih razhajanj interesov in iskanja za
vse sprejemljivih rešitev. Zaradi tega je program včasih potrjen precej pozno. Največ
prilagajanja in kompromisov terja priprava programa v obeh lokalnih skupnostih, kjer je
potrebno opozarjati na osnovni cilj programa, saj so nekateri predlagani ukrepi bolj usmerjeni
v izboljšavo videza kraja in kakovosti bivanja, kot pa v preprečevanje izpostavljenosti svincu.
Seveda je to opažanje relativno, saj v primerjavi s povprečnim stanjem okolja v drugih krajih
v Sloveniji, težko katerikoli ukrep označimo za nesmiselnega. Po potrditvi letnih programov je
potrebno slediti realizaciji le teh v praksi in v določeni meri preveriti tudi ustreznost njihove
izvedbe. V tem delu je problem v glavnem povezan s časom, ker so nekateri ukrepi
realizirani čisto proti koncu leta, ko se leto že izteka.
V letu 2017 je dobila koordinacija veliko širši pomen. Po objavi rezultatov monitoringa svinca
v krvi otrok, ki so bili precej slabši od pričakovanj so različni deležniki ponovno pričeli
opozarjati na probleme v programu. Obe lokalni skupnosti sta opozorili na izpad sredstev v
preteklih letih, zaradi česar je izpadel tudi del programa, sosednji občini sta opozorili na
problematiko onesnaženja njihovega okolja, ki je v določeni meri posledica svinčene
industrije iz zgornjega dela doline, NIJZ pa je ponovno opozarjal na problematiko
pomanjkljivosti programa, ki nima vpliva na sporne prakse raznosa in uporabe
onesnaženega materiala pri ostalih aktivnostih v dolini. Okoljska problematika v Mežiški
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dolini seveda presega vsebino Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št.
119/07), se je pa v veliki meri dotika. Zaradi tega prihaja do različnih vprašanj in pobud, ki jih
je potrebno obrazložiti, kar terja ogromno časa in energije, sploh glede na rezultate.
Gospodarska rast pa je dala podjetjem nov zagon in proizvodnja raste, z njo pa tudi vpliv na
okolje. Vse našteto kaže na to, da nas pri reševanju okoljske problematike v Mežiški dolini
čaka še precej dela.
V obdobju 2016/17 smo v okviru naloge »Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in
poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na
operativni ravni« izvajali naslednje aktivnosti:
Usklajevanje predloga programov ukrepov, ki jih podata obe občini. Priprava plana
informacijsko – motivacijskih aktivnosti ter v sodelovanju z ARSO pripravo programa
monitoringov okolja (zrak, tla). Usklajen plan je bil posredovan na Ministrstvo za okolje in
prostor.
Redno spremljanje stanja na terenu, pregled napredka zastavljenih aktivnosti. Pregledi
posameznih lokacij (igrišča, ceste, stavbe..) z oceno možnih tveganj za večjo
izpostavljenost potencialno toksičnim elementom na teh lokacijah. Pregledi lokacij, kjer
so bile ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi otrok.
Priprava letnih poročil o izvajanju programa z opisom izvedenih aktivnosti. Pregled
rezultatov humanega monitoringa krvi otrok, pregled realizacije zastavljenih aktivnosti ter
na podlagi naštetega ocena napredka programa v smeri zastavljenega cilja.
2.12.1 PRIPRAVA PREDLOGA ZA OBDOBNI PLAN UKREPOV
V letu 2016 je bil pripravljen dvoletni plan ukrepov. Plan je bilo pripravljati lažje kot leto prej,
saj so bila zagotovljena sredstva v višini, kot to določa Odlok. Nekoliko več dela je bilo zaradi
širše vsebine, ker gre za dvoletni plan. Zaradi tega je bil plan tudi dokaj pozno potrjen.
Prednost pa je, da bo možno neprekinjeno izvajanje plana v letu 2017. V programu je največ
sredstev namenjeno že uveljavljenim ukrepi: prekrivanje makadamskih površin, mokro
čiščenje utrjenih površin, urejanja ostrešij in fasad, urejanje otroških igrišč ter program
dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih. Predvsem ukrep asfaltiranja površin je v obdobnih
planih močno zastopan in mu lokalne skupnosti namenjajo jasno prioriteto.
Ponovimo lahko dejstvo, da v program ne uspemo vključiti ukrepov na zasebnih zemljiščih in
manjših ukrepov za posameznike, ki bi ob izvedbi na ugotovljenih žariščih (lokacijah, kjer
opažamo otroke s povišano vrednostjo svinca v krvi in kjer je potrjena velika onesnaženost
okolja) lahko pripomogli k napredku.
2.12.2 OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI PREPLASTITVAH
Zaposleni na NIJZ Ravne kontinuirano spremljamo stanje v okolju, med drugim tudi stanje
površin. Skupaj z obema občinama pripravimo seznam površin, ki bi jih bilo potrebno
preplastiti. Na podlagi seznama, pregledamo stanje teh površin in ocenimo možnost
izpostavljenosti tamkajšnjega prebivalstva prahu iz teh površin. Glede na ocenitve
predlagamo površine, ki bi jih bilo potrebno prioritetno preplastiti. Na žalost opažamo, da se
določene površine pojavljajo na vrhu seznama več let zapored. Problem na teh površinah je
navadno to, da so v zasebni lasti, večkrat v lasti podjetij in zato je porabo javnih sredstev na
takih lokacijah težje opravičiti, lastnike pa težko prepričati v večje investicije. V letu 2014 smo

73

ocenjevanje nekoliko spremenili in pričeli z ločenim ocenjevanjem površin ob kmetijah.
Zaradi specifične problematike kmetij smo uporabili prilagojene kriterije, ki omogočajo lažjo
primerjavo med posameznimi kmetijami in določitev tistih, kjer bi bile preplastitve najbolj
potrebne.
METODOLOGIJA ZA OCENO POVRŠIN
Namen naloge je pregledati stanje površin na onesnaženih območjih in oceniti, katere bi bilo
potrebno najprej sanirati glede na možnost reemisij onesnaženja (prah, svinec) v človekovo
bivalno okolje. Podatki so pridobljeni s terenskimi ogledi stanja površin in okolice, ki jih
izvajamo strokovni delavci NIJZ OE Ravne.
Ocena je podana na podlagi vprašalnika, ki obravnava naslednje pomembne faktorje pri
oceni izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim težkim kovinam:
stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…),
gostoto poselitve območja,
koncentracijo otrok na območju (bližina vrtca, igrišča..),
gostoto prometa na območju,
podane ocene ocenjevalca na terenu.
Za vsako površino, ki je bila predmet ogleda, je izpolnjen vprašalnik in v njem podana ocena
za vsakega od obravnavanih parametrov. Vsak parameter je ocenjen z oceno od 0 do 3, z
možnostjo dodatnih točk pri nekaterih parametrih. Na koncu seštejemo ocene in vsoto
pomnožimo s faktorjem ocene nujnosti sanacije, ki jo poda izvajalec ogleda. Faktorji ocene
nujnosti sanacije so 1 - nizka, 1.5 srednja in 2 visoka.
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Slika: Obrazec vprašalnika za ocenitev površin
Pri določitvi predlogov za plan ukrepov so upoštevani še naslednji kriteriji:
onesnaženosti območja (podatki ERICO-ve študije in meritev ARSO),
obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV oz. NIJZ OE Ravne),
smotrnost in možnost izvedbe glede na druge povezane projekte.
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REZULTATI
V centrih krajev je bilo saniranih oz. je prekritih že veliko površin, tudi konec leta 2017 pa
lahko izpostavimo nekatera območja, ki ostajajo že iz prejšnjih let.
Izpostavljamo naslednje površine.
- makadamske površine na Lenartovi (Mežica),
- Knapovška z okolico v Mežici
- makadamske površine v kraju Žerjav

Sliki: Makadamske površine na Lenartovi (Mežica)
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Slike: Makadamske površine na Knapovški (Mežica)
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Slike: Makadamske površine v kraju Žerjav
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Oglede površin izvajamo tudi na lokacijah, ki ležijo izven območja I. po Odloku. Gre za
odročne kmetije, do ali mimo katerih vodijo makadamske dovozne poti. Z izključevanjem teh
lokacij bi pri prebivalcih pustili vtis, da jih izključujemo pri zagotavljanju zdravega bivalnega
okolja in da pri tem dajemo prednost le tistim prebivalcem, ki stanujejo bližje mestu.
Nenazadnje tudi na teh lokacijah najdemo otroke z visokimi koncentracijami svinca v krvi.
Prašenje zaradi prometa po makadamskih cestah je velik problem tudi na teh lokacijah,
poleg onesnaženja bivalnega okolja se zaradi prašenja onesnažijo pridelovalne površine, kar
kmetom na teh območjih onemogoča ekološko kmetovanje. Da bi lažje opredelili prioritete pri
teh površinah, smo oblikovali nov vprašalnik s prilagojenimi kriteriji, povezanimi z njihovo
specifično problematiko in izvedli ocenitve.
METODOLOGIJA ZA OCENO POVRŠIN OB KMETIJAH
Ocena površin je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki je prilagojen za ocenjevanje kmetij
in vsebuje specifična vprašanja, ki morajo biti obravnavana za objektivno ocenitev teh
površin. Vprašalnik skozi 8 vprašanj zajema kriterije, ki so pomembni pri postavitvi ocene
izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim težkim kovinam:
stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…),
gostota poselitve območja (število kmetij – posamezna
kmetij/zaselek…)
koncentracija otrok na območju,
gostota in vrsta prometa na območju (turizem, spravilo lesa…)
oddaljenost obravnavane površine od stanovanjskih objektov,
oddaljenost obravnavane površine od obdelovalnih površin,
podane ocene ocenjevalca na terenu.

