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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 54. redni seji dne 13. 3. 2013 sprejela Program
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2013 in 2014
(Sklep Vlade RS št. 35405-1/2013/3). Na isti seji se je vlada seznanila s Poročilom o
izvajanju ukrepov za izboljšanje okolja v Zgornji Mežiški dolini v letu 2012.
Skladno s sprejetim programom je bila sklenjena pogodba (št. 2330-13-710005) med
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na
Koroškem za izvedbo nalog obveščanja in ozaveščanja prebivalstva, izvajanje
monitoringa tal in zraka ter nalog koordinacije programa in priprave poročil o poteku
programa. Po preoblikovanju oz. združevanju regionalnih zavodov za zdravstveno
varstvo je bil v letu 2014 sklenjen aneks k pogodbi. Naloge iz pogodbe je prevzel
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je pravni naslednik ZZV Ravne. V
nadaljnjem tekstu se za izvajalca nalog navaja območno enoto (OE) novega inštituta
in uporablja izraz NIJZ OE Ravne. Poročilo povzema izvedene aktivnosti in ukrepe
izvedene do konca leta 2014.
Priprava poročila:
mag. Matej Ivartnik, dipl.san.inž.
Helena Pavlič, dipl.san.inž.
Neda Hudopisk, dr.med.spec.jav.zdr.
Gregor Švetak, dipl.san.inž.
Marjana Simetinger, san.inž.
Brigita Hočevar, dipl.san.inž.
Jure Ploder, dipl.san.inž.
Tina Vindiš
NIJZ OE Ravne, 10.3.2015

Predstojnica:
Neda Hudopisk dr.med.
specialistka javnega zdravja
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1 UVOD
Zgornja Mežiška dolina (»ZMD«) je industrijska pokrajina na Severu Slovenije tik ob meji z
Avstrijo. Večstoletna predelava svinca je v tem okolju pustila svoj pečat. Onesnaženje, ki ga
je industrija povzročila je v dolini ostalo, z njim pa tudi povišano tveganje za zdravje tam
živečih ljudi. Tradicija se v dolini nadaljuje, saj je še danes glavna in praktično edina močna
gospodarska panoga industrija akumulatorskih baterij. Ta je seveda bistveno čistejša, kot v
preteklosti in v okolje emitira manj škodljivih snovi. Nove tehnologije in delovanje v skladu z
vse ostrejšo okoljsko zakonodajo so v tem delu prinesle veliko izboljšanje, po drugi strani pa
se je v splošnem oslabila skrb vodilnih lokalnih podjetij za višjo kakovost bivanja v lokalnem
okolju. Seveda pa izboljšave na področju emisij ne prispevajo k izboljšanju stanja okolja na
vseh področjih – problematična ostajajo predvsem tla, kje je naloženo preteklo onesnaženje
in so koncentracije toksičnih kovin zelo visoke.
Izpostavljenost prebivalcev onesnaženju ostaja visoka in jo je potrebno znižati. Da bi to
dosegli, 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,
absorpcije svinca,…uspešno izvedeni ukrepi pripomorejo tudi k dvigu kakovosti bivanja v
okolju, ki v več pomenih ostaja na obrobju države. 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. Čeprav je bil od začetka
dosežen precejšni napredek, skrbijo rezultati zadnjih let, ki kažejo na stagnacijo, v letu 2014
pa celo na ponoven porast vsebnosti svinca v krvi otrok. Splošni in bolj grobi ukrepi imajo
vse manjši učinek, problematika pa se zožuje na posamezna žarišča in otroke, kjer pa so
dodatni ukrepi nujno potrebni.
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA IZ PLANA UKREPOV ZA OBDOBJE 2013/2014
2.1 Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so
namenjene zadrževanju otrok
2.1.1. UKREPI IZVEDENI V LETU 2013
V planu za leto 2013 je bila predvidena ureditev igrišča pri »Bognarjevi ridi« v Rudarjevem.
Ukrep je izvajala občina Črna na Koroškem. V sklopu ukrepa je bila izvedena zasaditev trave
in položitev protiprašnih podlag na igrišču.
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Slike: Igrišče na »Bognarjevi ridi« v Rudarjevem (Črna na Koroškem)
2.1.2. UKREPI IZVEDENI V LETU 2014
V planu za leto 2014 je bila predvidena preplastitev otroškega igrišča na Poleni v Mežici.
Ukrep je izvajala občina Mežica. V sklopu ukrepa je bila izvedena preplastitev zgornjega
sloja tal in ureditev podlage okoli igral. Urejen je bil tudi pitnik s čisto pitno vodo.
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Slike: Igrišče na Poleni v Mežici

2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci
Ukrep sta izvajali občini Mežica in Črna na Koroškem.
2.2.1. UKREPI IZVEDENI V LETU 2013
V letu 2013 so bili predvideni naslednji ukrepi:
 Preplastitev Fužinarske poti, Mežica
 Preplastitev Partizanske ceste – ZP, Mežica
 Preplastitev ceste staro pokopališče – šola s parkiriščem, Mežica
 Lenartova ulica - cesta na pokopališče, Mežica
 Ureditev makadamskih površin Zimmerle, Mežica
 Preplastitev ceste Pristava (1.del), Črna
 Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca), Črna
 Preplastitev ceste Žerjav (Tenez – Špeh in dvorišč), Žerjav
 Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem, Črna
 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru, Črna
Preplastitev Fužinarske poti – izvedena je bila preplastitev spodnjega kraka ceste v dolžini
160 m.
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Slike: Urejanje površin na Fužinarski poti (Mežica)
Preplastitev Partizanske ceste do Zdravstvene postaje Mežica v dolžini 127 metrov in
dvorišča.
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Slike: Urejanje Partizanske ceste v Mežici
Preplastitev ceste staro pokopališče – šola v dolžini 100 metrov in parkirišče.
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Slike: Ureditev ceste staro pokopališče – šola (Mežica)
Preplastitev odcepa Lenartova ulica - cesta na pokopališče in parkirišče ob spominskem
parku Stari Britof.
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Slike: Ureditev ceste Lenartova ulica – cesta na pokopališče (Mežica)
Ureditev makadamskih površin Zimmerle. Ureditev ceste v dolžini 12 metrov in odcep ter
površine ob otroškem igrišču, ki je bilo v okviru programa že sanirano.

Slike: Ureditev makadamskih površin Zimmerle v Mežici
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V sklopu 1. dela preplastitve območja Pristava je bil urejen del ceste proti stadionu.

Slike: Preplastitev prvega dela ceste na Pristavi (Črna na Koroškem)
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V naselju Štoparjevo na območju Podpece - preplastitev ceste skozi naselje v dolžini 450
metrov.

Slike: Preplastitev površin v naselju Štoparjevo (Črna na Koroškem)
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V najbolj obremenjenem območju doline, kraju Žerjav, se nadaljuje urejanje ceste skozi kraj.
V letu 2013 je bila na vrsti ureditev ceste v dolžini 400 metrov.

Slike: Preplastitev ceste Tenez – Špeh (Žerjav)
V Rudarjevem se nadaljuje preplaščevanje makadamskih površin, manjših odsekov ceste in
parkirišč med bloki v naselju.
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Slike: Preplastitev površin v Rudarjevem (Črna na Koroškem)
Znotraj kraja Črna je bil preplaščen močno dotrajan odcep ceste od krožišča do mostu čez
reko Mežo.
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Slike: Preplastitev v centru kraja (Črna na Koroškem)
2.2.2. UKREPI IZVEDENI V LETU 2014
V letu 2014 so bili predvideni naslednji ukrepi:
 Preplastitev zgornjega kraka ceste na Poleni, Mežica
 Preplastitev Knapovše ulice proti Narodnemu Domu, Mežica
 Preplastitev parkirišča pred in za blokom Trg 4. Aprila 6, Mežica
 Preplastitev zgornjega kraka ceste na Fužinarski poti, Mežica
 Ureditev dela Prežihove ulice, Mežica
 Ureditev prvega dela pešpoti na Stržovem, Mežica
 Preplastitev dovoznih cest v Žerjavu, Žerjav
 Asfaltiranje ceste v naselju Lampreče, Črna
 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru, Črna
 Preplastitev ceste Pristava (2.del), Črna
 Preplastitev makadamskih površin mimo kmetij Lavter in Juvan, Črna
 Preplastitev ceste v Koprivni, Črna
Na Poleni je bil urejen zgornji krak dotrajane ceste, spodnji krak, ki je v podobnem stanju, še
ni urejen.
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Slike: Preplastitev zgornjega kraka ceste na Poleni (Mežica)
V bližini stadiona sta bili izvedeni preplastitvi Knapovške ulice do Narodnega doma (190 m)
in parkirišča pred in za blokom Trg 4. aprila 6.
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Slike: Preplastitev Knapovške ulice in parkirišč (Mežica)

Preplaščen je bil preostali (zgornji) krak Fužinarske poti v dolžini 240 metrov.

20

Slike: Urejanje površin na Fužinarski cesti (Mežica)
Izvedena je bila preplastitev Prežihove ulice (140 m) med večstanovanjskimi bloki.
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Slike: Ureditev Prežihove ulice (Mežica)
Načrtovan je bil začetek ureditve pešpoti Stržovo, ki pa za enkrat ni bil izveden.

Slike: Pešpot v naselju Stržovo (Mežica)
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V Žerjavu so bile preplaščene makadamske dovozne poti do nekaterih skupin hiš.

Slike: Preplastitev makadamskih dovoznih poti (Žerjav)
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V zaključni fazi so bile preplastitve dotrajanih ulic v naselju Lampreče.

Slike: Preplastitev ulic v naselju Lampreče (Črna na Koroškem)
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Izvedena je bila preplastitev dvorišča in povezovalne makadamske poti v centru kraja Črna.

Slike: Preplastitev dvorišča in povezovalne poti v centru kraja (Črna na Koroškem)
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Nadaljevala se je preplastitev glavne ceste skozi naselje Pristava. Odcep mimo stadiona
dolžine 260 metrov.

Slike: Preplastitev ceste v naselju Pristava (Črna na Koroškem)
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Preplaščeni sta bili makadamski cesti mimo kmetij Lavter (v Jazbini) in Juvan (v Javorju).

Slike: Preplastitev ceste mimo kmetije Lavter (Črna na Koroškem)

Slike: Preplastitev ceste mimo kmetije Juvan (Črna na Koroškem)
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Preplaščena je bila cesta mimo kmetije Poličnik v Koprivni.

Slike: Preplastitev ceste v Koprivni (Črna na Koroškem)
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2.3 Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep redno izvajata občini Črna na Koroškem in Mežica.
Mokro čiščenje prahu na utrjenih javnih površinah v krajih Črna, Žerjav in Mežica je
pomemben ukrep pri manjšanju količin mobilnega onesnaženega prahu v bivalnem okolju
ljudi. 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. 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,
Javorje), kar je skupno okoli 25 km površin. Komunalno podjetje Mežica izvaja mokro
čiščenje javnih površin s pometalnim strojem Boschung S3. Stroj je bil nabavljen v mesecu
aprilu 2013, saj je starejši pometalni stroj Bucher-Gujer City Cat 1500 bil že dotrajan in ni več
služil svojemu namenu. Mokro pometanje se je izvajalo na cestah, pločnikih, prehodih,
križiščih, skratka povsod v Mežici, kjer so asfaltirane javne površine. V kolikor je bilo mogoče
so se ceste čistile v času padavin oz. tik po deževju. Eno pometanje pomeni dolžino lokalnih
cest in javnih površin 30 km, širine približno 4 m, pločnike širine 2.5 m in dolžine 4 km ter
križišča in ostale javne površine v obsegu približno 2.500 m2. Skupna asfaltirana površina na
območju občine znaša 132.500 m2.

Slika: Novo namensko 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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Dne 24.5.2013 je bilo izvedeno posvetovanje z izvajalci čiščenja utrjenih površin z
namenskimi stroji. Izpostavljena je bila problematika uporabe strojev oz. težav, ki se lahko
občasno pojavijo. Problem je predvsem kopičenje prahu v vdolbinah in kupčki prahu, ki jih
oblikujejo krajani na cesti po pometanju dvorišč. Zaradi nezadostnega močenja se lahko
zgodi, da se odvečen pometen material mimo lovilca dviga nazaj v ozračje. V zvezi s tem je
bila sprejeta zaveza, da se čiščenje izvaja vedno, kadar je možno, po dežju oz. da se pred
pometanjem material bolj intenzivno moči. Drug izpostavljen problem je uporaba s težkimi
kovinami obremenjenega materiala za posipanje cest. Uporabo takega materiala na cestah
nižjega ranga so v obeh Občinah že opustili, problem pa bi lahko bil na cestah, ki jih upravlja
Direkcija RS za ceste. Zato smo pripravili dopis, v katerem smo opozorili na problem vnosa
onesnaženega materiala v že preobremenjeno okolje in ga posredovali na Direkcijo RS za
ceste, z apelom, da se pri vzdrževanju cest na območju ZMD uporablja zgolj material, ki ni
obremenjen s težkimi kovinami. Prejeli smo odgovor, da že uporabljajo neobremenjen
material in se bodo tega držali tudi v bodoče.
Pri čiščenju cest ostaja problem material, ki se iz cest odstrani. Potrebno je zagotoviti
ustrezno nadaljnjo postopanje s tem materialom. Odvzeti so bili vzorci, ki so pokazali
njegovo precejšno obremenjenost s svincem in kadmijem.

2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Ukrep je izvaja Občina Črna na Koroškem. V sklopu ukrepa je bila izvedena ureditev
brežine ob cesti Bistra-Mlinarsko.

