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Na podlagi 5. člena Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07)
je Vlada Republike Slovenije na 36. redni seji dne 12. 5. 2015 sprejela Program
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2015 (Sklep
Vlade RS št. 35400-5/2015/7). Na isti seji se je vlada seznanila s Poročilom o
izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2013
in 2014.
Skladno s sprejetim programom je bila sklenjena pogodba (št. 2550-15-340003) med
Ministrstvom za okolje in Prostor in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) za
izvedbo nalog:
 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih virih
strupenih kovin in načinih zmanjševanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
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 za leto
2015.
Priprava poročila:
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1 UVOD
Mežiška dolina je industrijska pokrajina na severu Slovenije tik ob meji z Avstrijo. V njenem
Zgornjem delu (območje občin Črna na Koroškem in Mežica) se je razvila predvsem
industrija svinca, ki je ravno v letošnjem letu obeležila 350 letnico od pričetka rudarjenja in
predelave svinčeve rude. Posledica večstoletnega rudarjenja in industrije svinca je
prekomerna onesnaženost Zgornje Mežiške doline s svincem in drugimi toksičnimi kovinami.
Kljub temu, da so se emisije svinca v Zgornji Mežiški dolini v zadnjih 30 letih nenehno
zmanjševale, se pred izvedbo ciljnih sanacijskih ukrepov obremenjenost prebivalstva s
svincem ni zmanjševala sočasno z njimi. Razlog za to bi lahko bili spremenjeni primarni viri
izpostavljenosti. Svinec se je skozi leta kopičil v zgornji plasti tal, od koder se sedaj sprošča.
Še več onesnaženega prahu se dviga iz makadamskih površin, ki so bile urejene z
onesnaženim materialom iz rudniških hald. Z vdihavanjem in zaužitjem tega prahu, delcev tal
in na onesnaženih tleh pridelane hrane, se je nadaljevalo kopičenje svinca v ljudeh, ki živijo
na tem območju. Da bi zmanjšali izpostavljenost in vnos svinca pri prebivalcih Zgornje
Mežiške doline, smo leta 2007 pričeli izvajati program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini. Ciljna skupina so predvsem mlajši otroci, ki predstavljajo del
populacije z največjim tveganjem za zdravje zaradi vplivov svinca. Poleg znižanja
izpostavljenosti in absorpcije svinca uspešno izvedeni ukrepi pripomorejo tudi k dvigu
kakovosti bivanja v okolju. Ukrepi, kot so preplastitev makadamskih poti, ureditev otroških
igrišč, čiščenje ostrešij in fasad, mokro čiščenje utrjenih poti in varovalna prehrana so že
pokazali učinek, za nadaljnjo bližanje zastavljenemu cilju pa bo te ukrepe potrebno še
dopolniti in nadgraditi. Cilj dolgoročnega programa je doseči, da bodo imeli otroci iz Zgornje
Mežiške doline vsebnosti svinca v krvi pod 100 µg/l (za 95% vseh otrok iz ZMD). V zadnjih
letih ima povišane vsebnosti (100 µg/l in več) približno desetina otrok, od začetka izvajanja
programa je zrasel tudi delež otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi (pod 50 µg/l), znižale
pa so se mediana, geometrična srednja in aritmetična srednja vrednost za svinec v krvi
triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Po letu 2010 so te vrednosti stagnirale, zato bo
potrebno v prihodnje delovati še bolj celovito ter skušati v večji meri v program pritegniti
pomembne zasebne lokalne deležnike, predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo
svinca.

Ključni pojmi
svinec v krvi; biomonitoring; degradirano območje; onesnaženost okolja; Mežiška dolina,
otroci; remediacijski program; varovanje zdravja

5

2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2015
2.1 Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so
namenjene zadrževanju otrok
V planu je bila predvidena ureditev igrišča pri vrtcu Kralj Matjaž v Črni na Koroškem. Ob
obnovi zgradbe vrtca je bila izvedena tudi širitev igrišča. Na novem delu igrišča je bilo
potrebno urediti primerne varne igralne površine. V času ogleda dela so bila zaključena
gradbena dela, površine okoli igral pa mora še dobro zarasti trava.

Slike: Novi del igrišča pri vrtcu Kralj Matjaž (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 2015 so bili predvideni naslednji ukrepi:
 Preplastitev Gosposvetske ceste, Mežica
 Preplastitev Kopališke poti, Mežica
 Zunanja ureditev prostora pred kulturnim domom, Črna na Koroškem
 Ureditev parkirišča »Faktor« pri Prahovem mostu, Črna na Koroškem
 Preplastitev ceste Stopar (1.del), Žerjav
 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh, Črna na Koroškem
 Asfaltiranje makadamske površine Javorje, Črna na Koroškem
 Preplastitev ceste Lampreče (2. del), Črna na Koroškem
 Asfaltiranje makadamske površine Jazbina, Žerjav
 Asfaltiranje makadamske površine Najbrževo, Črna na Koroškem
Preplastitev Gosposvetske ceste – načrtovana je bila preplastitev 120 metrov dolgega
odseka ceste od križišča s Celovško cesto do priključka na regionalno cesto R III Mežica –
Reht.
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Slike: Urejanje Gosposvetske ceste (Mežica)
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Preplastitev Kopališke poti je bila izvedena v dolžini 250 metrov, od Lovskega doma do
pričetka asfaltnega dela mimo kmetije Pustnik.
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Slike: Urejanje Kopališke poti (Mežica)
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Neposredno pred vhodom v kulturni dom, v centru kraja Črna na Koroškem, je bila
predvidena ureditev ploščadi na površini 1400 m2.
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Slike: Urejanje Ploščadi pred kulturnim domom (Črna na Koroškem)
V sklopu ureditve parkirišča »Faktor« je bila načrtovana sanacija površine 580 m2 v centru
kraja Črna na Koroškem, pri izvozu iz Prahovega mosta v smeri proti Podpeci.
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Slike: Urejanje Parkirišča pri Prahovem mostu (Črna na Koroškem)
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Preplastitev 1. dela makadamske ceste Stopar je bila izvedena v dolžini 170 metrov od hiše,
v smeri proti priključku na glavno cesto.

Slike: Ureditev prvega dela ceste Stopar (Žerjav)
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Na Ludranskem vrhu je bila preplaščena makadamska cesta mimo kmetije Najevnik, v bližini
Najevske lipe.

Slike: Preplastitev ceste na Ludranskem vrhu (Črna na Koroškem)
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V Javorju je bil preplaščen cestni odsek v dolžini 100 metrov mimo kmetije Roženičnik.

Slike: Preplastitev ceste v Javorju (Črna na Koroškem)
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V stanovanjskem naselju Lampreče je bilo predvideno nadaljevanje preplastitev
povezovalnih cest med hišami in sicer preplastitev 200 metrov dolgega cestnega odseka.

Slike: Urejanje ceste v naselju Lampreče (Črna na Koroškem)
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V Jazbini je bil preplaščen cestni odsek v dolžini 100 metrov mimo kmetije Močivnik.

Slike: Preplastitev ceste v Jazbini (Žerjav)
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Predvideno je bilo asfaltiranje odcepa makadamske ceste mimo hiš na območju Najbrževo v
Podpeci.

Slike: Preplastitev odseka ceste Najbrževo (Črna na Koroškem)
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2.3 Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep redno izvajata občini Črna na Koroškem in Mežica.
Po ureditvi utrjenih površin je le te potrebno vzdrževati v stanju, kjer je možnost dviganja
prahu čim manjša. Poleg vzdrževanja intaktnosti prevleke je pomembno tudi odstranjevanje
materiala, ki se na cestni površini nabere, saj so analize vzorcev tega materiala pokazale
njegovo precejšno obremenjenost s svincem in kadmijem. Zato se izvaja redno mokro
čiščenje prahu na utrjenih javnih površinah v krajih Črna, Žerjav in Mežica. Občina Črna na
Koroškem izvaja čiščenje sama, preko režijskega obrata, na območju občine Mežica pa
izvaja čiščenje pogodbeno Komunalno podjetje Mežica. V Občini Črna na Koroškem se
čiščenje izvaja z namenskim vozilom Marchel Boschung Pony P4T. Po planu ukrepov je bilo
predvideno čiščenje lokalnih in nekategoriziranih cest in javnih površin v krajih Črna na
Koroškem in Žerjav 3 krat tedensko. Čiščenje centra kraja Črna na Koroškem se izvaja 2x
tedensko (okoli 7 km površin), čiščenje površin v naselju Žerjav pa 1x tedensko (okoli 5 km
površin). Občasno se izvede tudi čiščenje utrjenih prekritih površin v zaselkih Bistra,
Podpeca, Topla, Ludranski vrh, Koprivna in Javorje. Komunalno podjetje Mežica izvaja
mokro čiščenje javnih površin s pometalnim strojem Boschung S3. Planirano je bilo redno
čiščenje utrjenih 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 v
križiščih ter na parkiriščih. Mokro čiščenje utrjenih površin je pomemben ukrep pri manjšanju
količin mobilnega onesnaženega prahu v bivalnem okolju ljudi.

Slika: Vozilo za čiščenje površin v občini Mežica Boschung S3

Sliki: Vozilo za čiščenje površin Marchel Boschung Pony P4T v Žerjavu in na Pristavi
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2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Ukrep izvaja Občina Črna na Koroškem. V sklopu ukrepa je bila izvedena ureditev površin
na lokaciji pred vstopom v kraj Žerjav.

Slika: Ureditev površin ob glavni cesti (Žerjav)
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2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
V letu 2014 je uspešno zaživel varni vrt v Žerjavu, kjer so si krajani uredili gredice in gojijo
raznovrstne vrtnine. Vrt sestavljajo pokrit plastenjak, v katerem so urejene od tal dvignjene
gredice, za katere je bila pripeljana čista zemlja. Na tak način je zagotovljena varnost, da ne
pride do mešanja zemlje z lokalno onesnaženo zemljo in da se v zemljo in na rastline ne
useda prah iz okoliškega zraka. Z njegovo izgraditvijo je bila krajanom ponujena vsaj delna
možnost varnega vrtnarjenja. Vrtnarjenje je pri krajanih tradicija, ki se je in se nedvomno še
bo izvajala. Ni dovolj, da le opozarjamo na neprimernosti okolja za vrtnarjenje, potrebne so
tudi konkretne rešitve. V bodoče bi bilo smiselno spodbujati krajane, da si zagotovijo čisto
zemljo na svojih vrtovih in jim pri tem tudi pomagati. V planu ukrepov za leto 2015 je bila
predvidena dopolnitev površin za varno vrtnarjenje, izvedena pa so bila predvsem
vzdrževalna in urejevalna dela na obstoječem objektu. Varni vrt ima na lokaciji v središču
kraja tudi pomembno družabno funkcijo, saj je točka srečevanja in druženja krajanov.