kmetija/več

Za vsako površino, ki je bila predmet ogleda, je bil izpolnjen vprašalnik in v njem podana
ocena za vsakega od obravnavanih parametrov. Vsak parameter je bil ocenjen z oceno od 0
do 3 (z možnostjo dodatne točke pri nekaterih vprašanjih), ki jo poda izvajalec ogleda ob
posvetovanju s strokovnimi sodelavci. Vsota točk je tudi končna ocena nujnosti sanacije.
Nedvomno je cilj sanacijskih ukrepov tudi doseganje tem večjega učinka. Okoli kmetij so
poleg dovoznih oz. mimovoznih cest pogosto tudi druge makadamske površine (dvorišča,
parkirišča…), ki so v zasebni lasti. Pri izvedbi prekrivanja makadamskih površin na teh
lokacijah imajo prednost površine, kjer sočasno lastnik prekrije tudi ostale makadamske
površine.
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VPRAŠALNIK
OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI PREPLASTITVAH CEST
Datum ogleda:_________________
Bližnji naslov: _______________________________________________________________________
1. Kakovost površine ceste:
0 – asfalt
1 – poškodovan asfalt
2 – dotrajan asfalt
3 – makadam (predlagano vzorčenje materiala)
2. Bližina stanovanjske hiše (do glavne gozdne ceste):
0 – več kot 30 m
1 – do 30 m
2 – do 15 m
3 – neposredna bližina, manj kot 5 m
3. Bližina industrijskih objektov, ki bi pomenili dodatno obremenitev z emisijami (DA ali NE,
oddaljenost, vrsta ind.):
Opombe:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ocena (po diskusiji in evalvaciji s sodelavci na NIJZ se lahko dopiše dodatna točka):_________
4. Ocena gostote naseljenosti (nanaša se na število hiš, ki so prizadete):
0 – zelo redko
1 – redko (ena hiša)
2 – srednje (par zaporednih hiš)
3 – gosto (zaselek)
5. Prebivalci (mlade družine, otroci do 48. meseca, starejši otroci,odrasli , število):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ocena (po diskusiji in evalvaciji s sodelavci na NIJZ se lahko dopiše dodatna točka):______________
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6. Ocena gostote prometa (ki poteka mimo obravnavanega objekta ali obd. površine):
0 – zelo redek (dovoz do obravnavane kmetije)
1 – redek (dovoz do sosednje hiše oz. kmetije, 1-2 kmetiji)
2 – srednji (dovoz v naselje, več kmetij)
3 – gost (prometna cesta, vleka dreves, turistična cesta…)
7. a) Bližina obdelovalnih površin:
0 – več kot 100 m, v bližini ni obdelovalnih površin
1 – od 30 m do 100 m
2 – od 10 m do 30 m
3 – neposredna bližina, manj kot 10 m
______________________________
b) Vrsta obdelovalnih površin (po diskusiji in evalvaciji s sodelavci na NIJZ se lahko dopiše
dodatna točka):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Ali so pridelki namenjeni prodaji, DA ali NE, če DA, za kakšne pridelke gre(po diskusiji in
evalvaciji s sodelavci na NIJZ se lahko dopiše dodatna točka)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Dodatni kriteriji (po diskusiji in evalvaciji s sodelavci na NIJZ se lahko dopiše dodatna točka):
a) Onesnaženost območja (podatki iz ERICO-ve študije in meritev ARSO): ________
b) Obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne oz. NIJZ OE Ravne):________
c) Informacije prebivalcev, ki na območju živijo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

KONČNA OCENA STANJA:
Vsota ocen:____

OPOMBE OCENJEVALCA:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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REZULTATI
Na precej kmetijah so že bile izvedene preplastitve dvorišč in cest, ki vodijo mimo kmetij.
Izpostavljamo dve kmetiji, kjer posegi še niso bili izvedeni, površine okoli njih pa so precej
onesnažene – kmetiji Matvoz in Lom 12.

Slike: Cesta in dvorišče pri kmetiji Matvoz (Črna na Koroškem)

Slike: Dovoz in dvorišče hiše Lom 12 (Mežica)
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2.12.3 PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA
ZA VNOS SVINCA
Mlajši otroci se radi igrajo in zadržujejo na javnih otroških igriščih. Na teh površinah otroci
preživijo veliko časa, zato morajo upravljavci poskrbeti za ustrezno urejenost, varnost in
nadzor otroških igrišč. Z vidika tveganja za vnos svinca v telo so javna otroška igrišča in igra
na prostem zagotovo ena izmed najpomembnejših površin za nadzor in tako se ukrepi na teh
površinah izvajajo prednostno. NIJZ OE Ravne izvaja redne terenske preglede stanja igrišč
in pripravi poročila s predlaganimi ukrepi za upravljavce otroških igrišč. Terenski pregledi so
prvenstveno usmerjeni v oceno tveganja za vnos svinca v telo, istočasno pa pregled zajema
tudi oceno stanja igral in zagotavljanje varnih pogojev za igro. Pri oceni tveganja z vidika
vnosa svinca v telo je poudarek na obremenjenosti vrhnjega sloja tal, golih površinah zaradi
možnosti prašenja, dostopnosti pitne tekoče vode in možnih virih onesnaženja v neposredni
bližini otroškega igrišča. Določena sanacijska dela so bila v preteklosti že izvedena in sicer:
- na vseh obstoječih javnih otroških igriščih s travnatimi igralnimi površinami, so bili izvedeni
novi vrhnji zemeljski sloji, debeline od 10 cm do 20 cm in posejana trava na nove vrhnje
zemeljske sloje
- pod določenimi igrali je bila zamenjana ali urejena protiprašna podloga iz proda oz. so bile
podložene podloge iz umetne mase, gume, lubja in podobnega materiala
- na štirih otroških igriščih so namestili umivalnike in na dveh igriščih so uredili pitnik.
Z vsemi izvedenimi ukrepi želimo preprečiti neposreden stik otrok s prvotnimi onesnaženimi
tlemi, ki predstavljajo tveganje zaradi neposrednega vnosa prahu v telo, ki se dviga iz tal
oziroma direktnega vnosa materiala iz tal v telo. Zaradi obremenjenosti območja in
vsakodnevnega izpostavljanja obremenitvam (igra, vremenski vplivi), ki pripomorejo k temu,
da se določeni elementi hitro izrabijo je potrebno igrišča sprotno pregledovati, urejati,
vzdrževati in obnavljati.
V spomladanskem obdobju smo opravili terenski pregled otroških igrišč in preverili realizacijo
predlaganih ukrepov v preteklem letu in splošno stanje na igrišču. Pregled smo opravili na
petnajstih javnih igriščih, ki so namenjena za igro predšolskih in šolskih otrok, od tega so tri
igrišča v sklopu vrtca. Vzdrževalec teh treh igrišč sta osnovni šoli, ostala igrišča vzdržujeta
občini Mežica in Črna na Koroškem. Igrišča so bila v času ogleda v različnem stanju. Glavni
predlogi za obe občini je bila potreba po namestitvi umivalnikov na igriščih, namestitev
protiprašnih podlog ob igralih in ponovna zatravitev golih površin.
Podrobnejši opisi posameznih igrišč s predlogi za izboljšanje stanja:
Igrišče pri trgovskem centru Peca (Mežica)
Igrišče pri trgovskem centru Peca je neograjeno in zajema eno igralo s tobogani. Površina
igrišča je urejena s travo, vendar je površina ponekod slabo zatravljena in čez igrišče poteka
makadamska pešpot. Za trgovskim centrom Peca, pred zadnjim vhodom v Mladinski kulturni
center Mežica je makadamsko parkirišče, ki predstavlja tveganje zaradi dvigovanja prahu v
času igre otrok v sklopu aktivnosti, ki jih organizira MKC Mežica. Predlagamo ureditev
pešpoti čez igrišče s primernim tlakovanjem oziroma neoporečnim materialom, ki bo odporen
na vremenske razmere in zatravitev ponekod slabo zatravljenih površin. Tudi makadamsko
parkirišče za MKC-jem Mežica bi bilo potrebno urediti in sicer predlagamo izvedbo ustrezne
preplastitve makadamskih površin in tako bi s tem omejili dvigovanje prašnih delcev.
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Otroško igrišče Leška (Mežica)
Otroško igrišče Leška je ustrezno opremljeno , saj ima vse potrebne elemente in vzdrževano.
Površina tal je na določenih predelih slabo zatravljena in predlagamo ureditev teh predelov s
ponovno zatravitvijo. V sklopu otroškega igrišča je pitnik, ki pa ne služi svojemu namenu,
veliko časa je zaprt oz. je onemogočen dotok vode. Prav tako tudi ne omogoča umivanja rok
med igro ali kakšnim »prigrizkom«, pred malico. V primeru, da so otroci dlje časa na igrišču
in imajo s seboj malico, si morajo pred zaužitjem le te umiti roke, zaradi zmanjšanja tveganja
vnosa škodljivih snovi. Kljub opozarjanju o neprimernosti in nevzdrževanju pitnika, ki ne služi
svojemu namenu, ni prišlo do odprave pomanjkljivosti, zato predlagamo prenovo pitnika in
načrt vzdrževanja. Priporočamo zamenjavo obstoječega pitnika z bolj primernim
umivalnikom, ki bo služil svojemu namenu (umivanje rok) ter načrt redne kontrole delovanja
opreme. Za ustrezno delovanje opreme je nujna skrb in redno vzdrževanje in predvsem
dnevna kontrola ustreznega delovanja.