Slika: Ureditev brežin ob cest Bistra – Mlinarsko
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2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Skladno s planom ukrepov za obdobje 2013/14, je ukrep izvedla Občina Črna na Koroškem.
Za programsko obdobje 2013/14 je načrtovana ureditev varnega vrta v Žerjavu. Na najbolj
obremenjenem območju doline je v uporabi veliko vrtov, saj ta konjiček prebivalci zelo težko
opustijo. Na večini teh vrtov je zemlja, ki je močno obremenjena s težkimi kovinami. Da bi
počasi prebivalce navadili na nujnost uporabe čistih tal pri gojenju pridelkov smo predvideli
ureditev varnega vrta. Primerna lokacija za ureditev vrta je ravnina ob šoli v Žerjavu, v
središču kraja. V sklop vrta sodita poleg plastenjaka z dvignjenimi gredami s čisto zemljo, še
prostor za orodje in kotiček s tekočo vodo. Vrt seveda ne more ponuditi kapacitet, ki bi vsem
prebivalcem Žerjava omogočale pridelavo vrtnin za svoje potrebe, je pa dober model, ki
omogoča najbolj zainteresiranim varno vrtnarjenje in ponuja možnost nadaljnjega širjenja
območja, kjer bo vrtnarjenje varnejše. Vrt je tudi spodbuda za čiščenje tal in urejanja
preostalih vrtov ter pravi korak v smeri izboljšanja tega dela okolja v Žerjavu. Vrtovi z močno
obremenjeno zemljo so tudi vir širjenja obremenjenega prahu v okolico, posebno v času
prekopavanja in suše in so zato možni vir tveganja izpostavljenosti težkim kovinam na
različne načine. Zato bi bila smiselna tudi širše zastavljena sanacija vrtov oz. vrtne zemlje na
najbolj obremenjenem območju v središču kraja Žerjav.
Da bi krajanom idejo približali je bila izvedena predstavitev ideje na sestanku KS Žerjav
3.6.2013. Na podlagi sklepa sestanka je bil pripravljen informativni list za razdelitev med
krajane in predstavitev na zboru krajanov. Na lokaciji je bil konec leta 2013 postavljen
plastenjak. V letu 2014 so bile v plastenjaku urejene še dvignjene grede, pripadajoča oprema
in vmesne poti. Pri urejanju so v veliki meri sodelovali tudi krajani sami. V mesecu avgustu je
bila uradna otvoritev »Grede«, kjer so lastniki gredic predstavili svoje izdelke. Prvi varni vrt v
sklopu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini je zaživel.
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Slike: Varni vrt v Žerjavu
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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 Črna in Enoto
Žerjav imajo v dnevnem jedilniku vključena živila z večjo vsebnostjo železa, kalcija in
vitamina C. To so hranilne snovi, ki so naravni antagonisti svinca in tako preprečujejo
njegovo absorpcijo v telo. Izbor živil za dopolnilno varovalno prehrano je pripravljen na
podlagi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo
za zdravje RS, 2005), ki priporočajo kombinacijo živil v obrokih in katerih priporočila se že
upoštevajo pri pripravi vsakodnevnih obrokov predšolskih in šolskih otrok. V letu 2013 smo
povečali obseg ekoloških pridelkov. Kot novost smo vključili eko sadje: lubenica, jagode in
melone. Dobavitelj ekoloških pridelkov je EKOMLINAR iz Škal- Ekološka pridelava zelenjave
in sadja. Dobava v vrtce ZMD poteka vsak ponedeljek. Izbor zelenjave in sadja je razviden iz
priloženega certifikata. Kot novost uvajamo v vrtce tudi bio kefir in bio ekološko mleko, ki ni
»trajno«, ampak je obdelano z milejšimi postopki, ki ne uničijo hranilnih snovi v mleku. V letu
2014 smo izbor živil še razširili na bio maslo, bio skuto in bio smetano. Kot dodatek za C
vitamin smo vključili tudi vsakodnevno pitje soka s pomarančnimi delci. Sok se toči preko
aparata Nektar Natura. Dostavljanje 100% jabolčnega soka je do leta 2014 izvajal lokalni
pridelovalec »jabolčnika«, v letu 2014 pa je ta sok zamenjal pomarančni napitek z delci.
Glede samega izbora, naročanja pridelkov/izdelkov in dostave kontinuirano sodelujemo z
dobavitelji in vrtci.

2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje
V letu 2013 je to aktivnost izvajala Občina Črna na Koroškem. Izvedena je bila sanacija
dotrajane fasade na Kulturnem domu v centru kraja.

Sliki: Urejanje fasade kulturnega doma v Črni
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2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o možnih
virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
varovalni prehrani
Ukrep izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Ravne na Koroškem.
V programu ukrepov za izboljšanje zdravja populacije je obveščanje in motiviranje ciljnih
skupin nujna sestavina, brez katere bi bila uspešnost programa bistveno manjša. ZZV Ravne
(od 2014 NIJZ OE Ravne) je na področju Zgornje Mežiške doline te naloge izvajal že vse od
ustanovitve, bolj intenzivno pa z njimi začel po leta 2004 v sklopu projekte naloge »Življenje s
svincem«, ko sta bila izdelana informativni plakat in zloženka ter pričeli z informativnimi
srečanji na temo varnega bivanja v onesnaženem okolju Zgornje Mežiške doline. Po
sprejetju Odloka so te naloge uvrščene v redni program našega dela in vsako leto se trudimo
poiskati nove načine, s katerimi bi motivirali prebivalstvo, predvsem starše in vzgojitelje
mlajših otrok, ki lahko v največji meri vplivajo na vnos svinca v telo, pri tej najbolj občutljivi
skupini prebivalstva. V programskem obdobju 2013/14 smo v vrtcih izvedli delavnice na temo
varne priprave zdrave prehrane in tako neposredno vključili v sodelovanje tudi otroke same.
Ob obisku vrtcev nas vedno znova navduši, da uporabljajo naše promocijske izdelke iz
prejšnjih let. Zelo dobro sta se prijeli informativna prehranska predloga in tematska
družabna igra. Vseskozi smo različnim interesentom ponujali vse informacije, preko spletne
strani, telefona, elektronske pošte, krajevnih stojnic ob različnih prireditvah. Izpostaviti velja
še izvedbo tiskovne konference, dne 24.4.2013 in tudi vse večji interes stroke, ki izpostavlja
dobre in slabe strani programa. V veliki meri je ocena pozitivna, tudi dobra kritika pa lahko
pripomore k izboljšavam.
2.8.1 SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI«
Po petih letih delovanja je bila spletna stran modificirana. Prenesena je bila v novejši sistem
za upravljanje spletnih vsebin, pri čemer je obdržala nespremenjeno podobo, izboljšana pa je
funkcionalnost. Preko spletne strani ponujamo vsem interesentom 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. Največ interesa za spletno stran poleg domačinov kažejo dijaki in
študenti, ki od tam črpajo informacije za oblikovanje različnih nalog.

Slika: Spletna stran »sanacija-svinec.si«
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2.8.2 EKO DAN V MEŽICI
Vsako leto v mesecu juniju organizira Občina Mežica številne prireditve pod skupnim
imenom »Mežiško poletje«. V sklopu prireditev je potekal dne 24.6.2013 tako imenovani Eko
– Dan. Prireditve katere glavna tema je odnos človeka do okolja smo se z informativno
stojnico udeležili tudi delavci NIJZ OE Ravne. Na stojnici smo ponujali različne informacije v
zvezi s programom in razdeljevali promocijski material, ki je v okviru programa nastal. Tudi
osrednji seminar, ki je potekal v Narodnem domu je obravnaval problematiko onesnaženega
okolja, kar pove že njegov naslov »Ekološko kmetijstvo kot izziv in priložnost za območja,
kjer je onesnaženo okolje«. Dobro začrtano prireditev je nekoliko motilo slabše vreme.

Slika: EKO tržnica v Mežici
2.8.3 DELAVNICE V VRTCIH ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
Po vzoru prejšnjih let smo v vrtcih izvedli delavnice, v katerih so otroci neposredno
sodelovali. Izdelali smo izpopolnjen model delavnic in jih izvedli v vrtcih ZMD. Vsebine
delavnic so bile: zdrava prehrana s poudarkom na varni in varovalni prehrani, gibanje ter
splošna in osebna higiena pri pripravi obrokov. Ključna aktivnost delavnice je, da otroci v
vrtcih sami pripravljajo zdravo sadno/zelenjavno malico (sadna solata, sadno nabodalo,
zelenjavno – mlečni namaz, sadni jogurt) in izvajajo gibalne vaje. Pri tem otroci spoznavajo:
ustrezne prehranske navade s poudarkom na varovalni prehrani, ki zmanjšuje škodljive
učinke svinca in uživanju petih obrokov ter sadja/zelenjave dnevno; pomen pitja vode;
osebno in splošno higieno (roke, pribor, obleka) pri pripravi obrokov in pomen telesne vadbe.
Poleg zdravih živil in osnovnega pribora smo delavnice obogatili s predpasniki, ki ostanejo
otrokom v vrtcih za nadaljnje tovrstne aktivnosti, vsak otrok pa je prejel tudi diplomo.
Vzgojiteljice bodo pridobljeno znanje in idejo prenesle tudi na naslednje generacije otrok,
podobno kot to izvajajo na primeru prehranske podloge Življenje s svincem in poučne
družabne igre Srečna dolina. V vrtcih je na delavnici sodelovalo 31 otrok in 4 vzgojiteljice iz
vrtca Mežica ter 29 otrok in 4 vzgojiteljice iz vrtcev Črna na Koroškem in Žerjav.

35

Slike: Delavnice v vrtcih Zgornje Mežiške doline
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2.8.4 PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE
NIJZ OE Ravne je, podobno kot v prejšnjih letih 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 živil, ki imajo večje vsebnosti kalcija, železa in vitamina C. Na kakšen način vključiti
v prehrano izbrana živila in kateri postopki so najprimernejši za pripravo obrokov.
2.8.5 PREDSTAVITEV PROGRAMA STROKOVNO ZAINTERESIRANIM SKUPINAM
Strokovnjaki NIJZ OE Ravne smo se odzvali vabilom različnih skupin in jim predstavili
izvajanje programa. Sodelovali smo na taboru študentov geologije in geografije iz Univerze v
Ljubljani, izvedli smo terensko predstavitev študentom Biotehniške Fakultete iz Ljubljane ter
dijakom Šolskega centra Slovenj Gradec. Bili smo soavtorji predstavitve, ki jo je dr. Lucija
Perharič predstavila na rednem kongresu Britanskega toksikološkega društva (BTS) in
zagotovili dodatne informacije zainteresiranim strokovnjakom. Promocijski material, ki je
nastal v okviru programa, smo predstavili na posvetu Kemijska varnost za vse, v Celju.

Slika: Tabor študentov geologije in geografije

Slika: Terenske vaje študentov BF
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2.8.6 PREDSTAVITEV AKTUALNE PROBLEMATIKE NA PODJETJIH TAM in MPI
Na sestanku smo predstavili aktualno problematiko odgovornim osebam na podjetjih TAB in
MPI. Tema sestanka je bila predstavitev opažanj analize anketnih vprašalnikov o
izpostavljenosti otrok, individualnih pogovorov s starši otrok (pri katerih so analize pokazale
povišane vsebnosti svinca v krvi), v povezavi z zaposlitvijo enega od staršev otrok v podjetju
TAB oz. MPI in druga aktualna problematika v zvezi s programom. Predstavnika NIJZ sva
pojasnila, da vsako leto opažamo, da je pri približno polovici otrok s povišano vsebnostjo
svinca v krvi, eden od staršev zaposlen v omenjenih podjetjih, poleg tega pa nekateri starši
izvajajo storitve v teh podjetjih. Pogovor je tekel predvsem o možnih povezavah med
delovnim mestom staršev in ugotovljeno višjo obremenjenostjo otrok. Predstavnika podjetij
sta pojasnila, da vseskozi delujejo v smeri nižje obremenjenosti delavcev s svincem.
Postavili so strožjo mejno vrednost za delavce (300 µg Pb/l krvi) od trenutno veljavne za
poklicno izpostavljenost (400 µg Pb/l krvi) in zato neprestano izboljšujejo delovno okolje. Vsi
delavci imajo na razpolago ustrezno varovalno opremo, kuhinja pa ponuja dnevno 4 različne
obroke, ki so oblikovani po načelih zdrave prehrane. Na lokaciji v Žerjavu je ločevanje čistih
in nečistih poti zgledno urejeno (neposreden vhod preko garderob, ki so prostorsko ločene)
in je križanje civilnih in delovnih poti onemogočeno. V obratu v Črni imajo delavci sicer
ločene garderobne omarice za civilno in delovno obleko, dnevno se tudi zagotavlja čisto
delovno obleko, vendar pa pot do garderobe vodi preko obrata in je tako križanje poti v veliko
večji meri odvisno od samodiscipline delavcev. 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. V okviru tega projekta bodo vključeni tudi
zunanji izvajalci, ki se v proizvodnji precej zadržujejo, veliko težje pa je pri njih uveljaviti
varnostna pravila, česar se v podjetju zavedajo. Predvidena je tudi možnost izboljšav v
obratu v Črni in sicer ločen vhod za delavce, ki bi vodil mimo obrata in zmanjšal možnost
križanja poti. Zaradi potencialnega povečanja hrupa se je za tak ukrep potrebno predhodno
ustrezno dogovoriti z okoliškimi prebivalci. Križanje delavnih in civilnih poti je problematično
predvsem zaradi prenosa onesnaženj iz delovnega v domače okolje, kjer to lahko predstavlja
povišano tveganje, obremenitev za tam živeče otroke. Poleg tehničnih ukrepov v delovnem
okolju je pomemben faktor disciplina delavcev (uporaba varovalne opreme, spoštovanje
higienskega režima), zato sva predstavnika NIJZ predlagala ciljno obveščanje zaposlenih o
možnosti tveganja prenosa onesnaženja v domače okolje. Predstavnika podjetja sta pobudo
sprejela in ponudila možnost objave v internem glasilu podjetja Informator. Dogovorili smo
se, da skupaj pripravimo prispevek, ki je bil objavljen decembra 2013. Glasilo prejmejo vsi
delavci podjetja in ta način je zagotovljeno ustrezno posredovanje informacij ciljni skupini.
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Sliki: Objavljen prispevek v Informatorju
2.8.7 PREDSTAVITEV PROGRAMA NA POSVETU OKOLJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE III
Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z Državnim svetom RS dne 27.11.2013 izvedel
posvet Okolje in človekove pravice III z naslovom Odgovornost države za sanacijo
onesnaženega okolja. Med obravnavanimi temami je bila tudi problematika onesnaženega
okolja v Zgornji Mežiški dolini in predstavitev programa za izboljšanje kakovosti okolja. Pri
predstavitvi smo sodelovali vsi partnerji v programu: župan Dušan Krebel je predstavil vlogo
obeh Občin, predstavnica MKO Bernarda Podlipnik zakonodajo s področja in finančni vidik,
kronološki pregled aktivnosti MZ je predstavila Marta Ciraj, splošen opis programa in
rezultate pa je predstavil delavec NIJZ OE Ravne Matej Ivartnik. Poleg primera Zgornje
Mežiške doline sta bila izpostavljena še primera onesnaževanja okolja na območju Celja in v
Zasavju.

Slika: Utrinek s posveta
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2.8.8. STROKOVNO SREČANJE EKOLOŠKIH PRIDELOVALCEV IN UPORABNIKOV ŽIVIL
Na podlagi dejstva, da ekološko pridelana zelenjava in sadje ter kratka transportna pot
zagotavljajo čim večjo ohranitev vsebnosti vitaminov in mineralov v pridelkih se v okviru
ukrepa varovalne prehrane trudimo vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi dobavitelji. Dne
15.4.2014 smo predstavniki NIJZ OE Ravne skupaj s predstavniki Občin Mežica in Črna na
Koroškem ter predstavniki vrtcev in šol iz Zgornje Mežiške doline obiskali kmetijo Ekomlinar
v Škalah. Sprejela nas je gospodarica kmetije Zvonka Oblak in nam predstavila dejavnost.
Pogledali smo si pridobivanje zelenjave, kako rastejo in uspevajo prvi pridelki ter kako lepo
cvetijo jagode. Predstavili so nam na kakšen način zagotavljajo tem bolj naravno pridelavo
zelenjave in tudi čim hitrejšo dostavo svežih izdelkov. Dogovorili smo se glede sodelovanja in
sicer tedensko, ob sredah oz. v četrtek zjutraj ga. Oblak obvesti odjemalce o ponudbi
pridelkov, na podlagi možnosti in jedilnikov odjemalci (šole, vrtci) naročijo pridelke in sicer ob
četrtkih oz. najkasneje v petek zjutraj. Dostava naročenega se vrši v torek zjutraj.
Opredelili smo naslednji izbor živil: zelje, špinača, paprika, paradižnik, kumare, stročji fižol,
bučke, blitva, por, radič, grah, jagode, melona in lubenica..