Sliki: 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 Občini Črna na Koroškem in Mežica.
Ukrep zagotavljanja varovalne prehrane predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtce v Zgornji
Mežiški dolini teče kontinuirano. Otroci, ki obiskujejo Vrtec Mežica, Vrtec Kralj Matjaž Črna
na Koroškem in Enoto Žerjav imajo v dnevnem jedilniku vključena živila z večjo vsebnostjo
kalcija, železa in vitamina C. To so hranilne snovi, ki so naravni antagonisti svinca in tako
preprečujejo njegovo absorpcijo v telo. Izbor živil za varovalno prehrano z vidika vnosa živil,
ki imajo večjo vsebnost hranil in so v boju s svincem, je pripravljen na podlagi Smernic
zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje RS,
2005). V letu 2015 se je kot dobavitelj pridelkov eko sadja in zelenjave vključil zavod Slokva.
Zavod Slokva deluje po principu povezovanja ekoloških kmetov in tako lahko vrtcem in šolam
iz ZMD ponujajo večji izbor ekoloških pridelkov. Dobava pridelkov v kuhinje vrtcev ZMD
poteka 2x tedensko oz. odvisno od naročila. Izbor zelenjave in sadja je razviden iz certifikata.
Kontinuirano se nadaljuje tudi dobava bio kefirja, bio ekološkega mleka in masla. 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 2015 v okviru ukrepa 2.7 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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.
Za uspešno izvedbo programa ukrepov za izboljšanje zdravja populacije je obveščanje in
motiviranje ciljnih skupin nujno. 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. Vsako leto se trudimo najti nove načine, s katerimi bi motivirali
prebivalstvo. Pri tem ciljamo predvsem na starše in vzgojitelje mlajših otrok, ki lahko v
največji meri vplivajo na vnos svinca v telo pri tej najbolj občutljivi skupini prebivalstva. V letu
2014 smo se reorganizirali in izvedbo programa, ki ga je prej izvajal naš ZZV, prenesli na
NIJZ OE Ravne.
V programskem letu 2015 smo v vrtcih izvedli delavnice na temo varne priprave zdrave
prehrane in tako neposredno vključili v sodelovanje tudi otroke in njihove vzgojitelje. Ob
obisku vrtcev smo vedno znova navdušeni, da uporabljajo naše promocijske izdelke iz
prejšnjih let. Zelo dobro sta bili sprejeti informativna prehranska predloga in tematska
vzgojno - družabna igra, ki ju uporabljajo nove generacije otrok, ki prihajajo v vrtce, šole.
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Vseskozi različnim interesentom in ciljnim skupinam ponujamo izčrpne informacije;
komunikacije z javnostjo potekajo preko spletne strani, člankov, radijskih, televizijskih oddaj,
telefona, elektronske pošte, navodil, individualnega svetovanja, krajevnih stojnic ob različnih
prireditvah, delavnic in že omenjenih izdelkov (plakat, zloženka, prehranska predloga in
družabna igra »Srečna dolina«). Izpostaviti velja še vse večji interes stroke, tako domače, kot
tuje in medijev za problematiko onesnaženosti v ZMD.
2.8.1 SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI«
Spletno stran »Sanacija-svinec.si« redno vzdržujemo in dopolnjujemo. Po izvedbi
modifikacije v novejši sistem upravljanja spletnih vsebin, je stran obdržala nespremenjeno
podobo, izboljšana pa je funkcionalnost. 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 kot vsako leto skupaj z Občinama Mežica in Črna na Koroškem pripravil
vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo izbora živil za dopolnilno varovalno prehrano. Obe
Občini sta pri izpeljavi izbire dobaviteljev za dopolnilno varovalno prehrano prednostno
upoštevali živila, ki so v shemi kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na ekološki,
integriran način ipd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil. Z
vodji prehrane in kuharskim osebjem je potekalo izobraževanje glede priprave obrokov,
vključenosti živil, ki imajo večje vsebnosti kalcija, železa in vitamina C, specifično, na kakšen
način vključiti v prehrano izbrana živila in kateri postopki so najprimernejši za pripravo
obrokov.
2.8.3 DELAVNICE V VRTCIH ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
Po vzoru prejšnjih let smo v vrtcih izvedli, upajmo, tradicionalne delavnice »Igrajmo se
zdravje«, ki so tako pri vzgojnem osebju, kot pri otrocih naletele na zelo pozitiven odziv.
Inovativen pristop in izpopolnjen model delavnic v vrtcih ZMD izvajamo tretjič. Otroci so v
delo in dogajanje neposredno vključeni, so aktivni snovalci vsebine na temo zdrave prehrane
(poudarek na varovalni in varni prehrani, ki zmanjšuje škodljive učinke svinca), higiene ter
gibanja.
Ključne aktivnosti programa: 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).
Dejavnost je okvirno namenjena predšolskih otrokom v starosti od 4 do 6 let, lahko pa bi se
prenesla tudi med šolske otroke, v prvo triado OŠ. Na delavnicah je sodelovalo 120
predšolskih (6 skupin) otrok, nekaj šolskih otrok (podružnična šola Žerjav) in 12 vzgojiteljic iz
krajevnih vrtcev Mežica, Črna na Koroškem in Žerjav. Za izvedbe delavnic so uporabljena
naslednja sredstva: sadje, zelenjava, zaščitna obleka – predpasnik, slikovni materiali, kratke
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pesmice, kviz vprašanja, pobarvanke, gradivo o pomenu sadja, zelenjave in gibanja za
zdravje, plakat o umivanju rok, prehranske podloge. Po končani delavnici vsak otrok prejme
kuharsko diplomo in priponko z motivom sadja, ki smo ju izdelali s sodelavci posebej za to
aktivnost.
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
2.8.4 OBELEŽITEV MEDNARODNEGA TEDNA PREPREČEVANJA ZASTRUPITEV S
SVINCEM
Letos je tretjič potekal Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem. V zadnjem
tednu oktobra so različne države z raznimi aktivnostmi opozarjale na globalno problematiko
svinca v bivalnem okolju otrok. Osrednja tema je bila praktično identična lanski, poziv k
odpravi svinčenih barv, ki še vedno predstavljajo najpomembnejši vir izpostavljenosti otrok
svincu, predvsem v revnejšem delu sveta. Na NIJZ OE Ravne smo v mednarodnem tednu
dodatno opozorili na lokalno problematiko. Izpostavili smo vpliv prehranjevanja na zmanjšan
vnos in vezavo 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.
Poleg osnovnega sporočila, ki smo ga poslali šolam, vrtcem in medijem, smo obeležitvi
mednarodnega tedna dodali tudi izvedbo v prejšnji točki opisanih delavnic: »Igrajmo se
zdravje«.
2.8.5 PREDSTAVITEV PROGRAMA STROKOVNO ZAINTERESIRANIM SKUPINAM
Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja je na nek način vsaj zaenkrat edini tako
široko naravnan primer sanacije degradiranega bivalnega okolja v državi. Zato ne preseneča
precejšni interes strokovne javnosti. Tudi v letu 2015 smo delavci NIJZ OE Ravne program
predstavili različnim interesentom: na obisku smo imeli strokovnjake iz Univerz v Sarajevu in
Ljubljani, predavali smo zdravnikom in zobozdravnikom pripravnikom, imeli predstavitev za
študente Biotehniške fakultete ter pripravili nekaj strokovnih prispevkov za različne
publikacije.
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Slika: Obisk študentov Biotehniške fakultete (Črna na Koroškem)
2.8.5.1 OBISK STROKOVNJAKOV IZ UNIVERZ V SARAJEVU IN LJUBLJANI
V mesecu juliju smo na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje
gostili strokovnjake medicinske, veterinarske in biotehniške fakultete Univerz v Sarajevu in
Ljubljani, ki se povezujejo in delajo v okviru TEMPUS projekta 1 HEALTH
(http://www.tempus1health.net/). Z našim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Mežiški dolini smo bili tudi mi delček te izmenjave.
Gostom smo predstavili skupna prizadevanja lokalne skupnosti, stroke in prebivalcev, s
katerimi poskušamo dosegati boljše pogoje za »življenje s svincem« v ZMD in s tem
izboljšati zdravje ljudi v tem delu Koroške. Poudarili smo tudi ukrepe, ki jih lahko izvaja
posameznik in so ključni za zaščito predvsem ranljivih skupin, otrok, pred škodljivimi učinki
svinca.
Predstavitev Programa, ki je potekala na NIJZ OE Ravne na Koroškem, so gostje zelo
zainteresirano in pozitivno sprejeli, podkrepili pa so ga s turističnim ogledom rudnika, kasneje
so si še ogledali nekatere rezultate sanacije v Mežici, Žerjavu in Črni na Koroškem.
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Sliki: Obisk Žerjava in Črne na Koroškem
2.8.6 PREDSTAVITEV AKTUALNE PROBLEMATIKE NA PODJETJIH TAB in MPI
S predstavniki podjetij TAB in MPI smo se srečali na sestanku, kjer smo se pogovarjali o
problematiki prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje. Predstavili smo jim
opažanja, da pri otrocih, zaposlenih v industriji svinca veliko pogosteje ugotavljamo povišane
vsebnosti svinca, kot pri otrocih katerih starši delajo drugje. Zato menimo, da bi bilo
pomembno več delati na informiranju in motiviranju zaposlenih v industriji svinca, tako v
smeri lastne higiene, kot v smeri preprečevanja prenosa onesnaženja iz delovnega v
domače okolje. Predstavniki podjetij so pojasnili, da se srečujejo s podobnimi problemi, izzivi,
predvsem v smislu nižanja vsebnosti svinca v krvi zaposlenih. Podjetje se je vključilo v
sistem kakovosti združenja proizvajalcev avtomobilskih baterij (EUROBAT), ki zahteva še
strožje standarde varnosti pri delu in izboljšave na delovnem mestu in si zastavilo pri
delavcih doseči, da bodo vsebnosti svinca v krvi nižje od 300 µg/l. V času od prejšnjega
srečanja so uredili striktno ločevanje čistih in nečistih poti za zaposlene tudi v novem obratu
v Rudarjevem, tako da se delavci pred vstopom v proizvodnjo preoblečejo in so v obratu
vedno v delovni obleki. Zagotovljeno je dnevno pranje delovnih oblek. Veliko manj vpliva ima
podjetje zunaj obrata, kjer so postopanja zaposlenih bolj odvisna od lastne motivacije. Tukaj
vidimo na NIJZ tudi največjo možnost za sodelovanje in smo se dogovorili, da pripravimo
predloge vsebin, ki bi jih podjetje lahko uporabilo pri motivaciji delavcev v smeri manjšanja
tveganja za prenos onesnaženja v domače okolje. Dogovorili smo se tudi za objavo
prispevka v internem glasilu podjetja. Problem ostajajo še zunanji sodelavci, ki ponujajo
podjetju bolj ali manj redne storitve in katerih dostop v oz. izven podjetja je v smislu higiene
precej nenadzorovan. Na vseh teh področjih se ponuja možnost sodelovanja s podjetji, ki bi
ga glede na ugotovitve, glede vsebnosti svinca v krvi zaposlenih v podjetjih in njihovih otrok
bilo potrebno v prihodnje okrepiti.
2.8.7 SREČANJE Z MINISTRICO ZA OKOLJE IN PROSTOR IN MINISTRICO ZA ZDRAVJE
Dne 25.3.2015 je potekal obisk Vlade RS na Koroškem. V program obiska je bilo uvrščeno
tudi delovno srečanje z ministricama obeh ministrstev, ki sodelujeta v Programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Na srečanju smo lokalni predstavniki
ministricama Ireni Majcen in Milojki Kolar Celarc predstavili dosedanje izvajanje programa in
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opozorili na problematiko v zvezi z izvajanjem nekaterih ukrepov ter zamudami zaradi težav
pri zagotavljanju potrebnih sredstev.

Sliki: Srečanje z ministricama

2.8.8 SREČANJE VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC S PREDSTAVNIKI CIVILNE DRUŽBE
Varuh človekovih pravic RS praktično od samega začetka spremlja izvajanje programa
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Na problematiko
onesnaženega okolja tudi redno opozarja v svojih aktivnostih in poročilih, predstavitev
programa za izboljšanje kakovosti okolja pa je bila v letu 2013 izvedena tudi na posvetu
Okolje in človekove pravice III z naslovom Odgovornost države za sanacijo onesnaženega
okolja. V letošnjem letu je varuh izvedel redno srečanje s predstavniki civilne družbe s
področja okolja in prostora v Mežici. Na srečanju varuhinje Vlaste Nussdorfer s krajani in
drugimi zainteresiranimi deležniki smo sodelovali predstavniki OE NIJZ, kakor tudi župana
Občin Črna na Koroškem ter Mežica in direktor Zdravstvenega doma Ravne. Namen
srečanja je bil ugotoviti, kako učinkovito so lokalne skupnosti in država pristopili k reševanju
te problematike ter kaj lahko skupaj storimo za izboljšanje stanja.
Udeleženci so se strinjali, da sanacija Zgornje Mežiške doline sicer predstavlja problem
dobre prakse, kjer pa je še precej prostora za izboljšave. Problem je predvsem dinamika
izvajanja programa in zagotavljanje potrebnih sredstev, zaradi česar ni mogoče izvajati vseh
načrtovanih ukrepov.