Sliki: Otroško igrišče Leška med bloki (Mežica)
Igrišče pri bivšem kopališču v Mežici
Igrišče pri bivšem kopališču ima novo pridobitev in sicer grbinasti poligon za kolesa, ki je na
določenih predelih urejen z asfaltom, ponekod z makadamom, ob robovih so nasuti sekanci.
Nekatere dostopne (dovozne) poti za kolesa na igrišču so slabo zatravljene ali urejene z
makadamom, kar povzroča prašenje ob vožnji s kolesom. Priporočamo ureditev teh
dostopnih poti z odstranitvijo makadama in novo zatravitvijo ali asfaltiranjem (ustrezne
dovozne poti). Površine ob grbinaste poligonu za kolo so urejene z makadamom.
Priporočamo ustrezno ureditev teh površin z neoporečnim materialom. Asfaltirana pešpot, ki
vodi od mostu čez Mežo pri Prežihovi ulici do igrišča pri bivšem kopališču je dotrajana in
poškodovana (določeni predeli brez asfalta), kar povzroča prašenje v primeru vožnje otrok s
poganjači ali kolesi. Predlagamo odpravo pomanjkljivosti.
Otroško igrišče pri Narodnem domu Mežica
Otroško igrišče pri Narodnem domu Mežica je primerno vzdrževano in urejeno. Ob igrišču
stoji tabla z navodili uporabe in napisom, da so igrala uporabna na lastno odgovornost.
Vzdrževalec otroškega igrišča je Komunalno podjetje Mežica. Nerealizirano je še vedno
priporočilo iz lanskega leta o postavitvi umivalnika s pitno vodo. V prihajajočem letu
predlagamo postavitev ustreznega umivalnika, ki bo služil svojemu namenu (umivanju rok).
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Otroško igrišče na Poleni (Mežica)
Otroško igrišče na Poleni je delno vzdrževano, urejeno in še vendar ostajajo nekatere
pomanjkljivosti iz preteklih let. Prodnate podloge so urejene zgolj okoli nekaterih igral (dvojni
gugalnici, gugalnici ptičje gnezdo, ob izteku tobogana na večnamenskem igralu), okoli drugih
igral vidna shojena (gola) tla, kjer se vidi zemlja. V sklopu otroškega igrišča je nameščen
pitnik, ki je vzdrževan in služi svojemu namenu (umivanju rok in pitju vode). Za njegovo
ustrezno delovanje je nujna skrb in redno vzdrževanje in predvsem dnevna kontrola
ustreznega delovanja. Na podlagi že izvedenih sanacijskih del v letu 2015 in neuspešni
ureditvi igrišča ponovno predlagamo namestitev protiprašnih podlog (gume) pod plezalom na
večnamenskem igralu, pri stopnicah večnamenskega igrala, pod prevesno gugalnico in pri
pohodni gredi. Prav tako tudi predlagamo ustrezno sanacijo travnate površine.
Igrišče pri bloku Knapovška ulica 18 (Mežica)
Igrišče je neograjeno in podlaga je trava ter zajema manj igral in sicer peskovnik, ki je
nepokrit in dve vzmetni gugalnici, ki sta dotrajani, saj se lušči barva. Predlagamo, da
dotrajani vzmetni gugalnici na novo prebarvajo (ustrezno uredijo), priskrbijo plahto za
peskovnik in ga redno pokrivajo ter na igrišču uredijo ustrezen umivalnik, ki bo služil svojemu
namenu (umivanju rok).
Igrišče Vrtca Mežica
Igrišče vrtca Mežica je dobro vzdrževano in ustrezno opremljeno. V sklopu igrišča imajo
posebej ograjeno igrišče za otroke prve starostne skupine z igrali. Celotno igrišče je ograjeno
in zaklenjeno. Imajo več igral in sicer večnamensko igralo s plezali in tobogani, več gugalnic,
igralo za ravnotežje, peskovnik, pokrito lopo in hiško za shranjevanje igrač. Na območju
igrišča imajo tudi umivalnik s pipami. Na določenih predelih je poškodovana travnata podlaga
in je vidna gola zemlja. Na teh predelih predlagamo temeljito sanacijo, navoz nove plasti
zemlje (globine 10-15 cm) in ponovno zatravitev. Sanacija del naj se načrtuje v primernih
vremenskih pogojih in ustrezno zaščito v času sanacijskih del. Potek sanacije se mora
izpeljati v najkrajšem možnem času (od pričetka izvajanja in do zaključka – izkop-sanacijanova zemlja-zatravitev-prekritje…)

Sliki: Igrišče pri Vrtcu Mežica

85

Otroško igrišče Žerjav center
Otroško igrišče Žerjav center so po novem poimenovali Športni park Kopal’ca. Igrišče je
solidno vzdrževano, vendar ima nekaj pomanjkljivosti. V času ogleda je bilo na igrišču videti,
da se izvajajo gradbena dela (kopanje lukenj) in sicer na mestu, kjer je nekoč stal peskovnik
in še drugo igralo. Peskovnik so odstranili in ga na igrišču ni več. Na igrišču so poleg
večnamenskega igrala postavljene klopi iz palet. Talne površine so na nekaterih delih slabo
zatravljene in so vidna shojena (gola tla, kjer se vidi zemlja in sicer pri lestvi na
večnamenskem igralu in na robu nogometnega igrišča. Gugalnice na vijačno vzmet so
dotrajane in izrabljene (lušči se barva, odlomljena so nekatera držala). Lestev v sklopu
večnamenskega igrala je narejena iz okroglih palic. Bolje bi bilo, če bi bile te palice na
plezalu ravne – varnost pohodne ploskve. Priporočamo odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
in sicer predlagamo ustrezno obnovo ali zamenjavo gugalnic na vijačno vzmet, zatravitev
površine ob nogometnem igrišču, namestitev protiprašnih podlog (npr. gume) pri lestvi na
večnamenskem igralu in manjkajoče podloge pri toboganu ter namestitev vrat in redno
zaklepanje, ker so igrala polomljena, obrabljena. V sklopu otroškega igrišča predlagamo
namestitev umivalnika, ki bo služil svojemu namenu, tudi zaradi lažje izvedbe zaradi vodne
napeljave v sklopu preteklega bazena.

Slike: Otroško igrišče Žerjav center (Črna na Koroškem)

86

Otroško igrišče vrtca Žerjav
Otroško igrišče vrtca Žerjav je zagrajeno in zaklenjeno v popoldanskem času. Igrala so
solidno vzdrževana in ohranjena. Pod gugalnico z dvema enojnima gugalnicama so
nameščene protiprašne podloge iz gume. Travnata podloga je na nekaterih predelih shojena
(gola) in je vidna zemlja. V času ogleda je bil most čez potok, ki vodi do šolskega igrišča
zaprt, ker se bodo v prihodnje izvajala popravila. Lesena ograja, ki je locirana ob potoku je
potrebna popravila, zato je zaščitena z oranžno obcestno mrežo. Predlagamo odpravo
pomanjkljivosti in sicer namestitev protiprašnih podlog pri izteku tobogana, pri plezalu na
večnamenskem igralu in okoli vrtiljaka ter zamenjavo zemlje in zatravitev na predelih, kjer je
vidna zemlja. Igrišče se deli na dva dela in sicer na eni strani igrišče z več igrali
(večnamensko igralo, vrtiljak, gugalnica z vijačno vzmetjo, dve enojni gugalnici) je locirano
desno od mostu, ki vodi do šolskega igrišča in druga stran otroškega igrišča je locirana levo
od mostu (v sklopu tega igrišča sta dve enojni gugalnici in peskovnik). Igrišče z več igrali je
locirano poleg razredov osnovnošolskih otrok in ga zaradi motenja pouka predšolski otroci v
dopoldanskem času skoraj da ne uporabljajo. Zato predlagamo premik nekaterih igral
(večnamenskega igrala ali gugalnice na vijačno vzmet) na igrišče za predšolske otroke.

Sliki: Otroško igrišče vrtca Žerjav (Črna na Koroškem)
Otroško igrišče na kupu, Rudarjevo (Črna na Koroškem)
Dohodna pot do otroškega igrišča je makadamska. Predlagamo ustrezno ureditev pohodne
poti. Igrišče je ograjeno, vendar nezaklenjeno. Vizualno je igrišče v slabem stanju, slabo
vzdrževano. Peskovnik je nepokrit in prodnatega nasutja okoli peskovnika je premalo, bi ga
bilo potrebno dosuti. Plezalo v sklopu večnamenskega igrala je narejena iz okroglih palic.
Bolje bi bilo, če bi bile te palice na plezalu ravne, saj bi bile bolje pohodne in varne. V sklopu
igrišča predlagamo namestitev umivalnika, ki bo služil svojemu namenu (umivanju rok).
Predlagamo odpravo pomanjkljivosti in ureditev igrišča.