Slika: Srečanje na kmetiji Ekomlinar
2.8.9 OBELEŽITEV MEDNARODNEGA TEDNA PREPREČEVANJA ZASTRUPITEV S
SVINCEM
Aktivno smo sodelovali v Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem.
Aktivnosti so potekale v tednu od 19. do 25. oktobra 2014 pod okriljem WHO. Osnovna tema
je bila »Odpravimo svinčene barve«. Cilji Globalne zveze za odpravo svinčene barve v tednu
kampanje so ozaveščanje prebivalcev o zastrupitvi s svincem, izpostavljanje aktivnosti držav
in partnerjev za preprečevanje zastrupitve s svincem v otroštvu in pozivanje k nadaljnjim
ukrepom za odpravo svinčene barve. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo
ob tem želeli poudariti, da zastrupitve otrok s svincem lahko učinkovito preprečimo. Z našimi
aktivnostmi ozaveščamo že vrsto let. Seveda pa smo se osredotočili na lokalno
problematiko, ki se osredotoča na onesnaženo zemljo in prah, svinčene barve pa pri nas
praktično ne srečujemo več. V sklopu obeležitve Mednarodnega tedna smo objavili rezultate
monitoringa svinca v krvi otrok, ki smo ga posredovali vsem medijem v naši regiji, udeležili
smo se govorilnih ur v vrtcih Črna in Žerjav ter pripravili poslanico, ki smo jo posredovali
šolam v Zgornji Mežiški dolini, da bodo o tem govorili v šolskih objavah. Aktivnosti smo tudi
prijavili na platformo, ki jo je pripravil WHO v okviru mednarodnega programa za kemijsko
varnost (IPCS).
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2.8.10 POSODOBITEV INFORMATIVNE ZLOŽENKE ŽIVLJENJE S SVINCEM
Maja leta 2005 smo na ZZV Ravne izdali informativno zloženko z naslovom »Življenje s
svincem«. To je bil eden prvih informativno promocijskih materialov z nasveti kako zmanjšati
izpostavljenost svincu in vnos svinca v telo s lastnimi preventivnimi ukrepi. V drugi polovici
leta 2014 smo zloženko pregledali in dopolnili, glede na novo pridobljene informacije v stroki
in pri izvajanju programa. V mesecu decembru 2014 je bila izdana nova verzija zloženke.

Slika: Informativna zloženka
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v programskem obdobju 2013/2014
Datum

Izvajalec

Aktivnost

7.1.2013

H. Pavlič

23.1.2013

M. Ivartnik, H. Pavlič

27.2.2013

H. Pavlič

28.2.2013

H. Pavlič

9.3.2013

N. Hudopisk,
M. Ivartnik

Sestanek za prehrano s predstavniki Vrtca Mežica,
dobaviteljem lokalnega sadja in zelenjave ter
koordinatorjem programa (NIJZ OE Ravne)
Sestanek s predstavniki ministrstva za kmetijstvo in
okolje, ARSO, BF LJ in koord. Programa
Sestanek za prehrano s predstavniki Vrtca Mežica,
Občine Mežica ter koordinatorjem programa
Sestanek za prehrano s predstavniki Vrtca Črna, Občine
Črna ter koordinatorjem programa
Prispevek v Večeru –
Sanacija okolja naprej, a pognati jo mora vlada
Prispevek v Večeru –
Vlada potrdila sanacijski program

14.3.2013
19.3.2013

H. Pavlič

Prispevek za lokalni časopis Šumc, Občina Mežica

1.4.2013

M. Ivartnik

5.4.2013

M. Ivartnik

5.4.2013

H. Pavlič

7.4.2013

M. Ivartnik

7.-10.4.2013

L. Perharič

10.4.2013

M. Ivartnik

15.4.2014

M. Ivartnik, H. Pavlič

18.4.2013

M. Ivartnik

22.4.2013

H. Pavlič

23.4.2013

M. Ivartnik

24.4.2013
24.4.2013

M. Ivartnik, E. Janet,
H. Pavlič
M. Ivartnik

25.4.2013

H. Pavlič

Prispevek v Večeru –
Za sanacijo ZMD vnovič milijon letno
Prispevek v Delu – Denarja za saniranje posledic svinca
v Mežici še za dve leti
Prispevek za lokalni časopis Črjanske cajtnge, Občina
Črna
Sodelovanje na terenskem taboru študentov geologije in
geografije
Predstavitev programa na letnem kongresu britanskega
društva toksikologov – Toxicovigilance of lead in children
living in a polluted area of northern Slovenia
Prispevek v informativni oddaji za otroke – Infodrom,
TVS 1 Mežiška dolina onesnažena s svincem
Strokovno srečanje ter ogled ekološke pridelave
zelenjave in sadja EKOMLINAR, Škale pri Velenju
Prispevek v oddaji Dobra ura, RTV SLO
Sanacijski ukrepi Mežiški dolini ne koristijo
Izobraževanje kuharskega osebja in vzgojiteljev v Vrtcu
Mežica glede priprave in izvajanja varovalne prehrane
Sestanek za vsebinski del monitoringa tal s predstavniki
ARSO in koordinatorjem programa
Tiskovna konferenca v zvezi z izvajanjem ukrepov iz
sanacijskega programa ZMD, Občina Črna
Izjava za Radio Študent – Sanacija Mežiške doline
Različne ocene o uspešnosti sanacije
Izobraževanje kuharskega osebja in vzgojiteljev v Vrtcu
Črna glede priprave in izvajanja varovalne prehrane
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

25.4.2013

M. Ivartnik

Prispevek v Večeru –
Preprečiti vplive svinca
Prispevek v Večeru –
Širše analize svinca v krvi otrok
Prispevek v Delu –
Za kritikami okoljskih ukrepov se skriva denar
Izvedba postopka javnega naročanja-odpiranje in
ocenjevanje ponudb v Občini Črna na Koroškem
Izobraževanje oseb, ki načrtujejo in izvajajo ukrep mokro
čiščenje javnih površin v občinah Mežica in Črna
Predstavitev promocijskega materiala na posvetu
Kemijska varnost za vse v Celju
Sestanek s krajani Žerjava glede varnega vrtnarjenja in
izbor lokacije
Predstavitev programa študentom BF, Terenske vaje v
Žerjavu
Promocija varovalnih ukrepov, pogovori z otroki Vrtca
Mežica, delavnica
Sodelovanje na Eko dnevu z ekološko tržnico v Mežici,
informiranje občanov Občine Mežica
Izjava o poteku programa, izpostavitev terenskih anket Koroški radio
Intervju za RTV SLO 1 in Val 202 (Prevalenčna študija in
individualne obravnave)
Prispevek v Večeru Žerjav ni(č) več dolina smrti
Prispevek v Večeru Še desetina otrok s preveč svinca v krvi
Sestanek na TAB (MPI) – predstavitev aktualne
problematike odgovornim za varstvo pri delo,
organizacijo dela in ekologijo
Promocija varovalnih ukrepov, pogovori z otroki Vrtca
Črna, delavnica
Izobraževanje za prebivalce ZMD v Črni

25.4.2013
25.4.2013

M. Ivartnik

10.5.2013

A. Sušel Kordež

24.5.2013

M. Ivartnik

30.5.2013

M. Ivartnik

3.6.2013

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

5.6.2013
19.6.2013
24.6.2013
16.7.2013

M. Simetinger,
G. Švetak
M. Ivartnik

17.7.2013

N. Hudopisk, H.
Pavlič
N. Hudopisk

3.8.2013

M. Ivartnik

3.8.2013

M. Ivartnik

28.8.2013

M. Ivartnik,
N. Hudopisk

20.9.2013

M. Simetinger,
G. Švetak
E. Janet, H. Pavlič

25.9.2013
1.10.2013
2.10.2013
2.10.2013
4.10.2013
9.10.2013

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

Dopis na Direkcijo RS za ceste glede izvajanja zimskega
vzdrževanja cest v ZMD
Prispevek v Večeru Prevalenčna študija, primerjava 2008 in 2013
Prispevek RTV SLO Prevalenčna študija, primerjava 2008 in 2013
Promocija varovalnih ukrepov, pogovori z otroki,
vključitev v prvo triado OŠ Črna na Koroškem
Sodelovanje o oddaji Sredina sredica na Koroškem radiu
na temo sanacija ZMD
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

10.10.2013

M. Ivartnik

6.11.2013

M. Ivartnik, N.
Hudopisk
M.Ivartnik

Predstavitev programa dijakom ŠC Slovenj Gradec
(Okoljevarstveni tehnik)
Sodelovanje v oddaji Aktualno na VTV – »Sanacija
onesnaženega okolja v Zgornji Mežiški dolini«
Predstavitev programa na posvetu Okolje in človekove
pravice III
Prispevek v Delu – Iščejo moške za testiranje vsebnosti
svinca
Prispevek (Svet 24) – V Mežiški dolini nadaljujejo z
ukrepi proti obremenjenosti s težkimi kovinami
Prispevek v Večeru – Kritične vrednosti težkih kovin v
odpadkih
Prispevek v Večeru – Svinec in Mežiška dolina

27.11.2013
23.1.2014
26.1.2014
20.2.2014

M.Ivartnik

14.3.2014

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

25.3.2014
17.4.2014

April 2014
6.5.2014

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

Predstavitev programa na regijskem srečanju zdravih šol
v Mislinji
Sodelovanje na predstavitvi Navodil za kmetovanje v
ZMD (KGZ)
Prispevek v lokalnem glasilu Šumc – Močno sonce že
vabi ljubitelje zelenjave na grede vrtov
Predstavitev programa dijakom ŠC Slovenj Gradec
(Turistični tehnik)
Prispevek v Večeru-Zdrave vrtnine namesto onesnaženih

3.6.2014

M.Ivartnik,
B.Hočevar
Petra Lesjak Tušek

17.6.2014

M.Ivartnik

22.8.2014

M.Ivartnik

23.8.2014

Otvoritev varnega vrta »Grede« v Žerjavu

29.8.2014

M.Ivartnik,
M.Simetinger
M.Ivartnik

Avgust 2014

M.Ivartnik

Zapis v lokalnem glasilu Črjanske cajtnge - Varni vrt

16.9.2014

H. Pavlič

Pogovor s starši otrok 1. razreda OŠ Mežica

17.9.2014

H. Pavlič

Pogovor s starši otrok 2. razreda OŠ Mežica

18.9.2014

H. Pavlič

Pogovor s starši otrok 3. razreda OŠ Mežica

14.10.2014

H. Pavlič

16.10.2014

M.Ivartnik

Pogovor s starši v OŠ Črna-Vrtec Kralj Matjaž, enota
Žerjav
Pogovor s starši v Vrtcu Kralj Matjaž Črna

20.10.2014

Predstavitev programa na prvem srečanju deležnikov pri
oblikovanju nacionalne točke za toksikovigilanco v
Ljubljani
Prispevek na Koroškem Radiu – Varen vrt

Prispevek v Večeru – Varni vrt

Prispevek na RTV SLO MMC - Zdajšnji ukrepi ne
pomagajo: še vedno preveč svinca v krvi koroških otrok
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Datum

Izvajalec

21.10.2014
21.10.2014

N.Hudopisk

21.10.2014

N.Hudopisk

21.10.2014
26.11.2014

H. Pavlič

Aktivnost
Prispevek v ZIB biltenu- ....vsebnosti svinca v krvi otrok:
s sedanjim izvajanjem ukrepov se ne znižujejo več
Prispevek na Radio Slovenija - Vsebnost svinca v krvi
otrok v Zgornji Mežiški dolini se zmanjšuje
Prispevek v Koroškem Radiu - Teden boja proti
zastrupitvam s svincem
Prispevek v Dnevniku - S svincem je prekomerno
obremenjenih preveč otrok – tudi slovenskih
Pogovor s starši v Vrtcu Mežica

2.9 Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju
2.9.1 DOPOLNITEV OCENE ONESNAŽENJA
V ZMD je bilo zelo jasno izkazano onesnaženje na območju največjih krajev Črna, Mežica in
Žerjav. Manj pa v okoliških zaselkih, kjer je prav tako bogata tradicija rudarjenja in predelave
svinčeve rude. Tudi v teh zaselkih pa smo pri otrocih večkrat izmerili visoke vsebnosti svinca
v krvi. Osnovna naloga pri tem ukrepu (Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju) je
ugotoviti, v kolikšni meri je obremenjeno to okolje, ki leži nekoliko višje, bolj oddaljeno od
območij največje naseljenosti, nadalje pa poiskati faktorje okolja, ki bi predstavljali
najpomembnejši vir izpostavljenosti tamkajšnjega prebivalstva svincu in s tem tudi tveganja
za njihovo zdravje. To je osnova, da lahko predvidimo ukrepe za znižanje izpostavljenosti. Ta
model razmišljanja smo kasneje uporabili tudi za oceno izpostavljenosti na posameznih
žariščih, kjer smo ugotovili visoke vsebnosti svinca v krvi otrok in faktorjih okolja. Podatki, ki
smo jih pregledali kažejo, da je na obrobju onesnaženost tal vezana predvsem na
makadamska tla in dvorišča, ki so bila urejena iz onesnaženega materiala pripeljanega iz
doline. Avtohtona tla, so tam v primerjavi s tlemi v dolini, precej manj obremenjena s svincem
in kadmijem, medtem, ko imajo makadamska tla podobno sestavo, kot odpaden rudniški
material (jalovina) iz doline in vsebuje visoke koncentracije težkih kovin. Simulacije na
biodostopnost so pokazale, da je delež biodostopnega svinca v makadamu lahko tudi precej
nad 10%, kar je za teoretično inerten material, zelo veliko. To pomeni, da lahko tak material,
v zelo malih delcih (prašenje), predstavlja tveganje za zdravje. Problem je predvsem
prašenje in raznos prahu iz makadamskih podlag. Intenzivno se praši zaradi prometa po
gozdnih cestah mimo hiš, ter zaradi različnih aktivnosti na dvoriščih. Poleg raznosa
onesnaženja v bivalno okolje otrok je problematičen tudi raznos materiala na obdelovalne
površine in kmetijske pridelke. Predlagan ukrep je tu lahko preplastitev makadamskih površin
mimo hiš in dvorišč pred hišami, prvenstveno pa uporaba neonesnaženega materiala za
vzdrževanje cest. Na že omenjenih žariščih, torej najbolj onesnaženih lokacijah, je problem
nekoliko širši, saj so močno obremenjena tudi avtohtona tla, zato je smiselna tudi sanacija
vrtnih in dvoriščnih tal, ki predstavljajo pomemben vir težkih kovin. V obeh primerih nam
ukrepov ni uspelo realizirati v večji meri, saj gre praktično povsod za površine v zasebni lasti
in je izvedba težja.
V letu 2013 je za pridobitev podatkov v monitoring tal vključenih nekaj površin iz ene in druge
kategorije. V prvo kategorijo lahko uvrstimo višje ležeče kmetije z makadamskimi dvorišči in
povezovalnimi cestami (Ludranski vrh, Topla, Podkraj, Jazbina), v drugo pa lokacije na
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območju Žerjava in Rudarjevo. Na večini lokacij so bile ugotovljene visoke koncentracije
svinca v tleh. Pri vzorcih dvoriščnega makadama iz višje ležečih kmetij (Ludranski vrh 3,
Topla 9 in 11, Podkraj 12, Jazbina 11 in 12) so bile izmerjene koncentracije svinca od 158,7
do 3221,5 mg/kg, kritična imisijska vrednost (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih snovi v tleh, Ur.l.RS 68/96) pa je bila presežena pri 4 izmed 6 vzorcev.
Visoke vrednosti svinca so bile izmerjene tudi v vzorcih avtohtonih tal na istih lokacijah in
sicer so bile v vrhnji plasti tal med 288,8 in 767,4 mg/kg. Morda še nekoliko bolj presenetljiva
je bila ugotovljena obremenjenost vrtnih tal s svincem na teh lokacijah (360,7 do 921,9
mg/kg). Rezultati teh meritev kažejo precejšno obremenjenost obravnavanih lokacij s
svincem. Na njihovi osnovi lahko sklepamo, da so v ZMD, tudi izven območja doline lokacije,
kjer lahko onesnaženost okolja predstavlja tveganje za zdravje prebivalcev in oviro za
izvajanje dejavnosti. Na takih območjih bi bila smiselna izvedba sanacijskih ukrepov.
Pri meritvah v identificiranih žariščih onesnaženja Žerjav in Rudarjevo (lokaciji Rudarjevo 32,
Žerjav 23) so bile izmerjene visoke vrednosti težkih kovin (Pb, Cd, Zn) pričakovane. V vrhnji
plasti tal je bila na obeh lokacijah presežena kritična imisijska vrednost za svinec, najbolj
obremenjena pa so bila vrtna tla (0-20 cm) v Žerjavu, v katerih je bila izmerjena koncentracija
svinca 2184 mg/kg, preseženi pa sta bili tudi kritični mejni vrednosti za cink in kadmij. Na
lokaciji Rudarjevo so bile izvedene tudi kratkotrajne (dvomesečne meritve) svinca v delcih
PM10, ki niso pokazale odstopanj od normativov, koncentracija svinca v delcih pa je bila nižja,
kot na merilnem mestu Žerjav. Za obe lokaciji je bila ponovno potrjena visoka onesnaženost
okolja, predvsem območje za blokom v Žerjavu, kjer so barake, vrtovi in makadamska cesta
pa je potrebno nujne sanacije.