Slika: Srečanje z Varuhom človekovih pravic
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v programskem obdobju 2015
Datum

Izvajalec

Aktivnost

12.2.2015

M. Ivartnik

Predstavitev programa zdravnikom in zobozdravnikom
pripravnikom (Seminar iz socialne medicine, higiene,
epidemiologije in zdravstvene ekonomike)
Prispevek v Večeru: Manj denarja za sanacijo
Večer: Denar za sanacijo v zraku
Srečanje z ministrico za okolje in prostor, ministrico za
zdravje in županoma občin Zgornje Mežiške doline v
okviru obiska Vlade RS na Koroškem
Koroški radio: Iz Inštituta za javno zdravje pojasnili
ministrici program

14.2.2015
11.3.2015
25.3.2015

M. Ivartnik,
N. Hudopisk

26.3.2015
29.3.2015
8.4.2015
8.4.2015

H. Pavlič

24.4.2015

M. Ivartnik

30.4.2015

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

April 2015

14.5.2015

Koroški radio: Inštitut za javno zdravje bo nadaljeval
izvajanje programa
Večer: Maja nove analize svinca v krvi otrok
Izvedba delavnice na temo Življenje s svincem, na OŠ
Črna na Koroškem
TV Dnevnik RTV Slovenija: Manj denarja za sanacijo
Mežiške doline
Sodelovanje na srečanju Varuha človekovih pravic s
predstavniki civilne družbe v Mežici
Članek v eNboz-u: Življenje s svincem-primerjava
obremenjenosti otrok s svincem po conah in predlogi
ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti
Slovenske novice: Svinec v krvi pri otrocih

19.5.2015
19.5.2015
20.5.2015

H. Pavlič
H. Pavlič

20.5.2015

H. Pavlič

20.5.2015
24.5.2015

H. Pavlič
H. Pavlič

29.5.2015

H. Pavlič

Kanal A: Določitev vsebnosti svinca
Večer:Nove analize vsebnosti svinca v krvi
Koroški radio: Določitev vsebnosti svinca, Nacionalni
inštitut za zdravje
Svet 24: Triletniki iz Koroške na odvzem krvi zaradi
vsebnosti svinca
Delo: Triletnike vabijo na odvzem krvi
Koroški radio: Inštitut za javno zdravje poziva k odvzemu
krvi otrok
Večer: Meritve svinca v krvi otrok stekle

N. Hudopisk

Koroški radio: Inštitut za javno zdravje poziva starše
Večer: Otroci, ki (pre)živijo s svincem

6.6.2015
10.6.2015
10.6.2015

Večer: Dodatni odvzemi krvi

11.6.2015

Večer: Prestolnica in zakotje

27.6.2015

N. Hudopisk

Večer: Koliko otrok še preobremenjenih s svincem

30

Datum

Izvajalec

Aktivnost

1.7.2015

N. Hudopisk,
M. Simetinger

6.7.2015

N. Hudopisk

23.7.2015

N. Hudopisk

Predstavitev programa ukrepov gostom; strokovnjakom
MF in BF v Ljubljani in strokovnjakom iz Bosne in
Hercegovine
Terensko svetovanje staršem otrok z ugotovljeno višjo
koncentracijo svinca v krvi
Terensko svetovanje staršem otrok z ugotovljeno višjo
koncentracijo svinca v krvi

29.7.2015

H. Pavlič

4.8.2015
5.8.2015
5.8.2015

M. Ivartnik
M. Ivartnik

6.8.2015

M. Ivartnik

6.8.2015

M. Ivartnik

6.8.2015

M. Ivartnik

6.8.2015
6.8.2015
7.8.2015

M. Ivartnik

7.8.2015
7.8.2015
8.8.2015

M. Ivartnik

25.8.2015
25.8.2015

H. Pavlič
H. Pavlič

27.8.2015
27.8.2015

M. Ivartnik,
N. Hudopisk
H. Pavlič

Avgust 2015

M. Simetinger

Izobraževanje na temo varovalna prehrana za kuharsko
osebje, v Vrtcu Mežica
Prispevek za Črjanske cajtnge

8.9.2015
22.9.2015
23.9.2015

N. Hudopisk
M. Ivartnik
H. Pavlič

Večer: Ne panika, ozaveščenost o svincu je nujna
Pogovor s starši otrok v Vrtcu Kralj Matjaž Črna
Pogovor s starši otrok v enoti Vrtca Kralj Matjaž v Žerjavu

23.9.2015

M. Ivartnik

24.9.2015

M. Ivartnik

Predstavitev programa zdravnikom in zobozdravnikom
pripravnikom (Seminar iz socialne medicine, higiene,
epidemiologije in zdravstvene ekonomike)
Viharnik: Vsebnost svinca v krvi otrok

25.9.2015

M. Ivartnik

M. Ivartnik

Terensko svetovanje staršem otrok z ugotovljeno višjo
koncentracijo svinca v krvi
Sporočilo za medije: Vsebnosti svinca v krvi otrok 2015
TV Slovenija: Skrb vzbujajoča vrednost svinca v krvi
Koroški radio: Iz inštituta za zdravje o ugotavljanju svinca
v krvi otrok
Radio Ognjišče: Vrednosti svinca v krvi otrok v Zgornji
Mežiški dolini se ne zmanjšujejo
Radio Slovenija: Vrednosti svinca v krvi otrok se ne
zmanjšujejo več
Večer: Svinca v krvi manj, a še vedno preveč
Dnevnik: Svinec v krvi otrok se ne zmanjšuje več
ZIB bilten: Mežiška dolina, Vrednost svinca v krvi otrok
POP TV, Oddaja 24 ur zvečer: Izjava na temo »Svinec v
krvi otrok«
POP TV: Sanacija s svincem onesnaženega okolja
Svet 24: Vrednosti svinca v krvi se ne zmanjšujejo
Koroški radio: Inštitut za javno zdravje o vsebnosti svinca
v krvi otrok
Pogovor s starši otrok v Vrtcu Mežica
Izobraževanje na temo varovalna prehrana za kuharsko
osebje, na OŠ Črna na Koroškem
Delo: Svinčeni prah ne leži le na občinski zemlji

Delo: Svinca v krvi prebivalcev je spet več

31

Datum

Izvajalec

Aktivnost

15.10.2015

M. Ivartnik,
M. Simetinger

16.10.2015

M. Simetinger,
H. Pavlič

Izvedba delavnic »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Kralj
Matjaž v Črni na Koroškem (Mednarodni teden
preprečevanja zastrupitev s svincem)
Izvedba delavnice »Igrajmo se zdravje« v enoti vrtca
Kralj Matjaž v Žerjavu (Mednarodni teden preprečevanja
zastrupitev s svincem)
Večer: Vladna podpora sanaciji okolja

17.10.2015
M. Ivartnik,
H. Pavlič
M. Ivartnik,
M. Simetinger

Izvedba delavnic »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Mežica
(Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem)
Izvedba delavnice »Igrajmo se zdravje« v vrtcu Mežica
(Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem)
Koroški radio: Inštitut za javno zdravje izvedel delavnice
Igrajmo se zdravje
Večer: Opozorila o škodljivem svincu

20.11.2015

M. Ivartnik

Predstavitev programa študentom Biotehniške fakultete

December
2015

N. Hudopisk,
M. Simetinger

Objava prispevka v zborniku JRC, Remediated sites and
brownfields Success stories in Europe

21.10.2015
22.10.2015
26.10.2015
3.11.2015

2.9 Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju
V letu 2015 v okviru ukrepa 2.9 ni bilo predvidenih aktivnosti.

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 je vzorčenje potekalo na treh mestih in sicer v
Žerjavu nasproti tovarne TAB, v naselju individualnih hiš nad naseljem Rudarjevo v Črni 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.
V letu 2015 so se meritve na merilnem mestu Žerjav nadaljevale. Rezultati so prikazani v
tabeli.
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Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2015 na merilnem mestu Žerjav

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

Ni
3
[ng/m ]

As
3
[ng/m ]

Cd
3
[ng/m ]

Pb
3
[ng/m ]

8,4
5,1
4,3
< 3,6

1,8
2,2
4,5
2,4

2,3
5,6
5,7
4,3

245
259
405
391

20

6

5

500*

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 Času priprave poročila je ARSO objavil podatke o meritvah do meseca aprila 2015,
rezultati nadaljnjih meritev pa bodo zaradi selitve laboratorija objavljeni naknadno. Tudi pri
teh podatkih pa lahko izpostavimo zanimivo opažanje, da so bile povprečne mesečne
koncentracije kadmija v delcih PM10 za meseca februar in marec višje od ciljne mejne letne
vrednosti, kar se v letu 2014 ni zgodilo v niti enem mesecu.
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, ki je predstavljen v
sledečem tekstu.
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.

Koncentracije svinca v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Skoraj vsako
leto se pojavlja nekaj koncentracij, ki močno odstopajo od povprečnih. Povprečna letna
mejna vrednost za svinec (500 ng/m3 oz. 0,5 mg/m3) ni bila presežena v nobenem letu.
V opazovanem obdobju so bile koncentracije svinca v zraku nad 1000 ng/m3 izmerjene v
sledečih dnevih: 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. Koncentracije nad 1000 ng/m3 so bile izmerjene v 9 dnevih.
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Tabela: Povprečne koncentracije kadmija 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 5 ng/m
3
Št. dni nad 10 ng/m
3
90. percentil (ng/m )
3
95. percentil (ng/m )

2009*
2,6
1,7
0,1
12,70
13
2
5,7
7,5

2010
4,4
3,1
01
23,4
60
15
9,2
14,1

2011
2,5
1,9
0,1
14,3
17
4
4,8
6,8

2012
1,5
1,2
0,1
6,8
2
0
2,9
3,5

2013
2,5
1,8
0,1
40,2
20
5
5,0
6,8

2014
2,7
1,9
0,1
21,6
25
6
6,0
7,2

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

Koncentracije kadmija v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. V
opazovanem obdobju najbolj izstopa leto 2010, ko so bile izmerjene koncentracije najvišje,
vendar ciljna mejna koncentracija 5 ng/m3 ni bila presežena. Skoraj vsako leto se pojavlja
nekaj koncentracij, ki odstopajo od povprečnih.
V opazovanem obdobju so bile koncentracije kadmija v zraku nad 10 ng/m3 izmerjene v
sledečih dnevih: 29.8.2009,
22.9.2009, 30.1.2010, 4.4.2010, 30.4.2010, 12.5.2010,
26.5.2010, 15.6.2010, 15.7.2010, 20.8.2010, 3.9.2010, 13.9.2010, 25.9.2010, 5.10.2010,
17.10.2010, 23.10.2010, 4.11.2010, 17.1.2011, 14.3.2011, 7.5.2011, 5.12.2011, 10.2.2013,
16.3.2013, 17.3.2013, 18.3.2013, 19.5.2013, 1.3.2014, 12.8.2014, 28.8.2014, 21.10.2014,
4.11.2014 in 8.12.2014. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 32 dnevih.
Tabela: Povprečne koncentracije arzena 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 6 ng/m
3
Št. dni nad 10 ng/m
3
90. percentil (ng/m )
3
95. percentil (ng/m )

2009*
2,7
1,2
0,2
12,9
8
4
5,3
7,5

2010
2,2
1,9
0,25
12,8
5
1
3,9
4,6

2011
1,9
1,7
0,1
6,1
1
0
3,3
4,6

2012
1,9
1,3
0,2
53,3
6
1
3,1
4,1

2013
1,7
1,2
0,1
15,3
5
4
3,3
3,9

2014
1,9
1,5
0,1
9,8
7
0
3,2
4,4

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

Koncentracije arzena v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem letnem nivoju in so
precej nižje od ciljne letne koncentracije 6 ng/m3. Skoraj vsako leto se pojavlja nekaj
koncentracij, ki odstopajo od povprečnih.
V opazovanem obdobju so bile koncentracije nad 10 ng/m3 izmerjene v sledečih dnevih:
31.5.2009, 27.8.2009, 21.11.2009, 23.12.2009, 12.8.2010, 15.3.2012, 10.2.2013, 23.4.2013,
17.5.2013 in 12.6.2013. Koncentracije nad 10 ng/m3 so bile izmerjene v 10 dnevih.
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Tabela: Povprečne koncentracije niklja 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 20 ng/m
3
90. percentil (ng/m )
3
95. percentil (ng/m )