Slika: Otroško igrišče na kupu, Rudarjevo (Črna na Koroškem)
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Otroško igrišče na Bognarjevi ridi, Rudarjevo (Črna na Koroškem)
Otroško igrišče na Bognarjevi ridi je ustrezno vzdrževano, urejeno. Pod igrali so nameščene
protiprašne podloge in igrala (plezalo in gugalnice) so na novo prebarvane. Na peskovniku
je nameščena plahta, ki pa je dotrajana in zato predlagamo nakup nove plahte za pokrivanje
peskovnika. V sklopu igrišča predlagamo namestitev umivalnika za umivanje rok.

Sliki: Otroško igrišče na Bognarjevi ridi, Rudarjevo (Črna na Koroškem)
Igrišče Vrtca Kralj Matjaž Črna na Koroškem
Igrišče je dobro vzdrževano in urejeno. Na novo je urejen in opremljen igralni prostor na levi
strani vmesne tlakovane poti (ob gredah). Podlaga je travnata z vmesnimi tlakovanimi
potkami. Pod igrali je protiprašna podlaga. Igrala, ki so na igrišču so dve gugalnici z dvema
enojnima gugalnicama, gugalnica ptičje gnezdo, eno manjše večnamensko igralo in eno
večje večnamensko igralo s tobogani ter manjša hiška. Na igrišču so tudi klopi in hiška, v
kateri so pospravljene igrače. V sklopu igrišča je tudi umivalnik. Na igrišče Vrtca Kralja
Matjaža Črna na Koroškem ob novem delu meji osnovnošolsko igrišče za prvo triado, ki ni
omejeno z ograjo in zajema tobogan in enojne gugalnice. Tobogan je speljan po klančini in
za vzpenjanje po klančini se uporablja vrv, za katero se otroci primejo in se povzpnejo po
hribu navzgor. Podloga je po tej klančini shojena in nič več zatravljena (vidi se zemlja) zato
se praši. Predlagamo položitev protiprašnih podlog oz. ustrezno protiprašno ureditev
pohodne poti (kar bi preprečevalo tudi razmočenje tal).

Sliki: Igrišče Vrtca Kralj Matjaž (Črna na Koroškem)
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Igrišče pri hotelu Črna
Igrišče je postavljeno na novo in je vzdrževano ter ustrezno opremljeno. Zajema več igral in
sicer večnamensko igralo s plezali in tunelom, gugalnice, tobogan in lesen indijanski šotor.
Podlaga je ali prodnata (na predelu, kjer stoji tobogan in gugalnice) ali travnata
(večnamensko igralo, indijanski šotor in pipa). Otroško igrišče ni ograjeno in je dostopno širši
populaciji. Predlagamo namestitev protiprašnih podlog pri stopnicah in plezalih na
večnamenskem igralu ter pri lesenem indijanskem šotoru. Na igrišču je urejena pipa s pitno
vodo, ki ustreza svojemu namenu. Na ploščadi pred hotelom Črna je tudi manjše igrišče
poleg šahovskega polja, ki zajema majhen tobogan in vzmetno gugalnico. V tem sklopu
igrišča na ploščadi priporočamo namestitev napisa, da je pitna voda dostopna na bližnjem
igrišču pri hotelu Črna.

Sliki: Igrišče pri hotelu Črna in ploščad pred hotelom Črna
Igrišče pri bloku, nasproti tovarne TAB (Črna na Koroškem)
Igrišče je dokaj solidno urejeno in zajema več enojnih gugalnic in pleza ter plastičen
peskovnik (»školjka«), ki je zaklenjen. Podlaga je trava, vendar je zelo shojena in se vidi gola
zemlja. Predlagamo namestitev protiprašnih podlog, kjer stojijo igrala. Predlagamo tudi
morda namestitev ustreznih igral za prvo starostno obdobje do 3. let. V sklopu otroškega
igrišča priporočamo namestitev umivalnika.

Slika: Igrišče nasproti tovarne TAB (Črna na Koroškem)
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Igrišče nasproti Zadruge (Črna na Koroškem) – novo
Igrišče je novo in ustrezno opremljeno. Celotno območje je ograjeno in nameščena so vrata,
ki so odklenjena, saj je igrišče namenjeno širši populaciji. Pred vhodom na igrišče so nasuti
sekanci. Pri vhodu je nameščen napis, da je uporaba igrišča na lastno odgovornost. Okolica
igrišča oziroma rob igrišča je urejen s kamnitimi ploščami. V sklopu igrišča samo
priporočamo ureditev umivalnika in ureditev okolice okoli ograje igrišča z zatravitvijo.

Sliki: Novo igrišče nasproti Zadruge (Črna na Koroškem)
Kot smo že ugotavljali v poglavju 2.11 Monitoring tal in vode, bo potrebno večino tal na
igriščih namenjenih mlajši populaciji otrok, pred koncem programa ponovno sanirati.
Predvsem zaradi neustreznega vzdrževanja doseženega stanja in seveda razmer v okolici
so vsebnosti potencialno toksičnih kovin v vrhnjem sloju tal ponovno precej narasle.
2.12.4 PREGLEDI LOKACIJ, KJER SO BILE UGOTOVLJENE VISOKE VSEBNOSTI
SVINCA V KRVI OTROK
Na NIJZ OE Ravne izvajamo z obiski na domu usmerjeno svetovanje družinam otrok, pri
katerih so ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi. V neposrednem pogovoru s starši v
njihovem domačem okolju dobimo veliko informacij in celosten vpogled v življenje otroka ter
njegove navade v obremenjenem okolju. Z osebnim svetovalnim razgovorom izvedemo
ozaveščanje staršev in jih informiramo kako ravnati, odreagirati na različno obnašanje otroka
ter kako prilagajati navade, da bo tveganje za vnos svinca tem manjše. Na terenskih obiskih
pregledamo tudi okolje v katerem otrok živi in starše opozorimo na možne vire tveganja za
izpostavljenost svincu v domačem okolju. Pri tem opažamo različne možne vzroke za
povišane vsebnosti svinca, na katere smo že večkrat opozarjali (makadamsko dvorišče,
dotrajana fasada, vrtovi takoj ob hiši…). Pri nekaterih smo opazili druge možne vzroke in
sicer v samih navadah življenja (med igro se otrokom pred malico roke ne umijejo, pranje
delovnih oblačil doma, suho pometanje, neuravnoteženo in neredno prehranjevanje). Ti
obiski so pogosto pri družinah, kjer je vsaj eden od staršev zaposlen v industriji svinca,
večkrat so te družine priseljene iz drugih okolij, kar nam tudi pomaga pri določanju usmeritev
na tista področja, kjer bo potrebno delati še bolj intenzivno.
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2.12.5 PREGLED IZVAJANJA NALOG
Med redne naloge NIJZ OE Ravne spada tudi spremljanje izvajanja programa v praksi.
Predvsem vršimo terenske preglede na lokacijah, kjer obe občini izvajata sanacijske ukrepe.
V obdobju 2016/17 smo s temi pregledi kontinuirano nadaljevali. Z rednimi pregledi smo
nadaljevali vse do zaključka vseh ukrepov oz. do nastanka vremenskih razmer, ki izvajanja
sanacijskih ukrepov niso več dovoljevali ter do priprave tega poročila.
Ugotovitve in opažanja s terenskih pregledov so opisana pod točkami od 2.1 do 2.7, ki
obravnavajo izvajanje načrtovanih ukrepov iz letnih planov v praksi.
Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na terenu v letu 2016

Datum

Izvajalec

Aktivnost

14.01.2016

11.05.2016

B. Hočevar, N.
Izak
M. Ivartnik, N.
Izak
N. Izak

26.05.2016

N. Izak

13.06.2016

NIJZ

20.06.2016

NIJZ

Terenski ogled stanja površin na območju občin Črna na
Koroškem in Mežica
Odvzem vzorcev tal v sodelovanju z BF na območju
občine Črna na Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica

27.06.2016

NIJZ

04.07.2016

NIJZ

05.07.2016

11.07.2016

N. Izak, M.
Vojnovič
N. Izak, M.
Vojnovič
N. Izak, M.
Vojnovič
NIJZ

18.07.2016

NIJZ

25.07.2016

NIJZ

01.08.2016

NIJZ

03.08.2016

M. Ivartnik, M.
Vojnovič
NIJZ

11.04.2016

06.07.2016
07.07.2016

08.08.2016
16.08.2016

J. Ploder, M.
Vojnovič

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

16.08.2016

NIJZ

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica

22.08.2016

NIJZ

29.08.2016

NIJZ

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica

05.09.2016

NIJZ

12.09.2016

NIJZ

15.09.2016
19.09.2016

N. Izak, M.
Vojnovič
NIJZ

26.09.2016

NIJZ

03.10.2016

NIJZ

10.10.2016

NIJZ

12.10.2016
17.10.2016

N. Izak, M.
Vojnovič
NIJZ

24.10.2016

NIJZ

02.11.2016

NIJZ

03.11.2016

J. Ploder, M.
Vojnovič
NIJZ

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica

11.11.2016

M. Simetinger, M.
Vojnovič
N. Izak

Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja otroških igrišč v Mežici

14.11.2016

NIJZ

21.11.2016
15.12.2016

NIJZ
M. Ivartnik, M.
Slodej

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica

07.11.2016
10.11.2016

Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Mežica
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na terenu v letu 2017