Slika: Območje za blokom v Žerjavu

Slika: Trata z igrali med cesto in parkiriščem v naselju Rudarjevo
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Že v prejšnjih poročilih smo omenili, da bi bilo, za širšo bivalno okolje, smiselno pridobiti tudi
podatke o obremenjenosti pitne vode s svincem, za oskrbo iz lastnih vodooskrbnih sistemov
(voda iz javnih sistemov s svincem ni obremenjena). Tudi meritve delcev (PM10, PM2.5) in
svinca v njih bi bile zanimive, vendar predvsem ciljano neposredno ob dvoriščih oz. cestah,
da bi ocenili možen vpliv prašenja. Na ponovno uporabo jalovine opozarjamo vedno znova
tudi zato, da tveganega početja v prihodnosti ne bi ponavljali. Po navedbah primerjalne
študije onesnaženosti okolja v Zgornji Mežiški dolini v letih 1989 in 2001 je v Mežiški dolini
poleg Kavšakove še 30 hald, katerih skupna površina resda komaj dosega Kavšakovo, zato
pa ima njihov material večjo vsebnost svinca. So tudi te halde potencialni vir gradbenega
materiala?
2.9.1 OCENA OBREMENITVE PO MANJŠIH CONAH
Da bi preverili in potrdili, večjo obremenitev nekaterih manjših območij (Žerjav, Rudarjevo)
smo v letu 2014 na NIJZ OE Ravne na podlagi večletnih rezultatov odvzemov krvi pri
vključenih 3-letnikih zastavili nalogo, v okviru katere smo prostorsko ocenili obremenjenost
otrok s svincem v ZMD. Nalogo z naslovom Primerjava obremenjenosti otrok s svincem po
conah in predlogi ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti je pripravila Helena Pavlič pod
mentorstvom mag. Mateja Ivartnika.
V okviru naloge smo območji Mežica in Črna na Koroškem razdelili natančneje, na manjše
cone in preverili obremenjenost otrok s svincem po teh conah. Cone smo oblikovali glede na
relief terena in značilnosti posameznih naselij. V posamezni coni so ulice, kraji, ki nimajo
skupne le geografske lege, ampak predvsem način življenja ter potencialne vire
neposrednega onesnaževanja iz bližnje okolice (industrija, promet). Tako smo dobili v Mežici
8 con, v Črni na Koroškem 11 con, 3 cone v Žerjavu ter dve širši coni (ena v občini Mežica in
ena v občini Črna na Koroškem). Cone zajemajo praktično celotno območje gostejše
naselitve v krajih Mežica, Črna na Koroškem in Žerjav. V cone smo razvrstili otroke v starosti
od 24 do 48 mesecev iz ZMD (oz. pri njih ugotovljene koncentracije svinca v krvi), od leta
2004 do 2013. Posamezni otroci so bili v cono uvrščeni na podlagi naslova stalnega
bivališča. Za vsako cono je izračunano povprečje, geometrična srednja vrednost, mediana,
delež otrok z vsebnostjo svinca po rangih: pod 50, 50 do 99, 100 do 199 in nad 200µg/l krvi.
Na podlagi primerjave smo določili cone, ki po obremenjenosti krvi otrok s svincem odstopajo
navzgor. Za ta žarišča smo pregledali obstoječe podatke za vključene otroke in podatke o
stanju okolja (onesnaženost avtohtonih tal, dvoriščnih tal, zraka, fasad…), ter poskusili
identificirati možne vire izpostavljenosti ter predlagati nekatere sanacijske ukrepe.
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Slika: Oblikovane cone za oceno obremenjenosti
Po izračunih izstopajo od povprečja cone Č2, Č3, Č5, Č11 in Ž2. Izvzeli smo jih na podlagi:
pogostejših vzorcev krvi otrok z vrednostjo izmerjenega svinca 100µg/l in več oz. nad 50 µg/l
ter izračunane mediane nad 75 µg/l. Za občino Mežica je izračunana največja mediana za
cono M8, je pa nižja od ostalih con iz občine Črna na Koroškem. Omenjene cone zajemajo
naselja: Rudarjevo, Mušenik, center Črne, Pristava-Podpeca (Šmelc), center Žerjava in
Knapovška ulica-Polena.
Najbolj izstopa cona Ž2 (center Žerjava), kjer je obremenjenost s svincem največja.
Izmerjene vrednosti svinca v krvi vključenih otrok cone Ž2 zelo izstopajo, vendar se z leti
nižajo (v obdobju 2004-2008 povprečje 233 µg/l, v obdobju 2009-2013 povprečje 162 µg/l). v
coni Ž2 je postavljen merilnik za meritve koncentracij svinca v delcih PM10, ki so že v začetku
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pokazale precej višje vsebnosti svinca v zraku, kot na lokacijah v Mežici in Rudarjevem
naselju v Črni na Koroškem. Veliko onesnaženost cone Ž2 potrjujejo izmerjene vrednosti
svinca v vrtnih tleh, makadamskih dvoriščih in tudi meritve vsebnosti težkih kovin v zgornjem
sloju fasade stavb v centru Žerjava. Razlogov za višje koncentracije svinca na območju kraja
Žerjav je več. Poleg reemisij starega onesnaženja so na območju možni še industrijski viri:
predelava halde v gradbeni material in proizvodna akumulatorskih baterij. Že zaradi teh
industrijskih virov je pričakovati višje koncentracije nekaterih elementov v zraku, kot v drugih
območjih Slovenije. Seveda je za izboljšanja stanja okolja potrebno tudi nižanje industrijskih
emisij, in tudi na ta način izboljšati bivalne pogoje za prebivalce.
Na podlagi ugotovitev so pripravljeni prioritetni ukrepi sanacije okolja, predvsem za
izpostavljene obremenjene lokacije znotraj con:
- preplastitev makadamskih površin,
- sanacija vrtnih in dvoriščnih tal,
- sanacija starih fasad na objektih in beljenje notranjih sten,
- pokritje obstoječih vrtov,
- odstranitev starih objektov (garaž/vrtnih lop).
Za občino Mežica smo izpostavili cono M8 (staro rudniško naselje z obnovljenimi hišami),
kjer je močno onesnaženje zaradi preteklih emisij. Na območju naselja Polena se je v
preteklosti oblikovala halda (Glančnik), ki je pred leti zagorela in povzročila še dodatno
onesnaženost okolja. Na območju halde je urejena industrijska cona, na njenem robu pa so
bivalne površine z makadamskimi dvorišči in tudi otroška igrišča. V letih 2008 in 2010 je
Center za pedologijo in varstvo okolja v okviru projekta odvzel več vzorcev tal na različnih
površinah, izmed katerih sta bila tudi vzorca igrišča Polena in stadiona z visokimi izmerjenimi
vrednostmi svinca. In na podlagi ugotovitev predlagamo nujne prioritetne ukrepe:
 preplastiti makadamske poti (vključno z bankinami) in površine okoli stadiona, kjer se
gibljejo otroci ter preplastiti makadamska dvorišča,
 sanirati vrtna tla oz. zamenjati obstoječo zemljo s čisto zemljo brez obremenjenosti s
svincem.

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.
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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.
Konec leta 2010 je potekalo vzorčenje po frakcija (PM2.5 in PM10) z dvema vzorčevalnikoma.
Na osnovi rezultatov ni bilo možno določiti prispevkov posameznih virov na povišane
koncentracije kadmija in svinca, prisotnost svinca in kadmij v precejšnjih koncentracijah tako
v finih (promet, visokotemperaturni industrijski procesi) kot grobih delcih (prašenje iz tal,
predelava mineralnih surovin), pa kaže na to, da so na lokaciji Žerjav prisotni viri, ki vplivajo
tako na grobe kot na fine delce.
V obdobju 2013/2014 so se meritve na merilnem mestu Žerjav nadaljevale. Rezultati so
prikazani v tabeli.
Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2013 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 ]

3,8
3,0
4,3
2,7
4,7
< 1,8
3,0
4,3
2,8
< 1,8
< 1,8
< 1,8
20

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

0,93
2,3
3,7
2,8
2,5
1,8
1,2
2,5
2,3
3,0
1,8
1,6
5

156
234
231
296
153
340
266
363
260
253
215
248
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

Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2014 na merilnem mestu Žerjav

ŽERJAV
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Ciljna vrednost/ mejna letna vrednost
3

Ni
3
[ng/m ]

As
3
[ng/m ]

Cd
3
[ng/m ]

Pb
3
[ng/m ]

< 1,81
0,92
0,96
1,79
1,86
< 1,27
1,79
< 1,27
< 1,27
1,74
2,39
6,49
20

0,89
1,31
1,80
2,12
1,81
2,03
1,95
2,34
2,08
2,29
2,24
1,16
6

1,33
2,16
3,20
2,70
1,80
2,24
1,13
4,29
2,99
4,22
3,51
2,95
5

171
256
410
287
233
374
270
347
383
488
417
272
500*

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

3
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Nobena izmed izračunanih povprečnih mesečnih koncentracij ne presega letne ciljne
vrednosti. Zaradi tega v letih 2013 in 2014 tudi ni bila presežena letna ciljna vrednost za
katerikoli parameter.
V naslednji tabeli je predstavljena primerjava koncentracij potencialno toksičnih elementov
po obdobjih meritev od začetka izvajanja meritev v letu 2007 do konca leta 2013.
Tabela: Povprečne koncentracije elementov v različnih obdobjih na merilnem mestu Žerjav
Obdobje
18.4.-21.6.2007
27.9.-1.10.2008
30.5.-31.12.2009
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2011
1.1.-31.12.2012
1.1.-31.12.2013
1.1.-31.12.2014


Arzen (ng/m3)
5,5
4,7
2,7
2,2
1,9
2,0
1,7
1,8

Kadmij (ng/m3)
5,0
6,4
2,6
4,5
2,3
1,5
2,2
2,7

Nikelj (ng/m3)
1,4
<3,3
1,7
1,8
2,4
2,6
3,0
2,0

Svinec (ng/m3)
498
383
294
256
298
248
251
326

za leti 2013 in 2014 so prikazane letne povprečne vrednosti izračunane iz mesečnih povprečnih vrednosti

Povprečna letna koncentracija svinca na merilnem mestu Žerjav je bila leta 2013 na
praktično enaki ravni kot v letih 2010 in 2012, nekoliko nižja kot v merilnih obdobjih 2009 in
2011 ter nižja kot ob začetku meritev (2007, 2008). Glede na začetno obdobje sta nižji tudi
koncentracija arzena in kadmija, je pa bila v rahlem porastu povprečna koncentracija niklja.
Glede na mejno letno vrednost dosega koncentracija svinca približno polovico normativa,
kadmija 44% normativa, arzena 28% normativa, niklja pa 15% normativa, kar kaže na manjši
pomen tega porasta pri skupni oceni obremenjenosti zraka. V letu 2014 je bila koncentracija
svinca najvišja v zadnjih letih meritev in je dosegla 65% normativa, znižala se je
koncentracija niklja, kar je nasprotno opazovanemu trenda v obdobju 2010-2013.
Koncentracija arzena je bila podobna, kot v letu 2013, nekoliko višja pa je bila koncentracija
kadmija, ki je presegla 50% normativne vrednosti. Koncentracije svinca, arzena in kadmija
so še vedno bistveno višje, kot na ostalih merilnimi mesti po Sloveniji, koncentracije niklja pa
celo nekoliko nižje, kot na merilnim mestih v Ljubljani in Mariboru. Primerjave za obdobje
2007 – 2012 (As, Cd, Ni) in 2007 – 2014 (Pb) so grafično prikazane na slikah. Posebej so
označene ciljne letne vrednosti. V dveh obdobjih, ki sta prikazani na grafih, vzorčenje ni
potekalo celo leto, zato je primerjava s ciljnimi letnimi vrednostmi neustrezna.
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Slika : Povprečne koncentracije treh težkih kovin z označenimi ciljnimi vrednostmi v različnih
obdobjih na merilnem mestu Žerjav in v letu 2012 na ostalih merilnih mestih po Sloveniji

Slika: Povprečne koncentracije svinca z označeno ciljno vrednostjo v različnih obdobjih na
merilnem mestu Žerjav in v letu 2014 na ostalih merilnih mestih po Sloveniji
V letu 2013 smo izvajali meritve delcev PM10 in vsebnosti težkih kovin v njih na lokaciji
Rudarjevo. Meritve so potekale v dvomesečnem obdobju (25.5. do 26.7. 2013). Meritve na
lokaciji Rudarjevo so se izvajale z namenom ocene obremenjenosti zraka s težkimi kovinami
v stanovanjskem naselju v neposredni bližini industrijskega obrata. Za oceno kakovosti zraka
bi bilo potrebno izvajati meritve preko celotnega leta, tudi kratkotrajnejše meritve pa so dale
nekaj zanimivih rezultatov. Meritve so pokazale, da je bila obremenjenost zraka s trdimi delci
(PM10), v dvomesečnem obdobju, podobna kot na lokaciji v Žerjavu in primerljiva z ostalimi
merilnimi mesti v Sloveniji. Dnevne vrednosti so se gibale med 6,8 in 27,1 µg/m3 na lokaciji
Žerjav ter med 6,4 in 26,5 µg/m3 na lokaciji Rudarjevo. Primerjava vsebnosti težkih kovin v
zraku pa je pokazala, da je bila povprečna koncentracija svinca v celotnem obdobju meritev,
na merilnem mestu Rudarjevo 3x nižja kot na lokaciji Žerjav. Iz priložene tabele je razvidno,
da je tudi takšna koncentracija bistveno višja, kot na drugih območjih v Sloveniji. Medtem, ko
merilno mesto Žerjav odstopa tudi pri koncentraciji kadmija in arzena, je pri teh elementih
merilno mesto Rudarjevo bližje mestnim predelom Slovenije.
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Tabela: Povprečne koncentracije težkih kovin na različnih merilnih mestih v Sloveniji
Merilno mesto
Rudarjevo