2009*
1,7
1,5
0,5
9,6
0
2,5
3,1

2010
1,8
1,6
0,5
8,1
0
3,0
3,8

2011
2,4
2,1
0,5
7,4
0
3,9
4,4

2012
2,5
2,2
0,9
19,1
0
4,4
6,2

2013
2,8
1,9
0,9
24,0
1
6,7
8,3

2014
1,9
0,9
0,6
20,2
1
4,1
5,6

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

Koncentracije niklja v opazovanem obdobju ostajajo približno na istem nivoju. Izmerjene
koncentracije so precej pod ciljno letno vrednostjo 20 ng/m3.
Iz pregleda, ki ga je pripravil ARSO lahko sklepamo predvsem naslednje:
 povprečne letne koncentracije kovin v delcih PM10 na merilnem mestu Žerjav so nižje
od mejnih letnih vrednosti,
 posamezne dnevne koncentracije za nekatere kovine so zelo visoke.
Predvsem slednji podatek je zanimiv, saj občasna visoka porast koncentracij posameznih
kovin lahko kaže na občasen pojav dodatnih emisij kovin v zrak na območju oz. na hitro
kratkočasno povečanje obstoječih emisij. V tem pogledu najbolj značilno odstopa izmerjena
najvišja dnevna koncentracija svinca v zraku v letu 2013, ki za več kot 10 kratnik presega
dnevne maksimume iz ostalih let. V nizu letnih podatkov pa pomeni povišanje povprečne
letne koncentracije svinca v zraku iz 251 ng/m3 na 393 ng/m3, oz. za več kot 50%. To
pomeni tudi, da je bila povprečna koncentracija svinca v zraku na ravni tiste iz obdobja
27.9.2007 do 1.10.2008, ko so se izvajale meritve kovin v Žerjavu prvič za obdobje enega
leta. Najvišje povprečne koncentracije kovin pa so pokazale kratkotrajne dvomesečne
meritve kovin v zraku leta 2007.
Tabela: Povprečne koncentracije elementov na merilnem mestu Žerjav v letih 2007 in 2008
Obdobje
18.4.-21.6.2007*
27.9.-1.10.2008


Arzen (ng/m3)
5,5
4,7

Kadmij (ng/m3)
5,0
6,4

Nikelj (ng/m3)
1,4
<3,3

Svinec (ng/m3)
498
383

Podatek je informativne narave, ker so se meritve leta izvajale zgolj dva meseca

Koncentracije svinca, arzena in kadmija so še vedno bistveno višje, kot na ostalih merilnih
mestih po Sloveniji, koncentracije niklja pa celo nekoliko nižje, kot na merilnih mestih v
Ljubljani in Mariboru. Na sliki je prikazana primerjava koncentracij svinca v Žerjavu za leta
2012, 2013 in 2014 s koncentracijami svinca na merilnih mestih v Ljubljani in v Mariboru v
letu 2014.

35

Slika: Povprečne koncentracije svinca v letih 2012, 2013, 2014 na merilnem
mestu Žerjav in v letu 2014 na merilnih mestih v Ljubljani in Mariboru
V letu 2013 smo izvajali meritve delcev PM10 in vsebnosti težkih kovin v njih na lokaciji
Rudarjevo. Meritve v dvomesečnem obdobju (25.5. do 26.7. 2013) so se izvajale z namenom
ocene obremenjenosti zraka s težkimi kovinami v stanovanjskem naselju v neposredni bližini
industrijskega obrata. Primerjava vsebnosti svinca v zraku je pokazala, da je bila povprečna
koncentracija svinca v celotnem obdobju meritev na merilnem mestu Rudarjevo 3x nižja, kot
na lokaciji Žerjav, vendar pa precej višja, kot na drugih območjih v Sloveniji. Glede na
rezultate in interes prebivalstva bi bilo meritve delcev PM10 in koncentracij kovin v njih v
naselju Rudarjevo smiselno izvajati preko celotnega leta.

2.11 Monitoring tal in vode
Nosilec ukrepa je Agencija RS za okolje (ARSO). V letu 2015 sta pri izvedbi sodelovala 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 (kadmij, svinec, cink,
arzen) 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.
Načrt vzorčenja tal se pripravlja glede na ugotovitve iz prejšnjih let, ugotovitve ob ogledu
bivalnega okolja otrok z ugotovljeno povišano vsebnostjo svinca v krvi in glede na nekatere
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predloge občanov o lokacijah, ki bi bile po njihovem mnenju potrebne sanacije. Izbor lokacij
vzorčenja pripravi koordinator naloge NIJZ OE Ravne, mesta vzorčenja na lokacijah pa glede
na ugotovljeno stanje na terenu določi izvajalec vzorčenja (v letu 2015 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), odvzeti 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 0-20cm, pri saniranih
površinah pa je poleg vrhnjega nasutega sloja vzorčen tudi sloj pod nasutjem čiste zemlje
(vsaj 10 cm pod novim nasutjem). Vsi odvzeti vzorci se analizirajo na celokupno
koncentracijo elementov (Pb, Cd, As, Zn).
V letu 2015 je bilo realizirano vzorčenju po planu, ki je bil pripravljen za 2014 in nato še
nekoliko dopolnjen. V letu 2015 je bilo v vzorčenje vključenih precej kmetijskih pridelkov, ki
so se v prejšnjih letih analizirali zgolj izjemoma. Predvsem so nas zanimali podatki o
obremenjenosti pridelkov na višje ležečih kmetijah, kjer smo v preteklosti ugotavljali
precejšno obremenjenost makadamskih dovoznih površin s potencialno toksičnimi elementi
(Pb,Cd,Zn), kmetje pa so opozarjali na probleme pri pridobivanju ekoloških certifikatov zaradi
povišanih vsebnosti kadmija pri travinji. V tem delu smo predloge za vzorčenje pripravili v
sodelovanju s strokovnjaki KGZ Celje. Plan vzorčenja tal in pridelkov na vsebnost toksičnih
elementov za leto 2015 je prikazan v tabeli.
Tabela: Predlagane lokacije vzorčenja tal in pridelkov za analize na vsebnost elementov (Pb,
Cd, As, Zn) v Zgornji Mežiški dolini v letu 2015
Št.

LOKACIJA/
NASLOV

PROIZVOD/
POVRŠINA

VZROK VZORČENJA

1.

Igrišče Polena

otroško igrišče po
sanaciji

Preverjanje obremenjenosti zgornje plasti tal po
izvedeni sanaciji in obremenjenost prvotnega
sloja tal

2.

Parkirišče
Lenartova

makadamsko
parkirišče v
blokovskem naselju

Preverjanje obremenjenosti navoženega
materiala na pobudo stanovalcev

3.

Igrišče Vrtec Kralj
Matjaž Črna

otroško igrišče

Površine neposredno ob objektu po energetski
sanaciji objekta in preverjanje stanja prvotnega
sloja tal

otroško igrišče

Preverjanje stanja tal

otroško igrišče

Preverjanje stanja tal

4.
5.

Igrišče Vrtec
Žerjav
Igrišče Vrtec
Mežica

6.

Koprivna 28

tla - makadam

Ocena obremenjenosti materiala na cesti med
hišo in gosp. poslopjem

7.

Topla 4

tla -makadam

Ocena obremenjenosti materiala na dvorišči

8.

Partizanska 13

tla -makadam

Ocena obremenjenosti materiala na makadamski
stezi (povezovalna pot ob garaži med zgornjo in
spodnjo ulico Partizanska)

Varni Vrt »Greda«
Žerjav center
Vrt nasproti Šole
Žerjav center

Zemlja iz gred v
varnem vrtu

Preverjanje stanja zemlje

Vrtna tla

Preverjanje stanja zemlje

9.
10.
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Št.

LOKACIJA/
NASLOV

PROIZVOD/
POVRŠINA

VZROK VZORČENJA

11.

Sanirana greda
Rudarjevo

Vrtna tla

Preverjanje stanja zemlje

Kmetijska tla

Preverjanje stanja zemlje

12.

Ludranski vrh 1
jabolka

Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov

Kmetijska tla

Preverjanje stanja zemlje

krompir
Kmetijska tla
rž
Kmetijska tla

Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov in
vpliva površinskega prahu na to obremenjenost
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov in
vpliva površinskega prahu na to obremenjenost
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov in
vpliva površinskega prahu na to obremenjenost
Preverjanje stanja zemlje
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov
Preverjanje stanja zemlje na vrtu z biodinamičnem
vrtnarjenjem
Preverjanje obremenjenosti kmetijskih pridelkov
Preverjanje stanja zemlje
Ocena obremenjenosti materiala na dvorišči

13.

Pristava 34

14.

Ludranski vrh 23

15.

Bistra 14

Zelenjava
Kmetijska tla

16.

Jazbina 1

17.

Ludranski vrh 15

18.

Onkraj Meže 2

19.

Podkraj pri Mežici
7

20.

Ob Meži 10

21.

Partizanska 14

22.

Lampreče 34

Travinja
Kmetijska tla
Kmetijska tla
hruške
Kmetijska tla
travinja
Kmetijska tla
zelenjava
Vrtna tla
Maline
Kmetijska tla
tla -makadam

Skupno je vključenih 22 lokacij za izvedbo vzorčenja. Odvzetih je bilo 24 vzorcev kmetijskih
pridelkov (vrtnine, žita, krma), 17 vzorcev kmetijskih tal (vrt, njiva, travnik), 5 vzorcev
makadama (cesta, dvorišče, parkirišče) in 12 vzorcev tal (monitoring saniranih površin).
Pri vzorcih vrtnih tal, makadama in kmetijskih tal so bile izvedene analize na elemente Cd,
Pb, Zn in As. Uporabljene so bile enake analizne metode oziroma metodologija priprave
vzorcev, kot v projektu ROTS (Zupan s sodelavci 2000), ki upošteva Pravilnik o
obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l.RS 55/97)
in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Ur.l.RS 68/96).
Na ta način so bili zagotovljeni pogoji za primerljivost rezultatov z rezultati preiskav vzorcev
tal iz prejšnjih let.
Vsebnost anorganskih nevarnih snovi (Cd, Pb, Zn, As) je bila izmerjena z metodo atomske
absorpcijske spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2). Vzorci tal so bili
predhodno zmleti in presejani na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku
mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 11466).
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Rezultati analiz vzorcev vrtnih tal, makadama in tal v letu 2015 so zbrani v preglednici. Za
vsebnosti omenjenih elementov v tleh so predpisane normativne vrednosti in metoda
razklopa talnega vzorca (Ur. l. RS 68/96).
Tabela: Normativne vrednosti elementov v tleh (Ur. l. RS 68/96)
Zn
200
300
720

Mejna vrednost
Opozorilna vrednost
Kritična vrednost

Pb
85
100
530

Cd
1
2
12

As
20
30
55

Vrednosti v tabeli so označene z ustrezno barvo glede na stopnjo onesnaženosti:
< LOQ
< mejna imisijska vrednost
< opozorilna imisijska vrednost
< kritična imisijska vrednost
> kritična imisijska vrednost

Neobarvano
Zeleno
Rumeno
Rdeče
Vijolično

Tabela: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) odvzetih
oktobra 2015
LOKACIJA

OPIS VZORCA

Vrhnji (saniran) sloj tal
Igrišče Polena
Spodnji (prvotni) sloj tal
Makadamska tla na
Parkirišče Lenartova
parkirišču
Vrhnji sloj tal
Spodnji sloj tal
Igrišče Vrtec Kralj
Matjaž Črna
Vrhnji sloj tal
Spodnji sloj tal
Vrhnji sloj tal
Spodnji sloj tal
Igrišče Vrtec Žerjav
Vrhnji sloj tal
Vrhnji sloj tal
Spodnji sloj tal
Igrišče Vrtec Mežica
Vrhnji sloj tal
Koprivna 28
Makadamska tla na cesti
Topla 4
Makadamska tla na dvorišču
Partizanska 13
Makadamska tla na stezi
Varni Vrt »Greda«
Zemlja iz gred v varnem vrtu
Žerjav center
Vrt nasproti Šole
Vrtna tla
Žerjav center
Vrtna tla po sanaciji ENVIT
Sanirana greda
Rudarjevo
Prvotna tla na vrtu
Ludranski vrh 1
Kmetijska tla
Pristava 34
Kmetijska tla
Ludranski vrh 23
Kmetijska tla