Datum

Izvajalec

Aktivnost

2.3.2017

M. Slodej, M.
Vojnovič
M. Slodej, M.
Vojnovič
M. Slodej, M.
Vojnovič
M. Ivartnik

Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Ogled terena s predstavniki ARSO za meritve
onesnaženosti zraka
Ogled terena s predstavniki BF, Vzorčenje tal

7.4.2017
12.4.2017
17.5.2017
1.6.2017
8.6.2017

M.Ivartnik,
M.Simetnger
M. Slodej

12.6.2017

M. Slodej

14.6.2017

M. Slodej

16.6.2017

M. Slodej

22.6.2017

NIJZ, MOP,
občini
M. Slodej, Š.
Hrenič
NIJZ

10.7.2017
18.7.2017
18.7.2017
1.8.2017

J. Ploder, Š.
Hrenič
NIJZ

29.8.2017

NIJZ

31.8.2017

M. Slodej, Š.
Hrenič
M. Slodej, Š.
Hrenič
M. Slodej

1.9.2017
8.9.2017
8.9.2017
12.9.2017

M. Ivartnik, Š.
Hrenič
NIJZ

13.9.2017

Š. Hrenič

Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občin Črna na Koroškem in Mežica
Sestanek na temo izvajanja programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v ZMD
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja pitnikov v občini Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem
Odvzem vzorcev tal in vrtnin v sodelovanju z BF na
območju občine Črna na Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Odvzem vzorcev tal in vrtnin v sodelovanju z BF na
območju občine Črna na Koroškem in Mežica
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

21.9.2017

NIJZ

26.9.2017

NIJZ

4.10.2017

H. Pavlič, Š.
Hrenič
NIJZ

Sestanek v zvezi z možnostjo dopolnitve programa pri
Ministrici za okolje in prostor
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja otroških igrišč v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica

10.10.2017
16.10.2017
7.11.2017
8.11.2017
23.11.2017

M. Slodej, Š.
Hrenič
NIJZ
M.Ivartnik,
N.Hudopisk
Š. Hrenič

Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica
Dostava zabojčkov varovalne prehrane v občini Črna na
Koroškem in Mežica
Sestanek na MOP, pregled dopolnilnih ukrepov in
priprava plana za obdobje 2018/19
Terenski ogled stanja površin in napredka pri izvajanju
ukrepov na območju občine Črna na Koroškem in Mežica
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3 EVALVACIJA POTEKA PROGRAMA

Pri evalvaciji programa upoštevamo okoljski in zdravstveni vidik ocene napredka. Oba vidika
sta med seboj povezana, saj je slednji v veliki meri odvisen od prvega. V programu je
osnovno merilo napredka delež otrok z vsebnostjo svinca v krvi, nižjo od 100 µg/l. Želimo si,
da bi ta delež rasel. Vrednost 100 µg/l (akcijski nivo, CDC 1991) je bila v programu izbrana
zato, ker se je zanjo izkazalo, da je dosegljiva s podobnimi ukrepi, kot jih izvajamo v
Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Sočasno
spremljamo tudi delež otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi pod 50 µg/l, kar je trenutno
veljavna referenčna vrednost za mlajše otroke (CDC leta 2012). Ta del evalvacije obravnava
neposredno zdravje ljudi – to je zdravstveni del evalvacije. Vsebnost svinca v krvi otrok je
primeren kazalec celokupne izpostavljenosti svincu in je skupni odraz stanja okolja in načina
življenja v okolju. Za izboljšanje obojega si prizadevamo z aktivnostmi oz. ukrepi v Zgornji
Mežiški dolini.
Drugi vidik evalvacije je okoljski in z njim želimo oceniti stanje okolja. To ocenjujemo na
podlagi monitoringa obremenjenosti faktorjev okolja (zrak, voda, tla) in na podlagi realizacije
zastavljenih ukrepov v praksi. Pri tem se moramo zavedati omejitev. Kakovost tal je lahko
izboljšana predvsem na posameznih manjših površinah, kjer so bili že izpeljani sanacijski
ukrepi; koncentracija svinca v delcih v zraku ne da popolne informacije za celotno območje in
posamezne lokalne vire; izvedba ukrepa pa ne pomeni želenega učinka, če že ukrep sam ni
bil ustrezno načrtovan.

3.1

Okoljski del evalvacije

3.1.1 MONITORING PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU
Pred desetletji je bil zrak najpomembnejši faktor izpostavljenosti svincu v Zgornji Mežiški
dolini. Emisije prahu v zrak so se bistveno znižale šele konec sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, ko je bil urejen nov sistem filtrov, tudi takrat pa so bile bistveno višje od aktualnih.
Seveda pa ima industrija tudi danes vpliv na kakovost zraka, zato so na merilnem mestu v
Žerjavu še vedno izmerjene precej višje koncentracije svinca, kot na drugih merilnih mestih v
Sloveniji. Poleg industrijskih emisij na to vplivajo tudi izpusti prometa in domačih kurišč,
kakor tudi relief doline in vremenski pogoji.
V Zgornji Mežiški dolini se izvajajo meritve koncentracij delcev PM10 v zraku in elementov
(As,Cd,Ni,Pb) v njih bolj ali manj redno od leta 2007. Najprej so meritve potekale na treh
merilnih mestih, kar kmalu pa se je izkazalo, da so koncentracije elementov najvišje na
merilnem mestu Žerjav in se sedaj izvajajo samo še na tej lokaciji. Z vidika programa so
najbolj zanimive koncentracije svinca v zraku. Povprečna koncentracija svinca v zraku je bila
na merilnem mestu Žerjav najvišja v kratkem obdobju meritev leta 2007, ko je znašala 0.498
µg/m3. Leta 2009 so se pričele redne celoletne meritve. Povprečne letne koncentracije pa so
bile okoli 0.3 µg/m3 in se niso bistveno spreminjale. Koncentracije ne presegajo normativa
(0.5 µg/m3), so pa nekajkrat višje, kot v drugih krajih v Sloveniji.
Pregled dolgoročnih rezultatov meritev, ki so ga pripravili na ARSO je jasno pokazal, da je
monitoring zraka v Žerjavu precej zanimiv zaradi možnosti detekcije posameznih dnevnih
ekstremnih koncentracij in na ta način predstavlja dodaten nadzorni element za industrijske
emisije. V splošnem lahko ocenimo, da so izmerjene koncentracije elementov v delcih PM10
na sprejemljivem nivoju za močno industrializirano okolje ter da se stanje obremenjenosti
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zraka na merilnem mestu v Žerjavu dolgoročno ne spreminja, se pa lahko občasno pojavijo
kratkotrajna obdobja visokih koncentracij potencialno toksičnih elementov (Pb, As, Cd) v
zraku. Seveda pa je drugo vprašanje, koliko dodatnih obremenitev to okolje še lahko
prenese. Načrtovano je širjenje proizvodnje na industrijskem območju, s čimer bodo
nedvomno večje tudi emisije v zrak. Čeprav napovedi ne kažejo prekoračitve dovoljenih
obremenitev, pa bo to nedvomno dodatno breme za prebivalce, manjkajo pa tudi scenariji
ukrepanja za primer nedopustnega povišanja koncentracij potencialno toksičnih elementov v
delcih PM10 v zraku v Žerjavu.
3.1.2 MONITORING TAL IN VODE
Splošno je znano, da se svinec kopiči v zgornji plasti tal. Zato ni presenetljivo, da je ravno
vrhnja plast tal v Zgornji Mežiški dolini tisti faktor okolja, ki je s svincem najbolj obremenjen.
Brez posegov tla ostanejo nespremenjena in onesnažena. Če so tla poraščena in jih pustimo
pri miru tudi ne predstavljajo pomembnega vira emisij oz. možne izpostavljenosti, ker se v
Zgornji Mežiški dolini večina svinca pojavlja v dokaj trdno vezani oz. precej inertni obliki. V
praksi pa so tla pogosto v uporabi (igrišča, vrtovi, gradnje…), zaradi česar se tveganje
izpostavljenosti močno poveča. Na vrtovih se del svinca lahko veže v vrtnine, lahko se dviga
s prahom pri prekopavanju in drugih opravilih, lahko je v zemlji in prahu na površini
pridelkov…in vse to so razlogi za povečano tveganje za izpostavljenost svincu.
Razen zamenjave tal in preplastitev na namenskih otroških igriščih, se v Zgornji Mežiški
dolini problema onesnaženosti tal nismo resneje lotevali, zato monitoring tudi ne more
pokazati splošnega izboljšanja. Monitoring tal vrtčevskih igrišč v letu 2017 je pokazal
nekoliko povišanje koncentracij težkih kovin v zgornji plasti tal, vendar pa so koncentracije še
vedno nižje kot pred sanacijo. To dokazuje, da izvedena tamponada tudi po 8 letih od
izvedbe še vedno učinkuje. Veliko večji je problem zaradi nenadzorovanih posegov na
igriščih. Na območjih kjer prihaja do teh manipulacij smo ponovno izmerili visoke
koncentracije potencialno toksičnih elementov. Takšno početje izničuje učinek izvedenih
ukrepov. Glede na ugotovitve bo potrebno tla vrtčevskih igrišč ponovno sanirati. Ukrep mora
biti tokrat celovito izveden, predvsem pa mora biti zagotovljen nadzor nad nadaljnjim
postopanjem s temi igrišči.
Poseben problem v Zgornji Mežiški dolini predstavlja uporaba odpadnega rudniškega
materiala v gradbeništvu. Odpadna kamenina iz hald se je in se še vedno uporablja za
pridobivanje gradbenega materiala, ta pa za urejanje cest, fasad itd… Zato ugotavljamo tudi
visoke koncentracije potencialno toksičnih elementov na makadamskih površinah. Iz teh
površin se dviga veliko prašnih delcev, ki so iz vidika tveganja za vnos svinca v telo še bolj
nevarni. Letos so bili ponovno odvzeti vzorci makadama iz višje ležečih cest, ki so pokazali
zaskrbljujočo visoko obremenjenost materiala s svincem in kadmijem. Uporaba takega
materiala manjša učinek izvedenih sanacijskih ukrepov, njihova prisotnost na trgu pa
predstavlja možnost onesnaženja drugih območij v državi.
3.1.3 IZPELJANI UKREPI
Osnovni namen programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini je
znižanje izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim potencialno toksičnim elementom iz
okolja. To želimo doseči z ukrepi, ki jih izvajamo v okolju. Učinek teh ukrepov je odvisen od
tega, kako so načrtovani in kako oz. če sploh so izpeljani.
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V obdobju 2016/17 so bila za ukrepe zagotovljena sredstva v načrtovanem obsegu. Sama
priprava obdobnega programa in njegova potrditev se je ponovno zavlekla v mesec maj,
pozitivno pa je, da je bil potrjen dvoletni program, kar je omogočilo lažjo realizacijo programa.
Nekateri potrebni ukrepi zaradi različnih razlogov (zasebna lastnina zemljišč, neurejeno
lastništvo ipd…) ponovno niso našli prostora v programu, opažamo pa tudi, da včasih v
program niso uvrščeni ukrepi, ki jih na NIJZ predlagamo kot prioritetne. Predvsem so lahko
to lokacije, ki so za lokalno skupnost manj zanimive ali pa je ukrepe težje definirati (npr.
preplastitve manjših makadamskih površin na razpršenih lokacijah). Kar se tiče izvajanja
ukrepov lahko ocenimo, da je bilo večino planiranega ustrezno izvedeno. V tem delu smo z
napredkom lahko zadovoljni, ponovno pa izpostavljamo tehnični vidik izvajanja ukrepov. Pri
preplastitvah ponekod, neposredno ob saniranih površinah, ostajajo deli makadama.
Vsekakor bi bilo smiselno ob preplastitvah na določeni lokaciji, to lokacijo tem bolj celovito
urediti in se izogniti bodočim dopolnitvah oz. ostankom virov prašenja, ki negativno vplivajo
na dosežen učinek izvedenega ukrepa. Ponavljamo, da tak način ukrepanja sicer doprinese
k izgledu kraja in kakovosti bivanja, medtem ko bi bil lahko doprinos k manjšanju
izpostavljenosti svincu tudi boljši. Predvsem po objavi rezultatov monitoringa svinca v krvi
otrok za leto 2017 so se pojavili številni apeli za zagotovitev dodatnih sredstev za izvajanje
programa in vključitev novih območij. Glede na nove ugotovitve in kontinuirano odkrivanje
nove problematike so ti pozivi vsekakor opravičeni. Potrebno pa bi bilo dodati tudi dopolnilo v
smislu vsebine, kamor pa sodijo tudi omejitve. Slab nadzor nad manipulacijo onesnaženega
materiala, kamor sodi praktično vsak izkop tal v Zgornji Mežiški dolini in vsak izkop
sedimenta reke Meže, bo učinek izvajanja sanacijskih ukrepov manjši, nastajala pa bodo
nova žarišča z večjo onesnaženostjo okolja in tveganjem za zdravje tamkajšnjega
prebivalstva.
V nadaljevanju programa bo potrebno več ciljanih ukrepov na območjih, kjer so in še bodo
otroci s povišano vsebnostjo svinca v krvi. Če želimo doseči cilj, bo potrebno natančnejše
načrtovanje ukrepov, kakovostna izvedba ukrepov in trajno vzdrževanje ustreznega stanja po
izvedbi ukrepov. V program bi morali uvrstiti tudi ukrepe v neposrednem bivalnem okolju
otrok (ukrepi na zasebnih dvoriščih, vrtovih in v samih domovih ogroženih družin), saj
opažamo, da so lahko najpomembnejši viri izpostavljenosti svincu v tem okolju. Ukrepanje bi
bilo potrebno celovito prilagoditi spremembam problematike in to v vseh točkah programa,
vključno z omejitvami, sicer bo cilje, ki smo si jih zastavili, težko doseči.