Črna
Arzen [ng/m3]
0,44

Kadmij [ng/m3]
0,24

Nikelj [ng/m3]
1,68

Svinec [ng/m3]
121,1

Žerjav

1,79

1,76

2,64

302,1

Ljubljana BF

0,22

0,11

2,3

3,7

Maribor Center

0,43

0,16

2,3

9,7

Iskrba

<0,18

<0,05

<1,8

0,87

Obdobje meritev: Rudarjevo, Žerjav – 25.5. do 26.7. 2013; Ljubljana, Maribor, Iskrba – 1.5.
do 31.5.2013
V naselju Rudarjevo so meritve vsebnosti težkih kovin v zraku potekale že v letih 2008 in
2009, na lokaciji okoli 300 metrov višje od sedanje v naselju samostojnih hiš. Iz tabele je
razvidno, da so bile v letu 2013 izmerjene višje koncentracije, kot takrat v poletnem času in
nižje koncentracije svinca, kot takrat pozimi.
Tabela: Povprečne koncentracije težkih kovin v različnih obdobjih na merilnem mestu
Rudarjevo
Merilno mesto
Črna Rudarjevo
Arzen
Kadmij
Svinec
Nikelj [ng/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]
December 2007
2,3
1,4
<3,3
163
Januar 2008
1,9
1,4
<3,3
178
Februar 2008
1,3
1,5
<3,3
114
30.5. do 1.10.2008
1,2
0,98
4,2
70
30.5. do 1.10.2009
0,9
0,5
1,8
65
25.5. do 26.7.2013
0,44
0,24
1,68
121
To je pričakovano, saj meritve v poletnem obdobju navadno pokažejo boljšo kakovost
zunanjega zraka, kar je rezultat manjših emisij (ni emisij iz kurišč zaradi ogrevanja) in
ugodnejših klimatskih razmer (ni inverzij, zrak se lažje meša). Dejstvo pa je, da tudi merilno
mesto ni bilo identično.
Glede na rezultate lahko sklepamo, da onesnaženost zraka, glede na obravnavane
parametre in veljavne normative, na lokaciji Rudarjevo, za nobenega izmed merjenih
elementov ne presegajo dovoljenih (sicer za obdobje enega leta določene) ciljnih mejnih
vrednosti. Koncentracije elementov so bile nižje, kot na merilnem mestu Žerjav. Iz rezultatov
pa hitro razberemo, da gre za industrijsko precej obremenjeno območje, saj koncentracije
svinca za nekajkratni faktor presegajo vrednosti izmerjene na drugih koncih Slovenije.
Od začetka izvajanja meritev delcev PM10 in težkih kovin (svinec, arzen, kadmij in nikelj) v
njih, so se koncentracije slednjih nekoliko znižale, še vedno pa ostajajo za slovenske
razmere zelo visoke. Na tradicionalnem industrijskem območju, kjer še deluje industrija
predelave svinca, kjer uporabljajo številna individualna kurišča in zaradi geografsko
meteoroloških pogojev ne pride do intenzivnega mešanja zraka, to tudi ni presenetljivo. Ni
pričakovati, da se bodo koncentracije težkih kovin v delcih PM10 približale tistim v drugih
krajih Slovenije, je pa pozitivno že to, da se nekoliko nižajo in so precej nižje od letnih ciljnih
vrednosti. Ukrep monitoringa onesnaženosti zunanjega zraka ima v tem okolju tudi posredno
vlogo sledenja industrijskim emisijam in kar dobro zazna morebitne procesne napake, ki
rezultirajo v povišanih dnevnih emisijah. Z monitoringom je smiselno nadaljevati tudi v
prihodnjih letih.
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2.11 Monitoring tal in vode
Nosilec ukrepa je Agencija RS za okolje (ARSO). V letu 2013/14 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);
 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.
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
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 zatečeno stanje določi izvajalec vzorčenja (v letu 2013 BF/ICPVO). Na posamezni lokaciji
je lahko odvzetih več vrst vzorcev (tla vrtov, tla igrišč, površino dvorišča oziroma privoza,
mivko, izbrane vrtnine). 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 5cm
(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 težkih kovin (Pb, Cd, As, Zn).
Predlog lokacij vzorčenja za leto 2013 je predstavljen v tabeli.
Tabela: Predlagane lokacije za vzorčenje tal v Zgornji Mežiški dolini v letu 2013
Lokacija
Material
Razlog
Vrtec Mežica, Vrtec Črna,
- zemlja s tal
Preverjanje stanja že saniranih površin
Vrtec Žerjav, Igrišče na
Kupu, Igrišče na Bognarjevi
ridi, Igrišče na Poleni,
Igrišče v Žerjavu
Kmetija Osojnik (Ludranski
vrh 3), Kmetija Končnik
(Topla 11), Kmetija Oderlap
(Podkraj 12)

- vrtna zemlja
- dvoriščna zemlja
- makadam okoli
hiše

Lokacije v širšem bivalnem okolju.
Predlogi občanov in lokalnih skupnosti.

Rudarjevo 32 (30, 18)

- dvoriščna tla,
makadam okoli
bloka, sneg

Na območju so bile ugotovljene
nekatere visoke vsebnosti Pb v krvi. Na
območju se je razširila proizvodnja
dejavnost (TAB) in možne so dodatne
nove emisije v okolje.
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Lokacija
Stržovo 29, Lenartova 5,
Breg 16, Žerjav 23, Podpeca
11, Žerjav 20

Kmetija Lavter (Jazbina 11),
Kmetija Močivnik (Jazbina
12), Kmetija Fajmut (Topla
9), Področje Mokina
(Podpeca 47)
Jazbina 4, Spodnje Javorje
13, Podpeca 27
Bistra 23, Pristava 39

Material
- vrtna zemlja
- dvoriščna zemlja
- makadam v
okolici hiše
1*
- material iz
makadamske ceste
mimo kmetij

- makadam v
okolici hiše
- dvoriščna zemlja
- makadam v
okolici hiše

Razlog
Zaznana visoka vsebnost Pb v krvi.

Makadamska cesta je speljana
neposredno mimo kmetij in zaradi
obremenjenosti s prometom povzroča
stalno prašenje. Prah se dviguje v
bivališča in površine okoli njih in tudi na
obdelovalne površine v bližini.
Zaznana visoka vsebnost Pb v krvi.
Opažanja iz terenskih pregledov
bivalnega okolja otrok.

*1 Izbor materialov (vrtna, dvoriščna tla, makadam) na lokacijah, glede na ugotovljeno stanje v času vzorčenja

Za vzorčenje tal je bilo predlaganih 26 lokacij, 3 lokacije (Žerjav 20, Podpeca 47, Lenartova
5) so bile po predhodnem dogovoru iz programa izločene, tako da je bilo v vzorčenje
vključenih 23 lokacij.
Naknadno sta bila odvzeta še dva vzorca materiala iz cestnih pometačev. Za posipanje cest
se je včasih uporabljal material, ki je vseboval višje koncentracije svinca, cinka in kadmija,
prav tako pa se na utrjene površine prenaša onesnažen material iz okolice. Z analizami
vzorcev smo želeli pridobiti podatke o obremenjenosti materiala, ki ostane po čiščenju cest,
da bi lažje opredelili nadaljnjo postopanje s tem materialom.
Pri vzorcih so bile izvedene analize na elemente Cd, Pb, Zn in As. Uporabljene so bile
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). Vzorce tal so bili
predhodno zmleti in presejani na velikost 150 μm ter pripravljeni za meritve po postopku
mokrega sežiga z zlatotopko (SIST ISO 11466).
V vseh vzetih vzorcih (tal, dvorišč in materiala s cest), presejanih skozi 2 mm sito (brez
skeleta) smo določili vsebnost elementov: kadmij (Cd), svinec (Pb), cink (Zn) in arzen (As).
Rezultati analiz vzorcev odvzetih oktobra 2013 so zbrani v preglednici 6. Za vsebnosti
omenjenih elementov v tleh so predpisane normativne vrednosti in metoda razklopa talnega
vzorca (Ur. l. RS 68/96).
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Vrednosti v tabeli so označene z ustrezno barvo glede na stopnjo onesnaženosti:
< LOQ

Neobarvano

< mejna imisijska vrednost

Zeleno

< opozorilna imisijska vrednost

Rumeno

< kritična imisijska vrednost

Rdeče

> kritična imisijska vrednost

Vijolično

Tabela: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) odvzetih
oktobra 2013
LOKACIJA
in VRSTA
Vrtec Mežica vrtec (monitoring
saniranih
površin)
Vrtec Črna vrtec (monitoring
saniranih
površin)
Igrišče na Kupu
- javno igrišče
(monitoring
saniranih
površin)
Bognarjeva Rida
- Javno igrišče
Igrišče na Poleni
- javno igrišče
(monitoring
saniranih
površin)
Vrtec Žerjav vrtec (monitoring
saniranih
površin)
Žerjav - javno
igrišče
(monitoring
saniranih
površin)
Kmetija Osojnik
Ludranski vrh 3 domačija
Topla 11 domačija

OPIS
VZORCA
tla - nova
zemljina
tla - nova
zemljina
tla - stara
površina tal
tla - nova
zemljina
tla - nova
zemljina
tla - stara
površina tal
tla - nova
zemljina
tla - nova
zemljina
tla - stara
površina tal
Tla
Tla
Tla
tla - nova
zemljina
tla - nova
zemljina
tla - stara
površina tal
tla - nova
zemljina
tla - nova
zemljina
tla - stara
površina tal
Dvorišče
Tla
Tla
Tla
vrtna tla
vrtna tla
Tla
Tla

GLOBINA
VZORCA
(cm)

Zn

Pb

Cd

As

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

0–5

332

113,4

0,70

13,98

5 – 20

195

124,0

0,80

14,47

20 – 30

1325

740,1

8,73

14,97

0–5

172

76,3

0,55

12,47

5 – 20

278

168,1

1,45

15,50

20 – 30

186

104,6

0,80

2,95

0–5

213

88,6

< 0,50

9,49

5 – 20

129

62,2

< 0,50

11,98

20 – 30

564

800,7

4,10

15,00

0–5
5 – 20

1150
1050

780,3
711,3

4,84
4,56

16,96
19,81

0–5

1485

2296,9

15,14

23,99

0–5

284

190,2

1,35

12,99

5 – 20

179

115,9

0,55

11,50

20 – 30

1168

1956,9

12,09

15,98

0–5

193

81,8

0,65

12,48

5 – 20

186

85,8

0,60

12,49

20 – 30

4497

1647,4

35,40

13,48

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

3428
136
117
103
354
1013
1262
1352

608,8
743,8
256,2
80,4
921,9
534,8
767,4
808,8

24,76
1,04
0,65
< 0,50
< 0,50
4,84
4,23
4,64

7,47
8,43
6,98
4,97
7,94
7,99
9,94
10,97
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LOKACIJA
in VRSTA
Kmetija Oderlap
Podkraj 12 domačija
Rudarjevo 32 igrišče
Stržovo 29 individualna hiša
Breg 16 individualna hiša
Žerjav 23 individualna hiša
Pikovo
(Podpeca 11) individualna hiša
Kmetija Lauter
Jazbina 11 domačija
Kmetija
Močivnik
Jazbina 12 domačija
Kmetija Fajmut
Topla 9 domačija
Jazbina 4 domačija
Sp. Javorje 13 ohišnica
Podpeca 27 individualna hiša
Bistra 23 domačija
Pristava 39 domačija
Mežica – vzorec
iz cestnega
pometača
Črna – vzorec iz
cestnega
pometača

OPIS
VZORCA

GLOBINA
VZORCA
(cm)

Zn

Pb

Cd

As

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

Tla
Tla
Tla
Dvorišče
vrtna tla
Tla
Tla
Tla
Dvorišče
Dvorišče
Tla
Dvorišče
vrtna tla
vrtna tla
Drugo

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

201
159
78
2330
172
878
659
318
8830
6042
1844
2011
358
984
45,33

288,8
309,2
152,2
464,7
360,7
661,4
417,0
171,9
1557,6
1278,5
1007,3
1170,5
323,2
2184,0
886,80

1,64
1,44
< 0,50
15,47
1,68
3,68
2,24
0,95
52,43
41,72
9,16
36,55
2,48
13,25
31,07

8,46
9,93
6,98
6,99
7,93
13,94
12,45
13,44
19,96
36,93
14,93
1,90
8,43
18,85
11,99

Dvorišče

0–5

4622

1071,8

33,02

10,49

Dvorišče

0–5

832

158,7

4,99

4,49

Dvorišče

0–5

3999

776,0

20,17

14,48

Dvorišče

0–5

5464

2646,4

22,05

9,48

Dvorišče

0–5

9132

3221,5

40,80

9,99

Dvorišče

0–5

162

51,1

0,60

11,47

Dvorišče

0–5

2338

453,0

16,48

9,93

Dvorišče

0–5

4930

2146,4

37,92

15,43

Tla
Tla
Tla
Dvorišče

0–5
5 – 20
20 – 30
0–5

556
243
181
5245

291,4
180,4
95,6
1275,7

2,43
0,95
< 0,50
29,23

12,89
13,44
13,96
20,45

Dvorišče

0–5

2020

491,6

13,02

5,99

Drugo

0-2

3599

1276,0

22,13

16,87

Drugo

0–2

1867

586,9

9,91

5,95

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. V bodoče pri preplastitvah predlagamo ureditev vmesne bariere iz
geotekstila.

57

Na igriščih, kjer ni bilo ureditve s čisto zemljo (Bognarjeva Rida, Polena), so bile v zgornji
plasti tal še vedno ugotovljene zelo visoke koncentracije testiranih onesnažil (Pb, Cd, Zn,
As). Na igrišču na Bognarjevi ridi je bil urejen tampon s protiprašnimi podlagami, igrišče na
Poleni pa je bilo sanirano proti koncu leta 2014 in bodo vzorci tal odvzeti v prihodnje.

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)

Sliki: Vzorčenje tal v Zgornji Mežiški dolini (2013)
Na lokacijah, ki so bile izbrane na podlagi opaženih višjih koncentracijah svinca v krvi otrok,
so bile ugotovljene tudi zelo visoke koncentracije svinca v tleh.
V obeh vzorcih materiala iz cestnih pometačev so bile ugotovljene visoke koncentracije
svinca, cinka in kadmija. Glede na rezultate je za ta material potrebno izvesti oceno odpadka
in skladno z njo zagotoviti nadaljnjo primerno postopanje.
Tudi za leto 2014 je bil pripravljen predlog vzorčenja tal oz. bolje povedano kmetijskih
pridelkov. V prejšnjih letih so bili pridelki analizirani zgolj izjemoma, odvzeti pa so bili na
vrtovih v dolini. Tako manjkajo podatki o obremenjenosti pridelkov na kmetijah, ki ležijo
nekoliko višje, na okoliških pobočjih. Na posameznih kmetijah smo v preteklosti ugotavljali
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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. Predlog vzorčenja, ki ga je pripravil NIJZ OE Ravne v
sodelovanju s KGZ Celje, je prikazan v tabeli.
Tabela:Predlog testov na vsebnost težkih kovin (Pb, Cd, As, Zn) v pridelkih in površinah za
leto 2014
Št.