GLOBINA
Zn
Pb
VZORCA
(cm)
(mg/kg) (mg/kg)
1020
1003
0–5
2065
5503
20 – 30

Cd

As

(mg/kg) (mg/kg)
6,78
7,6
38,3
19,0

0–5

1796

527,1

11,51

4,1

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

578
370
215
298
183
670
180
261
2662
1003
2333
799
5508

226,2
180,9
100,7
273,2
97,7
924
67,6
140,8
1121
721
653
23,0
5622

2,74
1,85
0,67
2,04
< 0,10
4,86
1,06
18,5
6,91
16,0
< 0,10
25,5

12,0
6,8
5,6
7,1
6,0
5,0
5,9
6,6
7,9
6,9
4,8
<1,0
20,0

0 – 20

277

105,2

< 0,10

4,0

0 – 20

715

1381

8,90

7,4

0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20
0 – 20

598
738
286
2084
187

183,9
814
1104
1564
102,6

2,30
6,31
4,35
16,9
< 0,10

7,3
7,4
5,3
6,5
1,8
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LOKACIJA
Bistra 14
Jazbina 1
Ludranski vrh 15
Onkraj Meže 2
Podkraj pri
Mežici 7
Ob Meži 10
Partizanska 14
Lampreče 34

OPIS VZORCA
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Kmetijska tla
Makadamska tla
Kmetijska tla

GLOBINA
Zn
Pb
VZORCA
(cm)
(mg/kg) (mg/kg)
0 – 20
230
148,4
898
920
0–5
0 – 20
171
215,3
837
0 – 20
273,6
0–5
264
181,5
5 – 20
187
135,5
0 – 20
418
353,5
852
687
0 – 20
913
672
0 – 20
10150
2559
0–5
5 – 20
611
312,0

Cd

As

(mg/kg) (mg/kg)
1,36
2,8
6,05
5,2
1,41
1,8
5,65
3,2
1,30
6,1
0,78
6,4
2,62
5,5
5,31
7,1
5,44
6,3
72,7
10,0
3,94
9,1

Primerjava obremenjenosti tal je še posebej zanimiva za tla, ki so bila preplaščena in pri
katerih se spremlja vsebnost težkih kovin v zgornji plasti tal. Zanima nas, v kolikšni meri se
tla mešajo in onesnaženje prehaja iz spodnjih v vrhnjo plast, seveda pod pogoji, da ni večjih
zunanjih vplivov na mešanje tal. Primerjava tal po dveh letih od sanacije je pokazala, da je
zgornja plast tal s težkimi kovinami precej manj obremenjena, kot pred sanacijo. Po petih
letih pa so se koncentracije analiziranih elementov precej povišale, so pa še vedno mnogo
nižje, kot pred preplastitvijo. Meritve po sedmih letih od sanacije pa kažejo podobno stanje,
kot dve leti pred tem.

Slika: Primerjava koncentracije svinca v vrhnjem sloju tal (0-5 cm) na igriščih vrtcev v
Zg. Mežiški dolini pred (2008) in po sanaciji vrhnje plasti tal (2009,2010,2013,2015)
Na igrišču vrtca »Kralj Matjaž« Črna sta bila v letu 2015 odvzeta vzorca tal in sicer vzorec na
delu igrišča, kjer so potekala gradbena dela zaradi sanacije stavbe vrtca in v bolj oddaljenem

40

delu, kjer ni bilo tovrstnih aktivnosti. Na delu, kjer so potekala dela, so bile izmerjene precej
višje koncentracije elementov (Pb, Zn, As in Cd) v tleh, kar potrjuje, da je tla po sanaciji
potrebno pustiti tem bolj pri miru, saj z razkopavanjem in mešanjem ponovno onesnažimo
vrhnji sloj tal, ob gradbenih delih pa je možen še dodaten vnos zunanjih onesnažil. Zaradi
zmanjšanja možnosti mešanja starih onesnaženih tal z novim čistim slojem, v bodoče pri
preplastitvah predlagamo ureditev vmesne bariere iz geotekstila.
V letu 2014 je bilo sanirano igrišče na Poleni. Pri nekaterih igralih je bila ustrezno sanirana
neposredna okolica z nasutjem gramoza. Preplastitev z navozom zemlje pa ni dala želenih
rezultatov (ni bistvene spremembe pred in po sanaciji), saj so analize vzorca tal po sanaciji
pokazale visoke vsebnosti svinca, cinka in kadmija. V vrtcu Mežica je bilo zamenjano večje
igralo, okoli katerega je bila nasuta nova zemlja. Analize na tem delu so pokazale visoke
koncentracije cinka, svinca in kadmija. Oba primera kažeta, da je pri urejanju in vzdrževanju
površine igrišč potrebna posebna pozornost, sicer želeni rezultati niso doseženi oziroma so
celo izničeni.
Tudi v letu 2015 smo odvzeli nekaj vzorcev makadamskih tal, kjer pri večini znova
ugotavljamo visoke koncentracije svinca, cinka in kadmija. Vsako leto znova ugotavljamo, da
je uporaba močno onesnaženega materiala precej razširjena in da bi bila verjetno edina
učinkovita pot preprečitve uporabe takega materiala prepoved prodaje.

Slika: Vzorčenje tal na igrišču vrtca Kralj Matjaž (Črna na Koroškem)
Po nekaj letih so bili v okviru monitoringa tal odvzeti tudi vzorci kmetijskih oz. vrtnih pridelkov.
Izvedene so bile analize pridelkov na vsebnost svinca in kadmija. Za vrednotenje rezultatov
so bile uporabljene mejne vrednosti kovin v rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora
privzete po evropski zakonodaji – Uredba Komisije (ES) št. 1882 (2006) o določitvi mejnih
vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih oziroma Uredba Komisije (ES) št. 629 (2008) o
spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881 (2006) o določitvi mejnih vrednosti nekaterih
onesnaževal v živilih.
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Tabela: Mejne vrednosti kovin v rastlinah (Uredba komisije ES št. 1882/06, 629/08)
Vrtnina oziroma rastlinsko živilo
Korenovke

Cd
(mg/kg sv. m.)
0,1

Pb
(mg/kg sv. m.)
0,1

0,2

0,3

0,05

0,2

Stebelna zelenjava, korenovke in krompir razen gomoljne zelene.
Pri krompirju se mejna vrednost uporablja za olupljeni krompir

Listnata zelenjava
Listnata zelenjava, sveža zelišča, gomolja zelena

Plodovke
Zelenjava in sadje razen listnate zelenjave, svežih zelišč, gob,
stebelne zelenjave, korenovk in krompirja

Izmerjene vrednosti kovin v kmetijskih pridelkih (rastlinah) v mg/kg suhe snovi (s.s.) in mg/kg
sveže mase (sv.m.) so prikazane v tabeli. Povišane vrednosti so osenčene.
Tabela: Vsebnost kovin v vzorcih rastlin (mg/kg suhe snovi in sveže mase) odvzetih oktobra
2015

LOKACIJA

VRSTA RASTLINE

Pb
(2)
s.s.
(3)
sv.m.

Cd
(2)
s.s.
(3)
sv.m.

(mg/kg)

Žerjav-varni vrt
Individualna hiša

Žerjav vrtovi
Vrt

Ludranski vrh 23
Domačija (kmetija)
Bistra 14
Domačija (kmetija)
Jazbina 1
Kmetijsko zemljišče
Onkraj Meže 2
Domačija (kmetija)
Podkraj 7
Domačija (kmetija)
Ob Meži 10
Domačija (kmetija)
Partizanska 14
Individualna hiša

(2)

2,13
(3)
0,11
(2)
<0,010

Radič-opran

4,71
(3)
0,24
(2)
7,79
(3)
0,70
(2)
20,84
(3)
2,29
(2)
11,07
(3)
1,14
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
7,40
(3)
0,38
(2)
5,73
(3)
0,30

Peteršilj;listi-oprani
Peteršilj;koren-opran

Peteršilj;listi-oprani
Peteršilj;koren-opran
Radič-opran
Radič-opran

Ludranski vrh 1
Domačija (kmetija)
Pristava 34
Kmetijsko zemljišče

<0,010

<0,05

Korenje-oprano

Rudarjevo 6
Vrt- monitoring
saniranih površin

(2)

Radič-opran

(2)
(2)

<0,010

(2)

(2)

1,62
(3)
0,17
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
4,40
(3)
0,23
(2)
1,74
(3)
0,09

Jabolka-oprana

<0,05

(2)

<0,010

(2)

Krompir-opran

<0,05

(2)

<0,010

(2)

Rž (avtohtono seme)
Krompir;rumen-opran
Krompir;temen-opran
Korenje-oprano
Endivija-oprana
Krma-neoprana
Krma-oprana

<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05

(2)

<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010

Hruške-oprane

<0,05

(2)

<0,010

Travinje-neoprano
Travinje-oprano
Radič-opran
Peteršilj;list-opran
Peteršilj;koren-opran

0,204
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05
(2)
<0,05

(2)

<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010
(2)
<0,010

Maline-neoprane

<0,05

(2)

<0,010

(2)

(2)
(2)

(2)
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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. Na NIJZ
OE Ravne izvajamo informiranje in motiviranje prebivalcev, biomonitoring pri otrocih ter
spremljamo izvajanje ukrepov na terenu in predlagamo nove ukrepe, ARSO izvaja
monitoring zraka in tal, Občini Črna na Koroškem in Mežica pa pripravljata predloge ukrepov
za zmanjšanje izpostavljenosti svincu. Vse te aktivnosti potekajo v sodelovanju ministrstev,
pristojnih za okolje in zdravje. Za to, da je delovanje vsaj deloma usklajeno, tako med
partnerji, kot tudi z vsebinami odloka, je potrebna koordinacija dela in aktivnosti. Nalogo
koordinacije v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški
dolini izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne. Naloga terja precej prilagajanja in
iskanja kompromisov, da lahko vsi partnerji izvedejo načrtovan program. Že samo
načrtovanje letnih programov lahko prinaša težave, ker nekateri predlagani ukrepi ne sledijo
osnovnemu cilju programa, ampak imajo večjo vrednost v doprinosu h kakovosti bivanja.
Koordinator nima pravih vzvodov, s katerimi bi lahko vplival na osnutke letnih planov
ukrepov, ki jih pripravita obe občini, ampak jima lahko zgolj predlaga ukrepe, za katere
verjame, da bi imeli največji učinek. Po potrditvi letnih programov je potrebno slediti realizaciji
le teh v praksi in v določeni meri preveriti tudi ustreznost njihove izvedbe.
V letu 2015 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, monitoringa tal in zraka, pregled realizacije
zastavljenih aktivnosti ter na podlagi naštetega ocena napredka programa v smeri
zastavljenega cilja.