3.2

Zdravstveni del evalvacije (Ukrep na zdravstvenem področju programa)

Vsebnost svinca v krvi otrok je rezultat vnosa svinca v njihovo telo iz različnih virov – preko
hrane, zraka, zemlje, prahu…., kot tudi fiziološke dojemljivosti posameznega otroka svincu.
Na nivoju populacije lahko ocenjujemo splošno izpostavljenost otrok svincu v okolju, kjer
živijo in to uporabljamo za oceno napredka programa. Pri posameznikih pa je potrebno
upoštevati še osebno dojemljivost otroka za vnos in vezavo svinca ter specifične faktorje
izpostavljenosti svincu v domačem okolju.
V programu ukrepov je vsebnost svinca v krvi otrok določena kot osnovno merilo za oceno
napredka programa. Cilj programa je doseči, da bodo otroci iz Zgornje Mežiške doline imeli
do leta 2022 vsebnosti svinca v krvi pod 100 µg/l, oz. bo ta vrednost presežena zgolj pri
izjemah. V začetku izvajanja programa so vsebnosti svinca v krvi otrok padale. Delež otrok z
vsebnostjo svinca 100 µg/l se je znižal iz dobre polovice (leto 2006) na približno desetino
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(leto 2010). Po letu 2010 so vrednosti svinca v krvi ostale približno na enaki ravni. Leta 2017
pa so po osmih letih ponovno izmerili precej višje koncentracije otrok, delež otrok z
vsebnostjo svinca 100 µg/l in več je ponovno dosegel 20%.
METODOLOGIJA
V okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja se vsako leto spremlja vsebnost
svinca v krvi triletnih otrok (24 do 48 mesecev) iz Zgornje Mežiške doline in tak monitoring je
bil izveden tudi v letu 2017.
Za spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok smo pridobili Soglasje Komisije Republike
Slovenije za medicinsko etiko. Po Odloku je bilo v okviru ukrepov na zdravstvenem področju
predvideno intenzivno spremljanje zdravstvenega stanja za otroke s stalnim prebivališčem
na območju občin Mežica in Črna na Koroškem, zlasti redno ugotavljanje vsebnosti svinca v
krvi za otroke od 0 do 72 mesecev ter devetih let. Za otroke s stalnim prebivališčem na
območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje pa se zaradi verjetne posredne
izpostavljenosti svinca izvaja povečano spremljanje zdravstvenega stanja, zlasti redno
ugotavljanje svinca v krvi za otroke starosti 3 leta. Zaradi problematike zagotavljanja
sredstev se je letni monitoring izvajal v manjšem obsegu (otroci od 24 do 48 mesecev
starosti), v predvidenem obsegu pa vsakih 5 let, torej leta 2008 in 2013.
V letih 2016 in 2017 je bilo izvedeno spremljanje svinca v krvi otrok v rednem obsegu, torej
pri tri leta starih otrocih. Podatke o vsebnosti svinca v krvi otrok smo pridobili s kapilarnim
odvzemom vzorcev krvi, v katerih se je ugotavljala vsebnost svinca. Na odvzem krvi smo
povabili vse tri leta stare otroke (24 do 48 mesecev) iz Zgornje Mežiške doline. Naslove
otrok smo pridobili s pomočjo seznama rojstev otrok otroškega dispanzerja Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem in s pomočjo podatkov lokalnih občin. Kapilarni odvzemi krvi za
otroke so se izvedli v laboratorijskih prostorih Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in
zdravstvenih postaj v Mežici in Črni. Od staršev oz. skrbnikov otrok smo pridobili pisno
soglasje, da se z odvzemom krvi strinjajo. Analize na vsebnost svinca so bile opravljene na
Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana. Uporabljena je bila metoda za določanje svinca v polni krvi. Svinec v biološkem
materialu je bil določen z metodo masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICPMS). Uporablja se instrument ICP-MS (Agilent 7700, Japan), nenatančnost analiz za svinec v
krvi v seriji pod 4%, med serijami 5% in netočnost + 0,4%, kar pomeni veliko natančnost in
točnost preiskav. Sočasno z odvzemom vzorcev krvi smo izvedli anketiranja staršev oz.
skrbnikov otrok, glede najpomembnejših faktorjev tveganja za povišane vsebnosti svinca. Vsi
udeleženci so prejeli pisno obvestilo o rezultatu vsebnosti svinca v krvi in navodila za
nadaljnje zmanjševanje vnosa svinca v telo. Otroci s povišanimi vrednostmi so poleg
priporočil za zmanjševanje vnosa svinca v telo prejeli tudi navodila o nadaljnjem spremljanju
koncentracije svinca v krvi in zdravstvenega stanja. Pri teh otrocih smo staršem oz.
skrbnikom ponudili tudi osebno svetovanje in ogled neposredne bivalne okolice.
V letu 2016 je bilo vabilo na preiskave poslano 109 otrokom. Vabilu se je odzvalo 92 otrok,
kar predstavlja 84,4 % odziv. V letu 2017 je bilo vabilo na preiskave poslano 108 otrokom.
Vabilu se je odzvalo 90 otrok, kar predstavlja 83,3 % delež vseh vabljenih otrok.
Odziv je bil v obeh letih zelo dober in boljši, kot v obdobju pred tem. Pred analizami smo
izločili rezultate za otroke, ki so se že pred odvzemom preselili izven območja Zgornje
Mežiške doline, starši pa so jih vseeno pripeljali na odvzem krvi.
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REZULTATI
V obdobju od leta 2004 do 2015 je bilo izvedenih 849 odvzemov krvi pri otrocih otrok (starost
od 20.6 do 58.6 mesecev). Dečkov (437) je bilo več kot deklic (412). Testiranih je bilo več
otrok iz občine Mežica (444), kot iz občine Črna na Koroškem (405). Za to obdobje smo iz
rezultatov testiranja izračunali povprečno vrednost za svinec v krvi 75.3 µg/l, geometrična
srednja vrednost je bila 57.0 µg/l, mediana pa 51.0 µg/l. V povprečju so bile nekoliko višje
vsebnosti ugotovljene pri dečkih. Pri primerjavi med občinama so bile višje vrednosti
ugotovljene pri otrocih iz občine Črna na Koroškem.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, obdobje 2004 - 2015
SPOL
N
Mediana Geometrična
Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
MOŠKI
437
54.00
58.63
75.05
9
375
ŽENSKI
412
49.00
55.31
75.52
10
517
SKUPAJ 849
51.00
56.99
75.28
9
517
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po občini bivanja, obdobje 2004 - 2014
OBČINA
N
Mediana Geometrična Povprečje Minimum Maksimum
BIVANJA
sredina
MEŽICA
444
44.00
47.58
61.92
9
517
ČRNA
NA 405
64.00
69.46
89.92
13
500
KOROŠKEM
Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na spol in
občino bivanja, obdobje 2004 - 2015
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb MOŠKI
ŽENSKI
SKUPAJ
(µg/l)
MEŽICA
pod 50
127
133
260
50 do 99