LOKACIJA/NASL
OV

1.

Igrišče Polena

2.

Parkirišče
Lenartova

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Igrišče Vrtec Črna
Jelen Matevž,
Ludranski vrh 1
Piko Marija,
Pristava 34
Petrič Karl,
Ludranski vrh 23
Adamič Janez,
Bistra 14
Morn Rafko,
Ludranski vrh 15
Štifter Marko,
Ludranski vrh 13a
Žagar Ana,
Onkraj Meže 2
Peršak Ksenija, Ob
Meži 10
Peršak Alojz,
Podkraj pri Mežici 8
Pratnekar Anton,
Onkraj Meže 4
Peter Danica,
Podkraj pri Mežici 7
Srebre Martin,
Jazbina 1
Kumer,
Koprivna 28
Kordež/Floridi,
Topla 4
Pušnik-Drug,
Podkraj 31
Partizanska 13

PROIZVOD/
POVRŠINA
otroško igrišče po
sanaciji
makadamsko
parkirišče v
blokovskem naselju
otroško igrišče

VZROK VZORČENJA

OPOMBE

Preverjanje obremenjenosti zgornje
plasti tal po izvedeni sanaciji
Preverjanje obremenjenosti
navoženega materiala na pobudo
stanovalcev

Globina
0-5 cm

1. Površine neposredno ob objektu
po energetski sanaciji objekta
2. Površina na katero je predvideno
širjenje igrišča

Globina
0-5 cm
Globina
0-5 cm

jabolka
krompir
rž
zelenjava
maline

Preverjanje obremenjenosti
kmetijskih pridelkov

aronija
hruške
zelenjava
zelenjava
žita
travinja

Preverjanje obremenjenosti
kmetijskih pridelkov

travinje
tla - makadam

cesta med hišo in gosp. poslopjem

tla -makadam

dvorišče

tla -makadam

cesta nad hišo

tla -makadam

povezovalna pot ob garaži med
zgornjo in spodnjo ulico Partizanska

Primerjava
oprano/
neoprano
Globina
0-5 cm
Globina
0-5 cm
Globina
0-5 cm
Globina
0-5 cm

Predviden je bil odvzem vzorcev na 19-ih lokacijah. Predlagani so bili preskusi na celokupno
koncentracijo težkih kovin (Pb, Cd, As, Zn).
Zaradi različnih zapletov do izvedbe vzorčenja v letu 2014 ni prišlo in predlog plana ostaja za
prihodnje obdobje. Predstavniki NIJZ OE Ravne smo kljub temu uspeli odvzeti posamezne
vzorce tal. V mesecu marcu smo vzeli vzorec makadamskih tal na parkirišču med bloki na
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Lenartovi ulici v Mežici, v mesecu avgustu pa dva vzorca tal na igrišču Vrtca Kralj Matjaž v
Črni. Prvi vzorec je bil odvzet z namenom preverjanja navoženega materiala, druga dva pa
zaradi preverjanja obremenjenosti tal na otroškem igrišču vrtca in sicer na starem delu in
novem delu, kamor so igrišče razširili.

Sliki: Vzorčenje tal v Zgornji Mežiški dolini (2014)
Odvzeti vzorci so bili predani v analize Pedološkemu laboratoriju ICPVO v Ljubljani. Vzorci
tal so bili posušeni pri 40°C, zdrobljeni v kemični terilnici in presejani na situ z velikostjo
odprtin 2 mm. Vzorec makadama je bil zgolj presejan na situ z velikostjo odprtin 2 mm (brez
drobljenja). Vsi vzorci so bili pred razklopom z zlatotopko zmleti do velikosti < 150 µm.
Rezultati analiz so prikazani v tabeli.
Tabela: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) odvzetih leta
2014
LOKACIJA in
VRSTA

OPIS VZORCA

Parkirišče na
makadamsko parkirišče
Lenartovi ulici v Mežici
Tla vrtca Črna – del
tla na prostoru namenjenem za
širitve igrišča
otroško igrišče
Tla vrtca Črna – stari
tla na otroškem igrišču
del igrišča

GLOBINA
VZORCA
(cm)

Zn

Pb

Cd

As

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

0–5

13523

5750,0

89,60

15,5

0–5

1015

607,0

5,15

13,0

0–5

380

155,0

1,99

16,0

Rezultati preskušanja makadama so pokazali, da se v dolini še vedno uporablja gradbeni
material, ki je močno obremenjen z nekaterimi potencialno toksičnimi elementi (Cd, Pb).
Parkirišče na katerem je bil vzorec odvzet bi bilo nedvomno smiselno preplastiti, saj leži sredi
kraja v gosto naseljeni soseski.
Preskusi vzorcev vrtnih tal so pričakovano pokazali večjo obremenjenost avtohtonih tal,
kamor je predvidena širitev igrišča. Na tem delu igrišča bi bila smiselna sanacija tal –
menjava ali remediacija obstoječe zemlje.
Predlagan nabor preskušanja vzorcev tal in kmetijskih pridelkov bo predvidoma izveden v
naslednjem planskem obdobju.
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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, kjer sodeluje več partnerjev je nujno potrebno sodelovanje, ki mora biti vsaj
približno sistematično in usmerjeno proti skupnemu cilju. Za doseganje tega je potrebna
koordinacija dela in aktivnosti, njihovo spremljanje in evalvacija izvedenega. 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
prinaša kar nekaj težav, ker v določenih trenutkih manjkajo vzvodi vpliva in določenih zadev
ni možno udejanjiti. Osnovno vodilo in cilj programa je še vedno jasno opredeljeno
(zmanjšanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline pod 100 µg/l) in mu
sodelujoči sledimo, so pa včasih problemi pri izboru konkretnih ukrepov za dosego cilja,
predvsem pa pri dopolnitvah programa z novimi ukrepi, ki bi omogočala bolj specifično
obravnavo zaznanih posamičnih problemov. V tem delu je pomanjkljivost predvsem pri
sorazmerno majhni možnosti vpliva oz. pomoči posamezni družini, kjer ugotovimo povišano
tveganje za vnos svinca pri otrocih. V teh primerih bi lahko pomagali z nekaterimi
enostavnimi ukrepi (ureditev dvorišča, subvencioniran nakup kakovostnega sesalnika…), ki
jih do sedaj, zaradi različnih ovir, nismo uspeli uvrstiti v program.
V programskem letu 2013/14 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, skupaj s pripombami
in predlogi ukrepov, ki jih NIJZ ocenjuje, kot prioritetne. V sodelovanju z ARSO pripravo
programa monitoringov okolja (zrak, tla) ter pripravo plana informacijsko – motivacijskih
aktivnosti. Po uskladitvi predlogov posredujemo usklajen plan na ministrstvo pristojno za
okolje in prostor.
 Usklajevanje različnih izvajalcev nalog, komunikacija, terminsko usklajevanje nalog,
sodelovanje na razpisih…
 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 PREDLOGOV ZA LETNI PLAN UKREPOV
Predlogi za plan ukrepov za obdobje 2013/2014 so bili pridobljeni, pripravljeni in usklajeni v
začetku leta 2013. S pripravo dvoletnega plana so bili doseženi boljši pogoji za uspešno
izvajanje zastavljenih aktivnosti. V tem kontekstu je pomembno tudi hitra potrditev programa
na vladi v mesecu marcu. Na to lahko navežemo tudi vsebino plana, ki vsebuje precej
ukrepov, ki bi jih želeli izvesti že v prejšnjih letih, pa tega zaradi različnih zapletov nismo
uspeli. V program je zato vključenih več splošnih ukrepov in manj specifičnih, nadaljuje se z
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ukrepi prekrivanja makadamskih površin, mokrega čiščenja utrjenih površin, urejanja fasad,
urejanja otroških igrišč ter varnih vrtov, v vrtcih pa s programom varovalne prehrane.
V večji meri bi želeli v program vključiti izvajanje ukrepov na ugotovljenih žariščih, to je na
ožjih lokacijah, kjer opažamo otroke s povišano vsebnostjo svinca v krvi in kjer je potrjena
velika onesnaženost faktorjev okolja. V tem delu je potrebno ukrepe izvajati tudi na zemljiščih
v zasebni lasti, ki so bila do sedaj praktično izključena iz programa. Program je v letu 2013
vključeval okrepljeno izvajanje monitoringa zraka, tal in krvi otrok, okrepljena je bila tudi
intenziteta informacijsko motivacijski aktivnosti. V letu 2014 je bilo izvajanje meritev
obremenjenosti okoljskih faktorjev ponovno precej okrnjeno, saj so se meritve zraka izvajala
samo na eni lokaciji, odvzeti pa so bili zgolj posamezni vzorci tal. Tudi program
biomonitoringa pri otrocih je bila omejena na reden obseg, to je skupino triletnikov iz Zgornje
Mežiške doline. V tem obdobju pa postaja vse bolj jasno, da smo v fazi programa, ko bo
potrebno krepiti individualni pristop z usmerjenim svetovanjem in iskanjem dejavnikov
tveganja ter ustreznih rešitev za zajezitev oziroma zmanjševanje le-teh, pri posameznih
žariščih in družinah, kjer je ugotovljeno povišano tveganje.
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 izvajamo delavci NIJZ OE Ravne tudi v letih 2013/2014. Na podlagi
seznama pregledamo stanje teh površin in ocenimo možnost izpostavljenosti prebivalstva, ki
tam živi, prahu iz teh površin. Glede na ocenitve predlagamo površine, ki bi jih bilo potrebno
prioritetno preplastiti.
METODOLOGIJA
Namen naloge je bilo 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 bili pridobljeni s terenskimi ogledi stanja površin in
okolice, ki so jih izvedli strokovni delavci NIJZ OE Ravne.
Ocena je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki obravnava naslednje pomembne faktorje
pri oceni izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim težkim kovinam:
 stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…),
 gostote poselitve območja,
 koncentracije otrok na območju (bližina vrtca, igrišča..),
 gostote prometa na območju,
 podane ocene ocenjevalca na terenu.
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 dodatnih točk pri nekaterih parametrih. Na koncu smo sešteli ocene in
vsoto pomnožili s faktorjem ocene nujnosti sanacije, ki jo je podal izvajalec ogleda. Faktorji
ocene nujnosti sanacije so bili 1 - nizka, 1.5 srednja in 2 visoka.
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Slika: Obrazec 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
Skupno je bilo v letu 2013 v ocenitev vključenih 38 površin na območju krajev Mežica, Žerjav
in Črna na Koroškem. Med njimi so bile tudi površine, katerih preplastitev, glede na osnovni
cilj programa, ni smiselna. Tu mislimo predvsem na makadamske poti mimo odročnih kmetij,
kjer sta gostota naselitve in promet zelo redka. Površine, ki so bile v okviru izvajanja ukrepov
že preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo zgolj ugotovljeno, da je bila preplastitev
izvedena.
Med najvišje ocenjenimi z vidika nujnosti sanacije so bile naslednje površine:
- makadamske površine v naselju na Poleni (Mežica),
- makadamske površine na Knapovški (Mežica),
- preostanek nepreplaščenih površin v Rudarjevem (Črna),
- cesta skozi naselje Pristava (Črna),
- dvorišče Žerjav 20 (Žerjav).

Slike: Makadamske površine med bloki na Poleni (Mežica)
Površine na Poleni že nekaj let uvrščamo med prednostne naloge, ureditev je bila
predvidena v letu 2014.
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Slike: Makadamske površine na Knapovški (Mežica)
Površine, ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Žarišče v neposredni bližini industrijske cone
Glančnik, kjer je bila ugotovljena velika obremenjenost različnih faktorjev okolja.

Slike: Makadamske površine v Rudarjevem (Črna)
V blokovskem naselju Rudarjevo se postopoma prekrivajo posamezne makadamske
površine. Prekrivanje se nadaljuje tudi v obdobju 2013/14, v času ogleda pa je bilo med bloki
še kar precej makadamskih površin.
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Slike: Površine na Pristavi
Del površin na Pristavi je bil urejen v obdobju 2013/14.

Sliki: Dvorišče v Žerjavu
Makadamsko dvorišče pred zasebno hišo v kateri živi mlada družina. Na lokaciji smo
ugotovili zelo visoko obremenjenost različnih tipov tal s svincem in večkrat poudarili, da bi
bilo potrebno ukrepati. V letu 2012 je bila zamenjana zemlja na vrtu, bolj problematično pa je
dvorišče.

66

V letu 2014 smo pri ocenjevanju nekoliko spremenili pristop in sicer smo izločili kmetije ter za
njih izvedli posebno ocenjevanje po prilagojenih kriterijih, da je možna primerjava tudi med
kmetijami in določitev tistih, kjer bi bila izvedba ukrepov najbolj upravičena.
Skupno (brez kmetij) so bile v ocenitev vključene površine na 34-ih lokacijah, na območju
krajev Mežica, Žerjav in Črna na Koroškem. Površine, ki so bile v okviru izvajanja ukrepov že
preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo zgolj ugotovljeno, da je bila preplastitev
izvedena.
Med najvišje ocenjenimi z vidika nujnosti sanacije so bile naslednje površine:
- makadamske površine na Knapovški (Mežica),
- makadamske površine v naselju na Polena (Mežica),
- makadamske površine na Lenartovi (Mežica),
- makadamska cesta v naselju Javorje 6 c,d,e (Črna),
- del dotrajane ceste v naselju Lampreče (Črna),
- makadamska parkirišča v centru kraja (Črna).

Slike: Makadamske površine na Knapovški (Mežica)
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Površine, so bile na vrhu naših predlogov že v letu 2013.

Sliki: Makadamske površine med bloki na Poleni (Mežica)
Na Poleni je ostal za preplastitev še drugi krak ceste.
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Slika: Makadamske površine med bloki na Lenartovi ulici (Mežica)
Med bloki na Lenartovi ulici v Mežici je makadamsko parkirišče pri katerem je bila
ugotovljena visoka vsebnost svinca in kadmija v materialu. Po ugotovitvi je bil večji del
parkirišča presut z mletim asfaltom in na ta način delno rešen problem dvigovanja
onesnaženega prahu.