2.12.1 PRIPRAVA PREDLOGA ZA LETNI PLAN UKREPOV
V letu 2015 je priprava predloga letnega plana ukrepov terjala veliko časa. Prvi razlog je bil
manj razpoložljivih sredstev, kot je bilo predvidenih po odloku. Vsi partnerji so zato bili
prisiljeni sprejeti kompromise in uvesti vsebinske omejitve pri posameznih nalogah. Precej
časa tudi ni bila znana končna višina razpoložljivih sredstev, kar je predstavljalo dodatno
težavo. Usklajen plan je bil zato pripravljen šele v mesecu aprilu, ko je tudi zadnji partner
ustrezno prilagodil želene aktivnosti. Na srečo je stekel sam postopek potrjevanja programa
precej hitro in se je izvajanje gradbenih ukrepov v okolju lahko pričelo v mesecu juniju. V
programu so ponovno prevladovali že uveljavljeni ukrepi: prekrivanje makadamskih površin,
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mokro čiščenje utrjenih površin, urejanja otroških igrišč ter program dopolnilne varovalne
prehrane v vrtcih.
Zaradi že večkrat omenjenih razlogov v program nismo uspeli vključiti ukrepov na zasebnih
zemljiščih in manjših ukrepov za posameznike. Prav ti ukrepi pa so povezani z ugotovljenimi
žarišči (ožjimi lokacijami, kjer opažamo otroke s povišano vsebnostjo svinca v krvi in kjer je
potrjena velika onesnaženost faktorjev okolja) in slabšo socialno ekonomsko situacijo, ki je
eden najbolj značilnih dejavnikov, ki vpliva na zdravstveno stanje populacije. V letu 2015 so
bila precej omejena sredstva za izvedbo okoljskih monitoringov in zato določeni rezultati
zamujajo. Precejšna omejitev sredstev je bila tudi pri nalogah informiranja in motivacije oz.
terenskega spremljanja izvajanja programa, ki jih izvaja NIJZ OE Ravne.
2.12.2 OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI PREPLASTITVAH
Glede na terenska opažanja NIJZ OE Ravne ter predloge obeh občin in posamičnih
občanov, se vsako leto preveri in dopolni seznam površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti.
Nalogo, ki kontinuirano poteka, smo delavci NIJZ OE Ravne izvajali tudi v letu 2015. 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 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 letu 2015 so bili ogledi izvedeni na 44 površinah na območju občin Črna na Koroškem in
Mežica. Na nekaterih površinah so bile preplastitve že izvedene in smo to na ogledu zgolj
potrdili, nekatere površine pa že nekaj let ocenjujemo, kot sanacije najbolj potrebne.
Med najvišje ocenjenimi z vidika nujnosti sanacije so v letu 2015 bile naslednje površine:
- makadamske površine v centru kraja (Mežica),
- makadamske površine na Knapovški (Mežica),
- makadamske površine na Poleni (Mežica),
- makadamske površine v kraju Žerjav,
- makadamske površine v naselju Rudarjevo (Črna na Koroškem) in
- makadamske površine v centru kraja (Črna na Koroškem).
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Slike: Makadamske površine v centru kraja (Mežica)
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Slike: Makadamske površine med bloki na Poleni (Mežica)
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Slike: Makadamske površine na Knapovški (Mežica)

49

Slike: Makadamske površine v kraju Žerjav

50

Slike: Makadamske površine v naselju Rudarjevo (Črna na Koroškem)
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Slike: Makadamske površine v centru kraja (Črna na Koroškem)
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Oglede površin izvajamo tudi na lokacijah, kjer preplastitev glede na osnovni cilj programa ni
smiselna. 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. Prašenje zaradi prometa po makadamskih cestah je namreč velik problem tudi
na teh lokacijah. Poleg onesnaženja bivalnega okolja gre tukaj tudi za onesnaževanje
pridelovalnih površin, kar kmetom na teh območjih onemogoča ekološko kmetovanje. Glede
na postavljene kriterije v preteklosti, take površine niso bile ocenjene kot prioritetne za
ukrepe, pa vendar se je v praksi pokazalo, da so ponekod ukrepi smiselni. Da bi lažje
opredelili prioritete pri teh površinah, smo oblikovali nov vprašalnik s prilagojenimi kriteriji,
povezanimi z njihovo specifično problematiko in izvedli ocenitve.
METODOLOGIJAZA 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
Izvedli smo ocenitev na 15-ih tovrstnih lokacijah na območju Zgornje Mežiške doline. Glede
na določene kriterije smo že v letu 2014 ocenili, da bi bilo prioritetno smiselno preplastiti
makadamsko pot mimo kmetije v Koprivni. V neposredni bližini mimo stanovanjskega objekta
poteka makadamska cesta, ki vodi do naslednje kmetije, do cerkve Sv. Ana, cesta pa se
uporablja tudi za spravilo lesa, kar pomeni, da se prah od prometa dviga neposredno v bližini
hiše. Letos smo pridobili še podatek, da so v makadamu mimo kmetije visoke vsebnosti
svinca cinka in kadmija. Tudi v letu 2015 ostaja ta površina na vrhu seznama. V letu 2014 so
bile med kandidati za preplastitev tudi površine mimo kmetij, ki so bile v letu 2015 že
realizirane. V letu 2015 pa med kmetijami, kjer predlagamo v bodoče preplastitev površin
izpostavljamo kmetije na Ludranskem vrhu, v Spodnjem Javorju in v Jazbini.

Slike: Cesta skozi dvorišče kmetije v Koprivni (Črna na Koroškem)
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Slike: Cesta mimo kmetije v Jazbini (Črna na Koroškem)

Slike: Cesta mimo kmetije na Ludranskem vrhu (Črna na Koroškem)
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Slike: Cesta in dvorišče pri kmetiji v Sp. Javorju (Črna na Koroškem)
2.12.3 PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA
ZA VNOS SVINCA
Mlajši otroci se izven doma veliko časa zadržujejo na otroških igriščih. Otroška igrišča in
sama igra na prostem so z vidika tveganja za vnos svinca v telo zagotovo ena izmed
najpomembnejših površin za nadzor. In tako se ukrepi na teh površinah obravnavajo
prednostno. Prav tako se posamezni izvedbeni ukrepi s strani upravljavcev izvajajo
prioritetno. NIJZ OE Ravne izvaja redne preglede stanja igrišč ter pripravi poročila s
predlogom ukrepov za upravljavce posameznih igrišč. Pregledi igrišč so prvenstveno
usmerjeni v oceno tveganja za vnos svinca v telo, pregled pa zajema tudi oceno stanja igral
in pogojev za varno igro. Pri oceni tveganja za vnos svinca je poudarek na obremenjenosti
vrhnjega sloja tal, golih površinah, od katerih se praši, opremljenosti s pitno tekočo vodo in
možnih virih onesnaženja v neposredni bližini igrišča. Na vseh igriščih, kjer je travnata
igralna površina, so že bili urejeni novi vrhnji zemeljski sloji, debeline med 10 in 20 cm ter
posejana trava za dobro zatravitev. Pod določenimi igrali je bila urejena podlaga iz proda oz.
so bile podložene podlage iz umetne mase, gume, lubja in podobno. Vsi našteti ukrepi imajo
skupen cilj – to je preprečiti neposreden stik otrok z onesnaženimi tlemi, ki predstavljajo
tveganje zaradi neposrednega vnosa tal v telo ali vnosa prahu, ki se s teh tal dviga. Na treh
igriščih so do sedaj tudi uspeli urediti vodni kotiček ter še na dveh igriščih pitnik. Igrišča je
potrebno stalno obnavljati, saj so izpostavljena obremenitvam (igra, vremenski pogoji) in se
določeni elementi hitro izrabijo.
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V spomladanskem in jesenskem obdobju smo izvedli terenske oglede in preverili izvedbo
predlaganih ukrepov iz predhodnega leta ter splošno stanje na igriščih. Pregledali smo 9
javnih otroških igrišč, ki so namenjena za igro predšolskim in šolskim otrokom, od katerih so
3 v sklopu vrtcev. Na teh treh igriščih so tudi urejeni vodni kotički. Vzdrževalca teh treh igrišč
sta osnovni šoli, preostalih 6 igrišč pa občini Mežica in Črna na Koroškem. Igrišča so bila v
času ogleda v različnem stanju.
Podrobnejši opisi posameznih igrišč s predlogi za izboljšanje stanja so v terenskih zapisnikih.
Na tem mestu pa podajamo opis nekaterih ugotovitev in predlogov:
 Igrišče Vrtca Mežica je pridobilo dodatno igralo, igralne površine so vzorčno opremljene in
vzdrževane. Ni potrebnih dodatnih predlogov glede igralnih površin. Talne površine je
potrebno vzdrževati tako, da ne prihaja do mešanja in pojavljanja visokih koncentracij
potencialno toksičnih elementov v zgornjem sloju .
 Igrišče Vrtca Kralj Matjaž Črna na Koroškem je v fazi urejanja (postavitev novih igral in
podlag pod igrali, dodatna zemlja za tla, zatravitev ter celostna ureditev igralnega
prostora – na drugi strani vmesne tlakovane poti). Predvsem del širitve igrišča je potrebo
še zaključiti, urediti.
 Igrišče Enote Vrtca Žerjav je dobro vzdrževano, travnata površina je zaraščena, urejen je
tudi higienski kotiček s tekočo pitno vodo.
 Otroško igrišče pri Narodnem domu v Mežici je primerno urejeno in vzdrževano.
Nerealizirano je le urejen kotiček s pitno tekočo vodo.
 Otroško igrišče Leška je ustrezno opremljeno in ima vse potrebne elemente. V sklopu
igrišča je tudi pitnik, ki ni v ustreznem stanju. Za njegovo ustrezno delovanje je nujna skrb
in redno vzdrževanje ter predvsem dnevna kontrola ustreznosti delovanja.
 Otroško igrišče na Poleni se je dodatno urejalo, namestitev novih igral, dodatna zemlja za
tla, zatravitev. Igrala na igrišču so sicer primerno urejena in vzdrževana, vendar pa so še
opazne določene pomanjkljivosti, kot so shojena (gola) tla okoli igral, in nedelujoč pitnik.
Analize tal pa so tudi pokazale visoke koncentracije nekaterih potencialno toksičnih
elementov, kar pomeni, da preplastitev ni bila ustrezno izvedena. Predlagamo odpravo
pomanjkljivosti v naslednjem letu.
 Otroško igrišče na Bognarjevi ridi je urejeno, primerno vzdrževano. Nerealizirano je le
urejen kotiček s pitno tekočo vodo, katerega ureditev predlagamo v naslednjem letu.
 Otroško igrišče na kupu je zanemarjeno. Vhodna vrata so odlomljena, prodnata podlaga
pod igrali je izrabljena ter peskovnik za igro otrok odkrit oz. brez zaščitnega pokrivala.
Prav tako pa na igralnem prostoru ni urejenega kotička s pitno tekočo vodo. Predlagamo,
da se ugotovljene pomanjkljivosti tem prej odpravijo.
 Otroško igrišče Žerjav center je solidno vzdrževano in ima posodobljena igrala. Še vedno
pa ni realiziran urejen kotiček s pitno tekočo vodo. Ureditev le tega ponovno predlagamo.
Izpostavljamo nekaj igrišč, kjer so bile opažene največje spremembe, glede na opažanja iz
prejšnjega leta.
1) V letu 2014 je potekalo urejanje igrišča na Poleni, kljub temu pa so še vidne določene
pomanjkljivosti. Prodnate podlage so urejena zgolj okoli nekaterih igral, v zemlji vrhnjega
sloja tal pa so bile ugotovljene visoke koncentracije potencialno toksičnih elementov. V
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sklopu igrišča je nameščen tudi pitnik in za njegovo ustrezno delovanje je nujna skrb in redno
vzdrževanje in predvsem dnevna kontrola ustreznosti delovanja.

Sliki: Otroško igrišče na Poleni (Mežica)
2) Otroško igrišče Vrtca Kralja Matjaža Črna na Koroškem je bilo v letu 2014 sanirano ob
stavbi, v letu 2015 pa je sledila še sanacija drugega dela. Ureditev talne podlage s čisto
zemljo na širitvenem delu igrišča in nato zatravitev. Namestitev protiprašnih podlag pod izteki
in ob igralih-pohodne poti (protiprašne podlage iz vzdržljivega in odpornega materiala) ter
ustrezna ureditev zunanjega higienskega kotička s pitno tekočo vodo in protiprašno talno
ureditev (preprečitev razmočenja tal) ob umivalniku. Sanacijska dela so bila izvedena
predvsem na delu širitve igrišča pa jih je potrebno zaključiti in vzpostaviti ustrezno igralno
površino.

Slike: Otroško igrišče Vrtec Kralj Matjaž (Črna na Koroškem)
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3) Otroško igrišče na kupu, na katerem se je v letu 2015 stanje poslabšalo.