100 do 199
200 do 299
300 in več
Skupaj
ČRNA
NA pod 50
KOROŠKEM
50 do 99
100 do 199
200 do 299
300 in več
Skupaj

66

50

116

28

26

54

3

4

7

2

5

7

226

218

444

69

75

144

78

66

144

48

34

82

9

11

20

7

8

15

211

194

405
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V letu 2016 je bilo v analize vključenih 89 rezultatov testiranj otrok iz Zgornje Mežiške doline,
od tega 49 otrok iz občine Mežica in 40 otrok iz občine Črna na Koroškem. Kri je bila odvzeta
40 dečkom in 49 deklicam.
Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok v letu 2016 je bila 57.4 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 48.8 µg/l, mediana pa 45 µg/l. Najnižja izmerjena vrednost je bila 18 µg/l,
najvišja pa 316 µg/l. Primerjava, glede na spol, je pokazala podobne srednje vrednosti za
vsebnost svinca v krvi za oba spola: povprečna vrednost svinca v krvi (deklice – 55.6µg/l,
fantje – 59.5µg/l), mediana (dekleta – 46.0 µg/l, fantje – 44.5µg/l,) in geometrična sredina
(dekleta – 49.2µg/l, fantje – 48.4µg/l,). Tudi primerjava glede na občino bivanja za leto 2016
ne kaže velikih razlik. Izračunana aritmetična sredina je bila višja pri otrocih iz občine Mežica
(59.9 µg/l) kot pri otrocih iz občine Črna na Koroškem (54.3 µg/l), geometrična sredina in
mediana pa sta bili nekoliko višji pri otrocih iz občine Črna na Koroškem.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, leto 2016
SPOL
N
Mediana
Geometrična Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
ŽENSKI
49
46.0
49.17
55.61
18
167
MOŠKI
40
44.5
48.44
59.53
18
316
SKUPAJ 89
45.0
48.84
57.37
18
316
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije
iz Zgornje Mežiške doline glede na občino bivanja, leto 2016
OBČINA
N
Mediana
Geometrična Aritmetična
sredina
sredina
MEŽICA
49
44.00
48.00
59.87
ČRNA
NA 40
49.00
49.89
54.30
KOROŠKEM

svinca v krvi triletnih otrok
Minimum

Maksimum

18
24

316
124

V letu 2016 je bila vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l ugotovljena pri 7-ih (7.9 %) otrocih, med
njimi sta bila dva otroka z vrednostmi preko 200 µg/l, oba z bivališčem v občini Mežica. V letu
2016 je bil delež otrok z visokimi vrednostmi svinca v krvi najnižji do sedaj in se je po letu
2011 prvič znižal.
Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2016
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb MOŠKI
ŽENSKI
SKUPAJ
(µg/l)
MEŽICA
pod 50
14
17
31
50 do 99
3
10
13
100 do 199
200 do 299
300 in več
Skupaj

1

2

3

1

1

1

1

20

29

49

100

ČRNA
NA pod 50
KOROŠKEM
50 do 99
100 do 199
Skupaj

13

8

21

7

10

17

1

1

2

21

19

40

V letu 2017 je bilo v analize vključenih 90 rezultatov testiranj otrok iz Zgornje Mežiške doline,
od tega 44 otrok iz občine Mežica in 46 otrok iz občine Črna na Koroškem. Kri je bila odvzeta
37 dečkom in 53 deklicam.
Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok v letu 2017 je bila 72.5 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 59.9 µg/l, mediana pa 55 µg/l. Najnižja izmerjena vrednost je bila 23 µg/l,
najvišja pa 338 µg/l.
Primerjava, glede na spol, je pokazala precej višje srednje vrednosti za vsebnost svinca v
krvi za deklice: povprečna vrednost svinca v krvi (deklice – 80.9 µg/l, fantje – 60.4 µg/l),
mediana (dekleta – 59.0 µg/l, fantje – 49.0µg/l,) in geometrična sredina (dekleta – 64.8µg/l,
fantje – 53.5µg/l,).
Primerjava glede na občino bivanja za leto 2017 je pokazala nekoliko višje srednje vrednosti
za občino Črna na Koroškem, razlike pa so bile manjše, kot pri primerjavi po spolu.
Izračunana aritmetična sredina je bila pri otrocih iz občine Črna na Koroškem 77.2, pri
otrocih iz občine Mežica pa 67.6 µg/l. V občini Črna na Koroškem sta bili višji tudi
geometrična sredina in mediana.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, leto 2017
SPOL
N
Mediana
Geometrična Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
ŽENSKI
53
59.0
64.83
80.92
24
338
MOŠKI
37
49.0
53.52
60.43
23
178
SKUPAJ 90
55.0
59.91
72.50
23
338

Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije
iz Zgornje Mežiške doline glede na občino bivanja, leto 2017
OBČINA
N
Mediana
Geometrična Aritmetična
sredina
sredina
MEŽICA
44
50.00
56.27
67.57
ČRNA
NA 46
55.00
63.62
77.22
KOROŠKEM

svinca v krvi triletnih otrok
Minimum

Maksimum

23
27

338
283

V letu 2017 je bila vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l ugotovljena pri 18-ih (20.0 %) otrocih,
med njimi so bili 4 otroci z vrednostmi preko 200 µg/l, vse štiri so bile deklice. V letu 2017 je
bil delež otrok z visokimi vrednostmi svinca v krvi najvišji po letu 2008 in več kot dvakrat višje
kot leto prej, ko je z 7,9% dosegel najnižjo vrednost.

101

Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2017
OBČINA
SPOL

MEŽICA

Konc.
(µg/l)
pod 50
50 do 99
100 do 199

Pb MOŠKI

ŽENSKI
13

9

22

5

9

14

4

3

7

1

1

22

22

44

6

10

16

8

12

20

1

6

7

0

3

3

15

31

46

300 in več
Skupaj
ČRNA
NA pod 50
KOROŠKEM
50 do 99
100 do 199
200 do 299
Skupaj

SKUPAJ

Po letu 2010 je v povprečju imelo povišane vsebnosti svinca v krvi(≥ 100 µg/l) dobrih 10%
otrok (od 9,0% do 16,7%), v letu 2016 pa je bil ta delež najnižji (7,9%) v letu 2017 pa
bistveno višji, saj je imel povišano vsebnost svinca v krvi vsak peti otrok (20%).

Slika: Deleži tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene vrednosti
svinca v krvi, po letih od 2004 do 2017
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Leta 2012 je CDC sprejel novo referenčno vrednost za svinec v krvi otrok 50 µg/l, ki pa je ni
več označil kot akcijski nivo (»Level of concern«). Zato je v programu pomembno tudi redno
spremljanje deleža otrok z nizko vsebnostjo svinca v krvi, ki ne presega referenčnega nivoja.
Od leta 2010 so takšne nizke vrednosti bile izmerjene pri dobri polovici otrok, kar je tudi
kazalo na napredek programa. V letih 2015 in 2016 je delež otrok z nizkimi vrednostmi
svinca v krvi rasel, v letu 2017 pa bistveno padel in dosegel najnižjo vrednost (42.2 %) po
letu 2008.
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

do 50 µg/l
50 do 100 µ/l

40,0%

nad 100 µ/l

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Slika: Primerjava deležev tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene
vrednosti svinca v krvi, za obdobje od 2004 do 2017

Slika: Primerjava števila tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene
vrednosti svinca v krvi, za obdobje od 2004 do 2017
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Naslednja slika prikazuje mediano za vsebnost svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške
doline po letih, od pričetka rednega preskušanja vzorcev krvi.