Sliki: Makadamske površine v naselju hiš v Javorju (Črna)
Dovozna cesta in dvorišča okoli hiš v Javorju so še v celoti makadamske.
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Slike: Dotrajana cesta na Lamprečah (Črna)
Na Lamprečah še vedno ostaja močno dotrajan del ceste.
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Slike: Površine okoli bloka Center 80 (Črna)
Neposredno okoli bloka v centru kraja so makadamske površine.
Oglede površin smo vsako leto izvajali tudi na lokacijah, kjer preplastitev glede na osnovni
cilj programa ni smiselna. Tu mislimo predvsem na makadamske dovozne poti do in mimo
odročnih kmetij. Oglede smo izvedli tudi na takšnih lokacijah in na ta način ljudem pokazali,
da jih ne želimo izključevati in smo pripravljeni prisluhniti njihovim težavam. Tudi prebivalci
na teh lokacijah lahko imajo težave zaradi prašenja onesnaženega prahu iz cest, poleg
splošnega motenja opozarjajo na možnost dodatnega onesnaževanja površin, na katerih
pridelujejo pridelke, kar je lahko omejujoč faktor pri izvajanju dejavnosti. Glede na
postavljene kriterije 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.
METODOLOGIJA
Ocena 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 obravnava naslednje pomembne faktorje pri oceni 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, ki jo poda izvajalec ogleda ob posvetovanju s strokovnimi sodelavci.
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REZULTATI
Izvedli smo ocenitev na 10-ih tovrstnih lokacijah na območju Zgornje Mežiške doline. Glede
na določene kriterije smo ocenili, da bi bilo prioritetno smiselno preplastiti makadamsko pot
mimo kmetije Kumer 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.

Slike: Cesta skozi dvorišče kmetije Kumer
2.12.3 PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA
ZA VNOS SVINCA
Otroška igrišča namenjena mlajšim otrokom so z vidika tveganja za vnos svinca gotovo
najpomembnejše površine. Zato se ukrepi na teh površinah izvajajo prednostno, NIJZ OE
Ravne pa redno izvaja pregled stanja ter pripravi poročila s predlogom ukrepov za
upravljavce 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 čisto tekočo vodo in možnih virih onesnaženja v neposredni bližini
igrišča. Na večini igrišč so že bili urejeni novi vrhnji sloji (10 do 20 cm) čistih tal, posejana je
bila trava za dobro zatravitev, pod igrali je bila urejena podlaga iz proda oz. so bile
podložene podloge iz umetne mase, ponekod so bili urejeni tudi vodni kotički. Seveda pa je
igrišča potrebno stalno obnavljati, ker so izpostavljena obremenitvam (igra, vremenski pogoji)
in se določeni elementi hitro izrabijo.
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V mesecu aprilu 2013 smo izvedli terenski ogled 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 tega 3 v sklopu vrtcev. Vzdrževalec
treh igrišč sta osnovni šoli, preostalih igrišč pa občini. Igrišča so bila v času ogleda v
različnem stanju, predvsem za tista slabše urejena smo podali predloge za izboljšanje stanja.
V glavnem smo za obe občini izpostavili potrebo po namestitvi protiprašnih podlog pri izteku
igral, ureditev higienskih kotičkov na igriščih in ponovno zatravitev golih površin.
Podrobnejši opisi posameznih igrišč s predlogi za izboljšanje stanja so v zapisnikih. Na tem
mestu pa podajamo opis nekaterih ugotovitev in predlogov:
 Igrišče Vrtca Mežica je vzorčno opremljeno in vzdrževano. V zvezi z njim ni bilo pripomb.
 Igrišče Vrtca Črna je dobro vzdrževano in opremljeno. Opozorili smo zgolj na zatravitev na
nekaterih mestih, kjer je travnata površina že dotrajana in namestitev protiprašne podloge
pod igralo, kjer je še ni.
 Igrišče Enote Vrtca Žerjav je dobro vzdrževano, travnata površina je zaraščena, urejen je
tudi higienski kotiček s čisto tekočo vodo. Predlagali smo namestitev protiprašne podloge
pod plezali in okoli vrtiljaka.
 Otroško igrišče pri Narodnem domu v Mežici je primerno urejeno in vzdrževano, predlagali
pa smo ureditev kotička s čisto tekočo vodo.
 Otroško igrišče Leška je ustrezno opremljeno in ima vse potrebne elemente. V sklopu
igrišča je tudi pitnik, ki pa ne deluje vedno ustrezno, zato smo opozorili na redno
spremljanje in skrb za ustrezno delovanje pitnika.
 Otroško igrišče na Poleni je od igrišč v Mežici v najslabšem stanju. Igrala na igrišču so
sicer primerno urejena in vzdrževana, preplaščena pa je bila tudi makadamska pot mimo
igrišča, vendar ostajajo že izpostavljeni problemi: onesnažen zgornji sloj tal, ni vodnega
kotička, ni protiprašnih podlog pod igrali. Sanacija igrišča je predvidena v letu 2014.
 Otroško igrišče na Bognarjevi ridi je bilo v času ogleda neurejeno. Igrala so bila dotrajana
in neprimerna za uporabo, veliko površin je bilo golih. Na oboje smo opozorili in konec
meseca septembra so bila igrala sanirana, gole površine pa prekrite s protiprašnimi
podlogami.
 Otroško igrišče na kupu je prenovljeno, ustrezno vzdrževano, talna prodnata podlaga,
širša okolica pa zatravljena. Na igralnem prostoru ni možnosti namestitve pitne vode.
 Otroško igrišče Žerjav center je bilo v slabem stanju. Igrala so bila močno dotrajana,
površina ponekod slabše zatravljena. Ponovno smo opozorili tudi na potrebo po ureditvi
higienskega kotička. Dotrajana igrala so bila do konca meseca septembra že sanirana.

Slika: Igrišče vrtca Mežica
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Tudi v letu 2014 smo izvajali pregled stanja otroških igrišč. Urejeno je bilo igrišče na Poleni,
kar je bilo v prejšnjih letih redno uvrščeno med predloge nujnih ukrepov. V letu 2014 so na
igrišče navozili zemljo iz Raven na Koroškem (območje Dobrije) in jo razgrnili po določenem
delu površine, v različni debelini, v povprečju 20-30 cm, v določenih predelih tudi do 40 cm.
Pri iztekih igral so položili tamponski sloj s filcem in tako preprečili mešanje zemeljske
podlage z igralno podlago iz proda. Debelina igralne podlage je 30 cm proda iz gramoznice
Sadjak (območje Avstrije). Pri določenih igralih (plezalih) bo potrebno še urediti talne
podloge, predvsem tam, kjer so vidna gola tla (zemeljska podlaga brez zatravitve). Predlog
rešitve je ureditev protiprašne podloge iz trpežnega, vzdržljivega in odpornega materiala,
npr.: guma.
V sklopu igrišča je nameščen pitnik in za njegovo ustrezno delovanje je nujna skrb in redno
vzdrževanje in predvsem dnevna kontrola ustreznosti delovanja.

Sliki: Otroško igrišče na Poleni, Mežica
Otroško igrišče vrtca Kralja Matjaža Črna na Koroškem (preimenovalo iz vrtca Črna, dne
18.9.2014) je bilo potrebno urediti po sanaciji stavbe, ki je odvzela tudi nekaj površine
obstoječega igrišča. Stavbo so energetsko sanirali in ob tem uredili tudi pokrite zunanje
terase. Za talno podlogo so uporabili gumirane plošče.
Po opravljeni analizi tal (odvzeti vzorci v času izvajanja energetske sanacije stavbe) pred
teraso vrtca, je zemlja malo bolj obremenjena (višja vrednost svinca), kot je bila pred leti po
navozu čiste zemlje. V predelu, kjer se načrtuje širitev vrtčevskega igrišča, je izmerjena
vrednost svinca v avtohtonih tleh pokazala preseženo kritično imisijsko vrednost nevarnih
snovi v tleh. Predlogi nadaljnje sanacije:
 ureditev talne podlage s čisto zemljo na širitvenem delu igrišča (ustrezne globine) in
nato zatravitev, posebna pozornost naj se usmeri v protiprašno zaščito okoli drevesa
(lahko se namesti namenska membrana, npr. filc, med staro in novo zemljo)
 namestitev protiprašnih podlog pod izteki igral (protiprašne podloge naj bodo iz
vzdržljivega in odpornega materiala) in trajna protiprašna ureditev pohodnih poti do
toboganov, tudi tistega, ki je v povezavi s šolskim igriščem
 dodatna zatravitev na mestih, kjer je travnata površina dotrajana
 ustrezna ureditev zunanjega higienskega kotička s pitno vodo in protiprašno talno
ureditev (preprečitev razmočenja tal)
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Slike: Otroško igrišče vrtec Kralj Matjaž Črna na Koroškem
2.12.4 PREGLEDI LOKACIJ, KJER SO BILE UGOTOVLJENE VISOKE VSEBNOSTI
SVINCA V KRVI OTROK
Obiskali smo lokacije, kjer je pri otrocih bila ugotovljena povišana vsebnost svinca v krvi.
Poleg pogovora s starši smo izvedli ogled bivalnega okolja v katerem otrok živi in poskusili
identificirati možne faktorje izpostavljenosti otrok svincu na teh lokacijah. Ponovno smo
opazili, da predvsem na lokacijah izven doline izstopa kot možen faktor makadam na
dvoriščih ali stanovanjskih objektov, na katerem se otroci veliko zadržujejo. Tudi način
življenja je na teh območjih nekoliko drugačen, kot v dolini. Večina ljudi se ukvarja s
kmetijstvom in gozdarstvom, velik del dejavnosti je vezano na zunanjo okolje in otroci
preživijo več časa v neposredni okolici bivalne stavbe in manj znotraj bivalne stavbe.
Ponekod se je kot problem izkazala tudi prostorska stiska v stanovanjih, včasih pa je bila tudi
zunanja igralna površina namenjena otrokom v precej slabem stanju.
Na nekaterih izmed teh lokacij so bili odvzeti tudi vzorci tal in izvedene analize na
potencialno toksične elemente (Zn, Pb, Cd, As). Pri večini vzorcev so bile ugotovljene visoke
koncentracije svinca v dvoriščnih oz. vrtnih tleh.
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Slika: Otroško igrišče ob hiši

Slika: Pesek na makadamskem dvorišču pred hišo
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.
Poleg rednih terenskih ukrepov s predstavniki občin vzdržujemo stalno komunikacijo in
pridobivamo informacije o morebitnih težavah pri izvajanju ukrepov ter o doseženem
napredku. Za obdobje 2013/14 je bilo sklepanje pogodb za izvajanje nalog iz potrjenega
plana možno že v pomladnem obdobju, kar pomeni, v primerjavi s preteklimi leti, velik
napredek, saj je bilo pridobljeno precej časa za samo izvajanje nalog. Pojavile pa so se nove
težave, ker je zaradi krize v gradbenem sektorju bilo v letu 2013 težko zagotoviti kakovostne
izvajalce, ki bi uspeli hitro izvajati gradbena dela. V letu 2014 je bila situacija tozadevno
precej boljša. Na NIJZ OE Ravne smo začeli s pregledi stanja že v pomladnem času leta
2013, čeprav so bile večje spremembe na terenu opazne šele v poznem poletju, večino
ukrepov je bilo v zimskem času že zaključenih. Tudi v letu 2014 je izvajanja ukrepov potekalo
skladno z zastavljenimi plani in so v času nastajanja poročila zaključeni oz. v zaključni fazi
izvajanja.
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.
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2.12.6 DOPOLNITEV PROGRAMA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V
ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI
V preteklih letih je večkrat prihajalo do zapletov in zamude pri potrjevanju predlogov
obdobnih programov ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Ker se
je kot razlog večkrat pojavljala neprimerna pravna podlaga je bil vložen predlog zakona o
sanaciji Zgornje Mežiške doline, tudi mi pa smo v preteklih poročilih predlagali dopolnitve
odloka. Smiselnost predlogov je bila predvsem v vsebinskih dopolnitvah, ki bi pripomogle k
večjemu učinku pri nadaljnjem izvajanju programa. V zadnjem obdobju se je pokazalo, da
vendarle tudi trenuten odlok ponuja možnost določenega prilagajanja programa v smeri
večjega učinka. Revizija programa je bila predvidena tudi v strokovnih podlagah za pripravo
Odloka, ki smo jih na NIJZ OE Ravne pripravili v letu 2007. Potrebo po dopolnitvah programa
na nek način izražajo tudi rezultati spremljanja vsebnosti svinca v krvi otrok, ki ne kažejo več
jasnega padca, kot je bil zaznan v prvih letih. Predlog vsebinskih dopolnitev je bil že
posredovan, v tem poročilu pa nanj opozarjamo, ker verjamemo, da bi bilo predlagane
dopolnitve smiselno tudi realizirati.
Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na terenu v programskem obdobju 2013/2014
Datum
Izvajalec
Aktivnost
22.4.2013

H. Pavlič

Ogled otroških igrišč v Mežici

25.4.2013
21.5.2013

H. Pavlič
M. Ivartnik

Ogled otroških igrišč v Žerjavu in Črni
Ogled terena v Mežici in Črni

23.5.2013

M. Ivartnik, ARSO

3.6.2013
5.6.2013

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

Postavitev aparata za merjenje prašnih delcev PM10
v Rudarjevem
Sestanek v Žerjavu glede varnega vrtnarjenja in
izbor lokacije
Terenski ogled stanja

17.6.2013

M. Ivartnik

Terenski ogled bivalnega okolja otrok

18.6.2013
28.6.2013

M. Ivartnik
M. Ivartnik

2.7.2013
4.7.2013

M. Ivartnik
M. Ivartnik

Terenski ogled bivalnega okolja otrok
Sestanek v Črni na temo projekta LIFE+, Čiščenje
vrtnih tal v ZMD
Terenski ogled bivalnega okolja otrok
Terenski ogled bivalnega okolja otrok

9.7.2013
16.7.2013

1.8.2013

H. Pavlič
N. Hudopisk, H.
Pavlič
ARSO, občina Črna
na Koroškem
H. Pavlič

Terenski ogled bivalnega okolja otrok
Kontrola merilne naprave v Rudarjevem, terenske
ankete
Odstranitev aparata za merjenje prašnih delcev v
Rudarjevem
Ogled izvajanja ukrepov v občinah Črna in Mežica

13.8.2013

M. Ivartnik, H. Pavlič

29.8.2013

M. Ivartnik

5.9.2013

H. Pavlič

Sestanek na občini Mežica glede izvajanja ukrepovpregled dejanske izvedbe ukrepov na terenu
Sestanek na občini Črna na Koroškem glede
polletnega izvajanja ukrepov- pregled dejanske
izvedbe ukrepov na terenu
Ponovni ogled (pregled izvedbe) otroških igrišč v
Žerjavu in Črni

18.7.2013
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

12.9.2013

H. Pavlič, M. Ivartnik

20.9.2013

M. Ivartnik

3.10.2013

H. Pavlič, M. Zupan

Terenski pregled izvajanja preplastitve javnih
površin, po katerih se gibljejo ni zadržujejo otroci v
obeh občinah Mežica in Črna na Koroškem
Ogled izvajanja ukrepov v Črni in vzorčenje haldeFakulteta za kemijo Ljubljana
Vzorčenje tal na lokacijah v ZMD

4.10.2013

H. Pavlič

4.10.2013

H. Pavlič

11.10.2013

H. Pavlič

11.10.2013

H. Pavlič

18.10.2013

M.Ivartnik, H.Pavlič

13.11.2013

M.Ivartnik

11.12.2013

M.Ivartnik,
M. Simetinger
M.Ivartnik

Pregled izvajanja ukrepov na območju občine Črna
na Koroškem
Pregled izvajanja ukrepov na območju Občine
Mežica
Pregled izvajanja ukrepov na območju občine Črna
na Koroškem