Sliki: Otroško igrišče na kupu (Rudarjevo, Črna na Koroškem)
4) Na otroškem igrišču Žerjav center so bila sanirana igrala.

Slika: Otroško igrišče (Žerjav center)
2.12.4 PREGLEDI LOKACIJ, KJER SO BILE UGOTOVLJENE VISOKE VSEBNOSTI
SVINCA V KRVI OTROK
V letu 2015 smo nadaljevali z obiski na domovih otrok s povišano vrednostjo svinca v krvi. Ta
način pogovora s starši otrok se je izkazal kot primer dobre prakse, saj z opravljenim
obiskom dobimo bolj celostno sliko življenja v obremenjenem okolju. Z osebnim svetovalnim
razgovorom z njihovimi starši pridobimo veliko informacij, izvedemo tudi ozaveščanje staršev
kako ravnati, odreagirati na različno obnašanje otroka, ki živi v onesnaženem okolju. Na
terenskih pregledih in razgovorih smo opazili različne možne vzroke za povišane vsebnosti
svinca v krvi njihovih otrok. Pri nekaterih smo opazili možno povezavo s stanjem v
neposredni okolici bivališča (makadamsko dvorišče, vrtne površine neposredno ob bivališču,
bližina industrije…), pri nekaterih smo lahko izpostavili možne vzroke v samem načinu
bivanja (higienski del: ne umivanje rok otrokom med igro ob uživanju »prigrizkov«, suho
pometanje, pranje delovnih oblačil, itd. ter način prehranjevanja: slabši apetit otroka,
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kombiniranje posameznih živil, itd.), vedno znova pa opažamo tudi možnost povezave z
zaposlitvijo staršev (v industriji svinca).
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 letu 2015 smo s temi pregledi lahko pričeli šele v zgodnjem poletju, saj je bil letni plan
ukrepov sprejet šele v mesecu maju. Z rednimi pregledi smo nadaljevali vse do časa
nastanka tega poročila, ko je bilo večino planiranih ukrepov že izvedenih, oziroma so bili v
zaključni fazi izvedbe.
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.
2.12.6 DOPOLNITEV PROGRAMA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V
ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
Od leta 2010 ostaja delež otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi približno enak. Glede
na to, da je to osnovno merilo napredka programa lahko ocenimo, da tudi program stagnira.
Poleg razlogov, zaradi problemov z zagotavljanjem potrebnih sredstev in zamud pri izvajanju
programa, lahko razloge iščemo tudi v sami vsebini programa. V preteklosti smo že
poskušali z vsebinskimi spremembami in dopolnitvami programa. Prvo so bile predlagane
dopolnitve Odloka, ki smo jih, tedaj še na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne, pripravili v
letu 2007. Leta 2009 je bil oblikovan predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o
območjih največje obremenjenosti okolja in o Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini. Leta 2011 je bil podan predlog Zakona o sanaciji Zgornje
Mežiške doline. Predlogi niso bili realizirani in pravna podlaga za izvajanje ukrepov ostaja
zaenkrat nespremenjena. Problem pa je, da v praksi niso bile realizirane nekatere vsebine, ki
bi lahko pripomogle k napredku programa. V letu 2015 smo na NIJZ OE Ravne ponovno
pripravili predlog vsebinskih dopolnil programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini in z njim seznanili ostale partnerje v programu. Opozorili smo na
naslednje:
 Koriščenje gradbenega materiala, ki vsebuje visoke vsebnosti svinca in drugih
potencialno toksičnih elementov, je popolnoma neprimerna in nepotrebna praksa.
Prodaja in uporaba zmletega rudniškega odpada, ki vsebuje potencialne zdravju
nevarne snovi, je zgolj uvod v bodoči zdravstveno ekonomski problem. Sproščanje
takega materiala v bivalno okolje lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi, odpadki
iz takega materiala bodo zaradi visoke vsebnosti težkih kovin zahtevali posebno
postopanje, kar pomeni tudi višje stroške.
 Zaradi vprašanj glede možnosti porabe javnih sredstev na zasebnih zemljiščih oz.
določitve natančnih kriterijev in postopkov za določanje prioritet v programu ni
zaživelo izvajanje ukrepov na zasebnih zemljiščih, kjer se pojavljajo potencialno
pomembni viri izpostavljenosti težkim kovinam in kjer otroci prebijejo veliko časa
(zasebne hiše, vrtovi ipd…).
 Zamenjava oz. čiščenje tal se je izvajalo v manjši meri in zelo ciljano (otroška igrišča).
Zgornja plast tal je pomemben vir svinca in ob manipulaciji se iz takih tal dviga prah.
Zato so bolj problematična gola tla in še bolj tla, ki se obdelujejo (vrtovi, njive…), kjer
je prašenje bolj intenzivno. Ukrep je naveden v veljavnem Odloku, vendar je v praksi
možnost izvedbe precej zapletena, ker odkopana tla predstavljajo odpadek.
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Mali ukrepi pri gospodinjstvih, ko socialno ogroženim družinam ne moremo ponuditi
druge pomoči, kot samo svetovanje. Npr. predlagamo nakup kakovostnega sesalnika
ali kakovostne zelenjave, ki družini predstavljajo strošek, ne moremo pa ponuditi
subvencij, ki bi strošek ublažile.
Kmetovanje v Zgornji Mežiški dolini sicer ni v povezavi z neposredno problematiko
prekomerne izpostavljenosti prebivalstva svincu, vendar pa imajo kmetje zaradi
kmetovanja na onesnaženem območju nekatere omejitve. Predvsem pri pridobivanju
certifikatov za ekološko kmetovanje.

Na to temo smo se dne 16.10.2015 partnerji programa srečali na delovnem sestanku v
Mežici. Na sestanku z ministrico za okolje in prostor, generalno direktorico direktorata za
okolje in prostor, predstavnico ARSO, županoma občin Črna na Koroškem in Mežica sva
sodelovala tudi predstavnika NIJZ OE Ravne. Na sestanku je bila izpostavljena predvsem
potreba po večjem vključevanju podjetij TAB in MPI v program.
Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na terenu v letu 2015
Datum

Izvajalec

Aktivnost

4.3.2015

H. Pavlič

Terenski ogled stanja površin na območju občine Mežica

5.3.2015
22.4.2015

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

13.5.2015

M. Ivartnik

10.6.2015

B. Hočevar

22.6.2015

B. Hočevar

6.7.2015

M. Ivartnik

Sestanek s predstavniki Občin Črna na Koroškem in
Mežica za pripravo letnega plana ukrepov za leto 2015
Sestanek za prehrano s predstavniki vrtcev in občine
ZMD, Zavoda Slokva-eko živila, ter koordinatorjem
programa
Sodelovanje na posvetu RRA: »Prostorsko načrtovanje
in Koroška – priložnosti za sodelovanje«
Terenski ogled stanja površin na območju občin Črna na
Koroškem in Mežica
Terenski ogled stanja površin na območju občin Črna na
Koroškem in Mežica
Terenski ogled bivalnega okolja otrok

23.7.2015

H. Pavlič

Terenski ogled bivalnega okolja otrok

29.7.2015

H. Pavlič

Terenski ogled bivalnega okolja otrok

4.8.2015

B. Hočevar

6.8.2015

B. Hočevar

24.8.2015

B. Hočevar

2.9.2015

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

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 za ocenitev stanja površin in določitev
prioritet za izvajanje ukrepov na območju občin Črna na
Koroškem in Mežica
Sestanek s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in
ARSO
Sestanek s predstavnikoma ARSO in BF na temo
monitoringa okolja v Zgornji Mežiški dolini

2.9.2015
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

21.9.2015

B. Hočevar

24.9.2015

B. Hočevar

1.10.2015

H. Pavlič

1.10.2015

J. Ploder

2.10.2015

J. Ploder

16.10.2015
20.10.2015

M. Ivartnik,
N. Hudopisk
J. Ploder

2.11.2015

J. Ploder

11.11.2015

H. Pavlič

16.11.2015

M.Ivartnik, H.Pavlič

Terenski ogled za ocenitev stanja površin in določitev
prioritet za izvajanje 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
Odvzem vzorcev tal in rastlin na območju Črne na
Koroškem (sodelovanje z BF in ARSO pri monitoringu
tal)
Odvzem vzorcev tal in rastlin na območju Mežice
(sodelovanje z BF in ARSO pri monitoringu tal)
Odvzem vzorcev tal in rastlin na območju Zgornje
Mežiške doline (sodelovanje z BF in ARSO pri
monitoringu tal)
Delavno srečanje z ministrico za okolje in prostor,
predstavniki MOP, ARSO in obeh Občin
Odvzem vzorcev tal in rastlin na območju Zgornje
Mežiške doline (sodelovanje z BF in ARSO pri
monitoringu tal)
Terenski ogled stanja otroških igrišč in napredka pri
izvajanju ukrepov na območju občin Črna na Koroškem
in Mežica
Terenski ogled stanja otroških igrišč in napredka pri
izvajanju ukrepov na območju občin Črna na Koroškem
in Mežica
Sestanek s predstavniki podjetij TAB, MPI na temo
svinca v delovnem okolju in prenosa domov
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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.
Letošnji pregled rezultatov, 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 zraka
na merilnem mestu v Žerjavu dolgoročno ne spreminja, se pa lahko občasno pojavijo
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kratkotrajna obdobja visokih koncentracij potencialno toksičnih elementov (Pb, As, Cd) v
zraku.
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. Je pa monitoring tal v letu 2015 pokazal, da so koncentracija
svinca v zgornjem sloju tal otroških igrišč, ki so bila sanirana leta 2008, sicer višje kot leta
2009, vendar še vedno bistveno nižje, kot pred sanacijo. To pomeni, da izvedena tamponada
tudi po 7 letih od izvedbe še vedno učinkuje. Rezultati pa so pokazali tudi, da učinkuje pod
pogoji, da je bila preplastitev ustrezno izvedena in da je bilo stanje po izvedbi nadzorovano.
Rezultati so pokazali, da je pri obnovi vrtca Kralj Matjaž v Črni prišlo do obračanja tal
neposredno ob objektu in so zato koncentracije svinca v zgornji plasti tal višje, kot v globlji
plasti. Zaradi nižje absolutne koncentracije svinca v tleh pa je ta pomanjkljivost manj moteča
od izvedbe sanacije igrišča na Poleni. Le ta že v osnovi ni bila primerno izvedena, kar je
pokazala ugotovljena zelo visoka koncentracija svinca v vrhnji plasti tal. Podobno lahko
ugotavljamo tudi za manjši navoz nove zemlje okoli novega igrala na igrišču vrtca Mežica.
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. Pod
obremenitvami se iz teh dviga veliko prahu, ki je v primeru majhnih delcev še toliko
nevarnejši za vnos v telo ljudi. Zato je preplastitev makadamskih površin eden od ukrepov, ki
jih v programu sanacije najpogosteje izvajamo.
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.
V letu 2015 smo se ponovno soočili s pomanjkanjem sredstev in dolgotrajnim potrjevanjem
programa. Zaradi nabranih zaostankov in želji po nadoknadenju zamujenega se program tudi
ni vsebinsko oplemenitil, jedro ukrepov pa je bilo zopet v preplastitvah makadamskih površin.
Konec jeseni je večina načrtovanih ukrepov že izvedenih oziroma so v zaključni fazi
izvajanja. V tem delu smo z napredkom lahko zadovoljni, bolj zaskrbljujoča pa je lahko sama
tehnična izvedba ukrepov. Pri preplastitvah ponekod neposredno ob saniranih površinah,
meritve na terenu so pokazale pomanjkljivosti pri urejanju oz. vzdrževanju površin otroških
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igrišč, pojavljajo se tudi nove makadamske površine, kjer izmerimo visoke koncentracije
potencialno toksičnih elementov. Tak pristop seveda ne more prispevati k nadaljnjemu
manjšanju izpostavljenosti prebivalstva svincu. Nedvomno lahko ti ukrepi pomenijo višjo
kakovost bivanja, izboljšanje izgleda kraja in motivacije ter odnosa prebivalcev do programa,
vendar nas oddaljujejo od zastavljenega cilja, ki je manj kot 5% otrok iz Zgornje Mežiške
doline z vsebnostjo svinca v krvi 100 µg/l in več do leta 2022.
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 trajnejše vzdrževanje ustreznega stanja
po izvedbi ukrepov ter nadgradnja programa z ukrepi primernimi za neposredno bivalno
okolje otrok (ukrepi na zasebnih dvoriščih, vrtovih in v samih domovih ogroženih družin). V
kolikor tega ne bomo dosegli, tudi bodoče izvajanje programa ne bo doseglo vseh želenih
ciljev.