Slika: Mediana ter minimalna in maksimalna izmerjena koncentracija svinca v krvi triletnih
otrok iz Zgornje Mežiške doline, za obdobje od 2004 do 2017
V obdobju od leta 2004 do 2010 so rezultati kazali upadanje vsebnosti svinca v krvi tri leta
starih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Za obdobje do leta 2015 smo ocenjevali, da vrednosti
stagnirajo, v letu 2016 pa opazili znaten padec. Delež otrok s povišano vsebnostjo svinca v
krvi je bil najnižji od začetka izvajanja program. Ponovna rast v letu 2017 je zato pomenila
neprijetno presenečenje.

Slika: Napoved deležev otrok s povišanimi vrednostmi svinca za prihodnja leta
(zelena trendna črta in rdeča ciljna črta)
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ZAKLJUČEK
Vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline so se od začetka izvajanja programa
zniževale, vse do leta 2010, ko je delež otrok s povišanimi vrednostmi prvič padel pod 10 %.
Od takrat naprej ta delež ni več padal. Zato je bilo zelo spodbudno, ko smo leta 2016 opazili
vnovičen padec, ki pa mu je nepričakovano sledil hiter dvig v letu 2017. Hitrejši oz. večji
učinek v začetku izvajanju ukrepov nikakor ni presenetljiv, saj so se ukrepi izvajali na najbolj
obremenjenih lokacijah, prebivalstvo pa je prejelo dovolj informacij in dobilo potreben motiv
za varovanje lastnega zdravja v onesnaženem okolju. V letih gospodarske krize je bil
problem v zagotavljanju sredstev za program, poznimi potrditvami letnih programov in
posledično tudi zamudami pri njihovem izvajanju. Leta 2012 se je program izvedel v zelo
skrčeni obliki. Vse od takrat smo lovili zamude, program se vsebinsko ni dopolnjeval,
vrednosti svinca v krvi otrok pa so stagnirale.
Ponoven dvig vrednosti v letu 2017 je težko razložiti. Ob ponavljanju ugotovitev iz preteklosti,
da manjkajo ukrepi na lokacijah v zasebni lasti, da je velik problem prenos onesnaženja iz
delovnega mesta, da se veliko uporablja s svincem onesnažen gradbeni material in da je bilo
zelo malo narejenega v zvezi z sanacijo tal lahko dodamo še dve opažanji. Prvo je zelo
sušno obdobje v mesecu maju, obdobju pred odvzemom vzorcev krvi. Primerjava količin
mesečnih padavin (merilna postaja Šmartno pri Slovenj Gradcu, ARSO) pokaže, da so bile le
te bistveno manjše kot v prejšnjih letih. To pomeni, da so se ljudje lahko več časa zadrževali
zunaj, bolj intenzivno pa je bilo tudi prašenje, kar pomeni večjo izpostavljenost zunanjemu
prahu. Drugo opažanje je še bolj posredno in povezano s precej starši, ki so odklonili
individualno usmerjeno svetovanje naših strokovnjakov za njihovega otroka. To kaže manjši
interes staršev oz. njihovo manjšo skrb za zdravje otroka v zvezi s svincem v okolju. Interes
prebivalstva in skrb za lastno zdravje pa sta bistvenega pomena za zmanjšanje vnosa svinca
v telo. Če ni interesa pri družini ni možno in tudi ne smiselno izvajati svetovanja in
informiranja na individualni ravni. Tega pa že nekaj časa izpostavljamo, kot enega ključnih
elementov za nadaljnji napredek programa. Velik izziv v prihodnjem letu je komunikacijski
načrt, ki bo izboljšal informiranje in motiviranje prebivalstva o pomenu vsakdanje skrbi za
zdravje vseh.
Glede na enostavno napoved trenda upadanja bi moral biti cilj (<5%) otrok s povišano
vsebnostjo svinca v krvi dosežen v letu 2020. Čeprav zadnji rezultati niso spodbudni
ohranjamo cilj določen v dolgoročnem programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini. V letu 2018 bo ponovno izvedena prevalenčna študija vsebnosti svinca
v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, v katero bo vključenih večje število otrok iz različnih
starostnih skupin. Na podlagi primerjave rezultatov s študijo iz leta 2013 bomo ocenili
napredek programa ter podali predloge o nadaljevanju programa.
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4 ZAKLJUČEK

Izvajanje programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini v obdobju
2016/17 lahko ocenimo kot zelo burno. Leto 2016 je prineslo novo spodbudo, saj se je zadan
cilj, to je manj kot 5% otrok z visokimi vrednostmi svinca v krvi, zdel zelo blizu. Delež otrok z
visokimi vrednostmi svinca v krvi (7,9%) je bil najnižji od začetka programa. Ugotavljali smo,
da se je od začetka izvajanja ukrepov leta 2007 stanje močno izboljšalo. Večina
makadamskih površin v centrih krajev je bilo preplaščenih, otroška igrišča so bila urejena,
mokro čiščenje cest se redno izvaja, potekajo redni monitoringi okolja in krvi otrok ter ciljane
informativno motivacijske aktivnosti za prebivalstvo. Na nasprotni strani pa vseeno nismo
pozabili opozoriti na pomanjkljivosti. V prvi vrsti na promet z gradbenim materialom iz
predelane halde, ki vsebuje visoke koncentracije svinca in kadmija in na neuspeh pri
vključevanju malih ukrepov, predvsem na zasebnih zemljiščih in v socialno šibkejših okoljih.
Rezultati preskusov vzorcev krvi v letu 2017, ko smo povišano vsebnost svinca v krvi izmerili
pri vsakem petem otroku, so to negativno plat potisnili precej v ospredje. Sprožil se je cel kup
različnih pobud in razprav, kaj je šlo narobe in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Največ je bilo
pobud za višanje namenskih sredstev in širjenje območja izvajanja programa, nekoliko manj
pa tistih vsebinskih. Glede na stanje in potrebe okolja so dodatna sredstva za izvajanje
sanacije nedvomno potrebna in bi jih za to območje bilo potrebno poiskati. Po drugi strani pa
bi morali biti bolj vestni pri izvajanju in vzdrževanju ukrepov in tudi drugih dejavnosti v tem
onesnaženem okolju. Monitoring tal vrtčevskih igrišč je pokazal, da so se ta deloma ponovno
onesnažila, predvsem na delih, kjer so se izvajali različni posegi (urejanje igral, urejanje
objektov…), pri katerih ni bilo ustreznega nadzora. To na nek način zrcali neuspeh vseh
izvajalcev programa, ki morda nismo uspeli sebe in drugih motivirati, da bi ob vsakem
dejanju pomislili tudi na onesnaženost okolja in možne posledice za zdravje. Naprej od tega
sledi zadovoljstvo krajanov z onesnaženo vrtno zemljo, stalni apetiti industrije po širitvi, slabo
nadzorovano premikanje in uporaba onesnaženih tal in sedimentov s strani gradbenikov in
deklarirana ustreznost s svincem onesnaženega gradbenega materiala na slovenskem trgu.
Čeprav vse našteto ovira napredek programa pa večina presega njegove trenutne okvirje.
Moramo pa sprejeti zavezo, da bo naslednja sanacija tal otroških igrišč celovita in trajna, ker
je to eden osnovnih ukrepov za preprečevanja izpostavljenosti otrok svincu. Potrebno bo
zagotoviti ustrezen nadzor ob izvedbi nadaljnjih posegov, ne glede na naročnike in
investitorje. Zaradi onesnaženosti okolja imajo prebivalci Zgornje Mežiške doline, ob enakem
načinu življenja, večje tveganje za zdravje, kot v čistejših območjih. V obdobju 2016/2017
smo ponovno potrdili možno izpostavljenost svincu zaradi prašenja iz makadamskih cest in
vrtov, pri vrtovih pa dodali še večjo izpostavljenost svincu zaradi uživanja vrtnin, ki zrastejo
na onesnaženih tleh. Onesnažena tla v vseh oblikah in prah, ki se iz njih dviguje,
predstavljata nevarnost za zdravje prebivalcev Zgornje Mežiške doline. Da bi znižali tveganje
za zdravje prebivalstva je potrebno znižanje njihove izpostavljenosti nevarnosti in temu so
namenjeni ukrepi iz programa. Prav je, da na to ponovno opozorimo in poleg nasvetov
prebivalstvu dajemo tudi dober zgled. Pri vseh izvedenih ukrepih je potrebno preprečevati
prašenje v okolje in se uporabljati neonesnažene materiale. Le na ta način bodo prebivalci
dovzetni do spoštovanja nasvetov kot so opuščanje vrtnarjenja na onesnaženi zemlji in
izvajanje ukrepov za preprečevanje prašenja pri svojem vsakodnevnem življenju. Vsekakor
pa bo v prihodnje velik izziv predstavljala tudi komunikacijska strategija, ki bo izboljšala naše
delo na področju motiviranja in informiranja ljudi v Zgornji mežiški dolini za vsakdanjo skrb za
svoje zdravje.
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