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 (leto 2006) se je znižal iz polovice na približno desetino (leto
2010). Po letu 2010 so vrednosti svinca v krvi ostale približno na enaki ravni.
METODOLOGIJA
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 letu 2015 se je izvedlo 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
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Koroškem. Kapilarni odvzemi krvi za otroke so se izvedli v laboratorijskih prostorih
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in zdravstvenih postaj v Mežici in Črni. Vzorci so
bili odvzeti v mesecu maju in juniju. 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 izvedli tudi svetovalni
pogovor z njihovimi starši oz. skrbniki in ogled neposredne bivalne okolice.
Vabilo na preiskave je bilo poslano 110 otrokom. Vabilu se je odzvalo 86 otrok, kar
predstavlja 78,2 % odziv. Odziv je bil boljši, kot v letih 2013 in 2014. Pred analizami smo
izločili 3 rezultate, saj so se vabljeni otroci vmes preselili izven območja Zgornje Mežiške
doline, starši pa so jih vseeno pripeljali na odvzem krvi.
REZULTATI
V obdobju od leta 2004 do 2014 je bilo testiranih 766 otrok (starost od 20.6 do 58.6
mesecev). Nekoliko več je bilo dečkov (388), kot deklic (378). Testiranih je bilo več otrok iz
občine Mežica (394), kot iz občine Črna na Koroškem (372). Za to obdobje smo iz rezultatov
testiranja izračunali povprečno vrednost za svinec v krvi 76.4 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 57.6 µg/l, mediana pa 51.5 µg/l. V povprečju nekoliko višje vsebnosti so bile
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 - 2014
SPOL
N
Mediana Geometrična
Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
MOŠKI
388
55.00
59.58
76.79
9
375
ŽENSKI
378
50.00
55.55
75.97
10
517
SKUPAJ 766
51.50
57.56
76.39
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
394
44.00
47.13
61.32
9
517
ČRNA
NA 372
68.00
71.12
92.34
13
500
KOROŠKEM
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V letu 2015 je bilo v analize vključenih 83 rezultatov testiranj otrok iz Zgornje Mežiške doline,
od tega 50 otrok iz občine Mežica in 33 otrok iz občine Črna na Koroškem. Kri je bila odvzeta
49 dečkom in 34 deklicam.
Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok v letu 2015 je bila 65.1 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 52.1 µg/l, mediana pa 47 µg/l. Najnižja izmerjena vrednost je bila 19 µg/l,
najvišja pa 321 µg/l. Primerjavi glede na spol in glede na občino bivanja nista pokazali večjih
razlik. Še največja razlika je bila pri primerjavi aritmetičnih srednjih vrednostih, ki je bila pri
deklicah 70.5 µg/l, pri dečkih pa 61.3 µg/l. Primerjava geometričnih srednjih vrednosti in
median pa je pokazala, da so razlike glede na spol majhne. Podobno je bilo tudi pri
primerjavi glede na občino bivanja otrok. Zanimivo je, da so vrednosti za občino Mežica
primerljive z vrednostmi za obdobje 2004-2014 oz. so celo nekoliko višje, vrednosti za občino
Črna na Koroškem za leto 2015 pa precej nižje od povprečij za obdobje 2004-2014.

Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, leto 2015
SPOL
N
Mediana
Geometrična Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
ŽENSKI
34
45,5
52,68
70,50
19
313
MOŠKI
49
47,0
51,62
61,29
21
321
SKUPAJ 83
47,0
52,05
65,06
19
321
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije
iz Zgornje Mežiške doline glede na občino bivanja, leto 2015
OBČINA
N
Mediana
Geometrična Aritmetična
sredina
sredina
MEŽICA
50
46.50
51.27
66.64
ČRNA
NA 33
47.00
53.25
62.67
KOROŠKEM

svinca v krvi triletnih otrok
Minimum

Maksimum

22
26

321
179

V obdobju od leta 2004 do 2014 je bila pri 175 otrocih ugotovljena povišana vsebnost svinca
v krvi (100 µg/l in več), kar predstavlja 22.8% delež. V letu 2015 je bila vsebnost svinca v krvi
≥ 100 µg/l ugotovljena pri 10-ih (12 %) otrocih, med njimi so bili trije otroci z vrednostmi preko
300 µg/l, vsi trije z bivališčem v občini Mežica. Čeprav primerjava obeh podatkov kaže na
izboljšanje, pa je potrebno vedeti, da se delež otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi na
letni ravni ne znižuje več od leta 2010.
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Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na spol in
občino bivanja, obdobje 2004 - 2014
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb MOŠKI
ŽENSKI
SKUPAJ
(µg/l)
MEŽICA
pod 50
112
121
233
50 do 99

54

44

98

100 do 199

26

26

52

200 do 299

3

4

7

300 in več

1

3

4

196

198

394

58

67

125

72

63

135

100 do 199

46

31

77

200 do 299

9

11

20

300 in več

7

8

15

192

180

372

Skupaj
ČRNA
NA pod 50
KOROŠKEM
50 do 99

Skupaj

Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2015
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb MOŠKI
ŽENSKI
SKUPAJ
(µg/l)
MEŽICA
pod 50
15
12
27
50 do 99
12
6
18
100 do 199

2

0

2

200 do 299

0

0

0

300 in več

1

2

3

30

20

50

11

8

19

6

3

9

2

3

5

19

14

33

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

Primerjava izračunanih povprečnih vrednosti za svinec v krvi otrok po letih in večletnih
obdobjih (2004 - 2007, 2008 – 2011, 2012 – 2015) trend upadanja vsebnosti svinca v krvi
otrok ustavil. Po letu 2010 ugotavljamo povišane vsebnosti svinca (≥ 100 µg/l) v krvi pri
približno desetini testiranih otrok.
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Slika: Deleži tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene vrednosti
svinca v krvi, po letih od 2004 do 2015
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.
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Slika: Primerjava deležev tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene
vrednosti svinca v krvi, za obdobje od 2004 do 2015
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Slika: Primerjava števila tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene
vrednosti svinca v krvi, za obdobje od 2004 do 2015
Naslednja slika prikazuje mediano za vsebnost svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške
doline po letih, od pričetka rednega preskušanja vzorcev krvi.
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Slika: Mediana ter minimalna in maksimalna izmerjena koncentracija svinca v krvi triletnih
otrok iz Zgornje Mežiške doline, za obdobje od 2004 do 2015
V obdobju od leta 2004 do 2010 so rezultati kazali upadanje vsebnosti svinca v krvi tri leta
starih otrok iz Zgornje Mežiške doline. V zadnjih letih se je trend padanja ustavil. Glede na
enostavno napoved trenda (Slika) upadanja bi moral biti cilj (<5% otrok s povišano
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vsebnostjo svinca v krvi) dosežen že v letu 2017, vendar pa pregled padanja oz. stagniranja
v zadnjih letih kaže realnejšo možnost dosega cilja nekje v naslednjih 10-tih letih, kakor je
tudi predvideno v dolgoročnem programu. Pri tem je ključno, da se ukrepi za zmanjševanje
onesnaženosti v okolju izvajajo tudi nadalje, da se dopolnijo in nadgradijo in da se obstoječe
emisije svinca v okolje ne večajo.
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Slika: Napoved deležev otrok s povišanimi vrednostmi svinca za prihodnja leta
(temna trendna črta in rdeča ciljna črta)
ZAKLJUČEK
Vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline so se od začetka izvajanja programa
znižale, vendar pa se po letu 2010 ne znižujejo več. 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 naslednjih letih pa je vedno znova bil problem v
zagotavljanju sredstev za program, poznimi potrditvami letnih programov in posledično tudi
zamudami pri njihovem izvajanju. Še večji problem kot to pa morda predstavljajo omejitve
programa, ki ga nismo uspeli dopolniti v nekaterih pomembnih točkah (ukrepi na zasebnih
zemljiščih, uveljavitev določenih ukrepov za neposredno pomoč najbolj ogroženim otrokom in
družinam). Dlje kot program teče, bolj specifično mora biti ukrepanje.
S tem namenom vse bolj intenzivno izvajamo svetovanje in informiranje na individualni ravni.
Vsem staršem najbolj ogroženih otrok ponujamo svetovanje na njihovem domu, kjer
skušamo skupaj poiskati možne vzroke tveganja za vnos svinca. Zanimivo opažanje iz teh
obiskov je to, da so starši najbolj ogroženih otrok pogosto zaposleni v industriji svinca. V
zvezi s tem smo se povezali s podjetji, kjer želimo okrepiti sodelovanje predvsem v smeri
informiranja in motiviranja delavcev, da bi zmanjšali lastno izpostavljenost svincu ter tudi
izpostavljenost njihovih otrok. Prenos svinca iz delovnega v domače okolje je nedvomno
področje, na katerem še lahko naredimo napredek za znižanje vsebnosti svinca v krvi otrok.
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ZAKLJUČEK

Zaključek naj bo na nek način tudi izhodišče. Leta 2007 je država končno pristopila k
reševanju problematike industrijsko onesnaženega okolja v Zgornji Mežiški dolini. Takrat
smo se vsi partnerji v programu precej pogumno lotili projekta, ki je vsaj na področju naše
države pomenil nekaj novega. Ne glede na zaplete in ovire je program tekel in dal tudi
rezultate. Vsebnost svinca v krvi otrok je padla, izpostavljenost prebivalcev potencialno
toksičnim kovinam se je zmanjšala, izgled krajev pa se je polepšal. Vsaj po načrtu se
program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja preveša v drugo polovico izvajanja in je
poleg doseženega potrebno pogledati tudi prihodnje obete. Dejstvo je, da sta se stanje na
terenu in s tem tudi problematika od začetka izvajanja programa precej spremenila. 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. Po drugi strani ni bila zaustavljena
uporaba onesnaženega gradbenega materiala, sanacijski ukrepi se niso izvajali na zasebnih
zemljiščih, kmetje so opozorili na neenakopraven položaj pri kmetovanju, vrtičkarji še vedno
uporabljajo onesnaženo zemljo, sodelovanje z industrijo svinca v dolini ni bilo v celoti
vzpostavljeno. Prav uspešna realizacija teh slednjih stvari pa v veliki meri pogojuje nadaljnji
napredek programa. Na prvem mestu želimo okrepiti sodelovanje s podjetji TAB in MPI na
področju informiranja in motiviranja delavcev za zmanjšanje vsebnosti svinca v lastni krvi in
krvi svojih otrok. Trenutna opažanja kažejo, da imajo otroci zaposlenih v industriji svinca
večje tveganje za povišano vsebnost svinca v krvi od otrok poklicno neizpostavljenih staršev.
Naslednja naloga je usmerjeno delovanje, kar pomeni, da pri izvajalcih in načrtovalcih
ukrepov ne smejo pozabiti osnovnega cilja programa, ne glede na druge pozitivne učinke
ukrepov. Ne gre dvomiti, da izboljšani pogoji bivanja in estetsko polepšanje krajev tukajšnjim
prebivalcem ogromno pomenita, njun vpliv pri nižanju izpostavljanju svincu in drugim
potencialno toksičnim elementom pa je na žalost manjši. Če temu uspemo dodati še izvedbo
ukrepov na najbolj obremenjenih zasebnih zemljiščih in spodbude za socialno šibkejše, bo
cilj ponovno precej bližje. Za nadaljnje nižanje deleža otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi
bo potrebno sodelovanje vseh partnerjev v programu in tudi drugih pomembnih deležnikov,
kjer mora prevladati prepričanje, da se rešuje predvsem zdravstveno ekološki in manj
razvojno infrastrukturni problem.
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