13.3.2014

M.Ivartnik,
B.Hočevar
M. Ivartnik, H. Pavlič

14.3.2014

M.Ivartnik

20.3.2014

M. Ivartnik, H. Pavlič

27.3.2014

M.Ivartnik

2.4.2014

H. Pavlič

23.5.2014

M. Ivartnik

Pregled izvajanja ukrepov na območju občine
Mežica
Sestanek s predstavnico ministrstva za kmetijstvo in
okolje, predstavniki obeh občin ZMD
Sestanek na MKO (B. Podlipnik) na temo
problematike kmetovanja v ZMD
Sodelovanje pri odvozu zemlje iz poskusne gredice
za projekt čiščenja tal (Life +, Envit)
Sestanek z županoma in ministrom MKO G.
Židanom na temo problematike kmetovanja v ZMD
Vzorčenje makadamskih tal (parkirišče na Lenartovi
v Mežici)
Sestanek na občini Mežica glede izvajanja ukrepovpregled dejanske izvedbe ukrepov na terenu
Sestanek glede regijskega razvojnega programa z
RRA v Slovenj Gradcu (področje sanacije ZMD)
Sestanek s predstavniki Občine Črna na Koroškem –
pregled izvedbe ukrepov in plan 2015
Odpiranje ponudb za izvedbo ukrepa preplastitve
makadamskih površin v občini Črna na Koroškem
Izobraževanje kuharskega osebja obeh vrtcev ZMD
o varovalni prehrani
Terenski ogled bivalnega okolja otrok

28.5.2014

M. Ivartnik

Terenski ogled bivalnega okolja otrok

26.5.2014

M.Ivartnik

2.7.2014

J. Ploder

Sestanek na temo izvajanja ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v ZMD z B.Podlipnik (MKO)
Ogled stanja površin na območju občine Mežica

4.7.2014
16.7.2014

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

20.12.2013
11.3.2014

Terenski ogled igrišča vrtca v Črni
Ogled stanja površin ukrepov na območju občine
Črna na Koroškem
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

24.7.2014

J.Ploder

29.7.2014
7.8.2014

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

Ogled stanja površin ukrepov na območju občine
Črna na Koroškem
Sestanek na občini Mežica glede izvajanja ukrepovpregled dejanske izvedbe ukrepov na terenu
Vzorčenje tal (igrišče vrtca Črna)

27.8.2014

J.Ploder

Ogled izvajanja ukrepov na terenu

29.8.2014

M.Ivartnik

19.9.2014

J.Ploder

23.9.2014

J.Ploder

25.9.2014

J.Ploder

4.10.2014

H. Pavlič

21.10.2014

H. Pavlič

21.10.2014

J.Ploder

Terenski ogled igrišča vrtca v Črni, Sestanek o
izvajanju ukrepov z županjo R.Lesjak na občini Črna
Ogled izvajanja ukrepov na območju občine Črna na
Koroškem
Ogled izvajanja ukrepov na območju občine Črna na
Koroškem
Ogled izvajanja ukrepov na območju občine Črna na
Koroškem
Sestanek za prehrano s predstavniki OŠ Črna na
Koroškem in Občine Črna na Koroškem
Sestanek za prehrano s predstavniki Vrtca Mežica in
Občine Mežica
Ogled izvajanja ukrepov na terenu

3 EVALVACIJA POTEKA PROGRAMA
Pri evalvaciji programa je smiselno upoštevati dva vidika, okoljskega in zdravstvenega. Oba
vidika sta seveda smiselno povezana in v veliki meri je slednji odvisen od prvega. V
programu je osnovno merilo napredka delež otrok z vsebnostjo svinca v krvi, nižjo od 100
µg/l. Vrednost 100 µg/l (akcijski nivo, CDC 1991) je tista meja, za katero se je v praksi
izkazalo, da je dosegljiva s podobnimi ukrepi, ki jih izvajamo v našem programu. Za svinec ni
določenega varnostnega praga in je vsaka prisotnost v telesu nezaželena, zato stremimo
tudi k temu, da bi imelo čim več otrok nizke vsebnosti svinca v krvi, to je pod 50 µg/l, ki jo je
CDC leta 2012 določil kot referenčna vrednost za populacijo majhnih otrok. Želimo, da delež
otrok z nizko vsebnostjo svinca v krvi raste. 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 napredek obojega si z aktivnostmi oz. ukrepi v Zgornji Mežiški dolini prizadevamo. Zato
želimo oceniti tudi stanje okolja (okoljski del evalvacije). V določeni meri lahko stanje okolja
in tudi napredek programa ocenjujemo na podlagi monitoringa obremenjenosti faktorjev
okolja (zrak, voda, tla), kjer pa je slika bolj parcialna, saj je na primer kakovost tal izboljšana
predvsem na posameznih manjših površinah, kjer so bili že izpeljani sanacijski ukrepi.
Nekoliko boljši je podatek o onesnaženosti zraka, kjer so se koncentracije težkih kovin v
delcih PM10, od začetka izvajanja programa malo znižale. Naslednje merilo je uresničevanje
zastavljenih ukrepov v praksi, kjer pa je končni učinek seveda odvisen tudi od samega
načrtovanja ukrepov.
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3.1 Okoljski del evalvacije
3.1.1 Monitoring prašnih delcev v zraku
Zrak je tisti del okolja, kjer imamo ljudje najmanj izbere in v okolju kjer živimo dihamo okoliški
zrak. To, da ni izbire, še ne pomeni, da ni vpliva in ravno lokalne emisije v zrak igrajo na
območjih, kot je Zgornja Mežiška dolina, ključno vlogo pri vplivih na kakovost zraka. Poleg
industrijskih izpustov so zelo pomembni tudi izpusti iz zasebnih kurišč in prometa, seveda pa
ni za spregledat tudi reemisij prahu, ki se dviga iz onesnaženih tal. Za izboljšanje kakovosti
zraka je potrebo delati na vseh naštetih virih emisij. Če primerjamo dolgoročno obdobje se je
stanje z vidika industrijskih emisij v zadnjih štiridesetih letih močno izboljšalo, tudi promet z
vidika emisij svinca ne igra pomembnejše vloge, bolj vprašljiva pa so individualna kurišča,
kjer se zaradi vse večje krize, kurijo različni odpadni materiali, ki v okolje nosijo različne
emisije, v največji meri pa delce (PM10).
Pri oceni napredka programa nas zanima predvsem obremenjenost zraka s svincem. V
Zgornji Mežiški dolini so se redne meritve pričele leta 2007 na treh lokacija. Po ugotovitvi, da
je vsebnost težkih kovin (tudi svinca) v zraku v Črni in Mežici precej nižja, kot v Žerjavu, se
meritve nadaljujejo zgolj na slednji lokaciji. V letu 2007 je bila povprečna letna koncentracija
blizu dovoljenega normativa (0,5 µg/m3), po letu 2009 pa se ta koncentracija giblje okoli 0,3
µg/m3, tudi povprečne mesečne koncentracije pa ne presegajo 0,5 µg/m3. Koncentracije so
nekajkrat višje, kot v drugih krajih v Sloveniji, glede na lokacijo merilnika (v industrijsko
močno obremenjenem okolju) in izhodišče v letu 2007, pa vseeno lahko ocenimo rezultate
kot zadovoljive.
Krajše meritve, ki so bile v letu 2013 izvedene v naselju Rudarjevo, so pokazale nižje
vrednosti kovin v delcih v zraku, kot v Žerjavu. Za obe lokaciji bi lahko ocenili, da zrak v
splošnem ni prekomerno onesnažen s težkimi kovinami, je pa veliko bolj onesnažen, kot
drugod v Sloveniji in je odraz industrijskega območja, v katerem potekajo meritve. Tudi zato
je pomembno meritve nadaljevati , saj le te v določeni meri, poleg spremljanja kakovosti
zraka, pomenijo tudi nadzor nad industrijskimi emisijami in takoj zaznajo morebitna
kratkotrajna odstopanja, ko se lahko koncentracije nekaterih onesnažil v zraku močno
povišajo. Da bi lahko neposredno ocenjevali učinek posameznega ukrepa, pa bi beli
smiselne meritve neposredno ob lokaciji izvedbe, pred in po izvedbi (npr. ob makadamski in
sveže preplaščeni površini).
3.1.2 Monitoring tal in vode
Tla so tisti faktor okolja, ki v svoji zgornji plasti držijo največje količine težkih kovin, ki so bile
v preteklosti emitirane v okolje. Brez posegov tla ostanejo nespremenjena in onesnažena. V
takšnih tleh vedno ostane tudi potencialna možnost emisij onesnaženega prahu v okolje.
Seveda so te emisije bolj verjetne, kadar so tla pod obremenitvijo, kadar so suha in kadar so
gola. V okviru sanacijskih ukrepov in tudi programa se do sedaj ni generalno pristopalo h
sanaciji onesnaženih tal, zato tudi generalnega izboljšanja ne moremo pričakovati. Izpeljani
pa so bili posamezni ukrepi in sicer so bila sanirana otroška igrišča. V času izvedbe ukrepov
je bilo najlažje izvesti preplastitve tal s čisto zemljo ali menjavo zgornjega sloja tal. Takšne
rešitve niso optimalne, preplastitev pa vendarle pomeni oblikovanje tampona, ki preprečuje
neposreden stik otrok z onesnaženimi tlemi in tudi emisije onesnaženja s prahom iz vrhnje
plasti tal. Monitoring vrhnje plasti tal (0 do 5 cm) je pokazal, da je bil tak ukrep precej
uspešen, saj so koncentracije težkih kovin v vrhnji plasti ostale zelo nizke tudi po dveh letih,
po petih letih so se sicer znatno povišale, vendar ostale še vedno neprimerljivo nižje, kot
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pred ukrepom. Celovita sanacija tal v ZMD najbrž ni smiselna, vsekakor pa bi bilo nujno
potrebno sanirati tla na posameznih vrtovih in dvoriščih. Zemlja na vrtovi v ožjem območju
kraja Žerjav je močno onesnažena in bi jo bilo smiselno zamenjati oziroma očistiti. Podobno
velja za vrtove na lokaciji Šmelc in še nekaterih območjih. Pogosto so ti vrtovi v zasebni lasti
ali vsaj stalni skrbi posameznikov in je sama izvedba ukrepa zato bistveno težja, saj je
problematično upravičiti vlaganja javnih sredstev v nekatera zasebna zemljišča, po drugi
strani pa prepričati uporabnike, da se za ukrep odločijo, ker pač predstavlja določeno motnjo
v njihovem neposrednem bivalnem okolju.
Meritve onesnaženosti tal so ponovno pokazale, da je v Mežiški dolini v rabi material, ki
vsebuje visoke koncentracije svinca (parkirišče na Lenartovi). Tak material nedvomno
predstavlja nepotreben vnos oz. širitev obremenitve s svincem v okolju, kjer je
izpostavljenost ljudi že velika, nova žarišča pa izničujejo učinek izvedenih ukrepov.
3.1.3 Izpeljani ukrepi
Namen programa je znižanje izpostavljenosti prebivalcev (še posebno otrok) svincu in
drugim 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
preteklih letih se je nabralo precej zaostankov zaradi neuspešne realizacije in tudi
načrtovanja ukrepov. Problemi so bili predvsem zaradi počasnega potrjevanja programov in
sklepanja izvajalskih pogodb. Problemi v letu 2013 so bili nekoliko drugačni, saj je bil
program hitro potrjen, prav tako tudi sklenjene pogodbe. Predvsem pri gradbenih delih so bili
problemi zaradi počasnega izvajanja del, kar je bil rezultat splošne krize gradbene panoge v
Sloveniji. V letu 2014 je bila glede tega situacija že precej boljša. Pretekli zaostanki pa imajo
tudi posreden vpliv na vsebino, saj so bili na vrsti ukrepi, ki bi jih bilo potrebno izvesti v
preteklosti, zato se v prihodnost pomikajo ukrepi, ki bi jih želeli programu že priključiti
(sanacija dvoriščih tal, dovozov, vrtov na najbolj obremenjenih lokacijah).
V obdobju 2013/14 je bila realizirana velika večina načrtovanih ukrepov za to obdobje.
Preplastitev makadamskih površin je bila izvedena vsaj z grobim asfaltom, izvedena je bila
ureditev igrišča, urejena fasada kulturnega doma, urejen varni vrt v Žerjavu. Sama izvedba
začrtanih ukrepov je poteka nekoliko počasneje kot bi želeli, saj je deževno obdobje v letu
2014 precej zaviralo izvajanje, po drugi strani pa je vreme v obeh leti omogočalo podaljšanje
jesenske sezone in je bilo ukrepe možno realizirati. Več težav je pri načrtovanju ukrepov. V
letu 2013 se je pokazalo, v letu 2014 pa še potrdilo, da problematika izpostavljenosti otrok
svincu v ZMD postaja vse bolj specifična, zato bi tudi ukrepi morali biti bolj ciljani za
posamezne manjše skupine otrok, kar pomeni ukrepanje na lokacijah, ki so največkrat v
zasebni lasti (dvorišča, dovozi, vrtovi), kjer pa je pot do izvedbi mnogo bolj zapletena.
Izvajanje ukrepov ima tudi močan motivacijski učinek na prebivalce, ki zato v večji meri
upoštevajo nasvete in izvajajo aktivnosti za varovanje svojega zdravja in zdravja svojih otrok.
Tudi tukaj pogrešamo možnost uveljavljanja ukrepov pri posameznikih, posebno pri okoljih,
kjer lahko staršem in otrokom predlagamo dobre rešitve (utrditev dvorišč, menjava vrtne
zemlje, nabava kakovostnega sesalca…), le ti pa jih zaradi finančne stiske ne morejo
realizirati.
Splošna ocena je, da bo po realizaciji dvoletnega plana konec leta 2014 zaključen prvi del
začrtanih ukrepov. V veliki meri bodo preplaščene makadamske površine v najbolj naseljenih
območjih, kjer se že sedaj uspešno izvaja mokro čiščenje utrjenih površin, nekoliko dlje bo
trajala celovita ureditev pogojev v vseh vrtcih in šolah, kjer je na programu tudi sanacija
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stavb, kar bo zahtevalo tudi določene prilagoditve na igriščih. V tem delu težko računamo na
nadaljnjo padanje deleža otrok z vsebnostjo svinca v krvi nad 100 µg/l. V nadaljevanju
programa pa bo potrebno več ciljanih ukrepov na območjih, kjer so in še bodo otroci s
povišano vsebnostjo svinca v krvi, sicer bo nadaljnji napredek programa pod velikim
vprašajem. Morda bo potrebno dopolniti tudi sam program, predvsem z ukrepi primernimi za
neposredno bivalno okolje otrok (ukrepi na dvoriščih, vrtovih, celo v samih domovih). Dejstvo
pa je, da bodo morali biti ukrepi v prihodnje manj splošni in bolj specifični, da bomo do leta
2022 lahko dosegli zastavljen cilj (manj kot 5% otrok iz ZMD z vsebnostjo svinca v krvi 100
µg/l in več).

3.2 Zdravstveni del evalvacije (Ukrep na zdravstvenem področju programa)
Vsebnost svinca v krvi otrok je osnovno merilo za oceno napredka programa proti
zastavljenemu cilju – da pri otrocih iz Zgornje Mežiške doline ne bo presežena vsebnost 100
µg/l, oz. bo presežena zgolj pri izjemah. Po začetnem jasnem padcu povprečnih koncentracij
svinca v krvi otrok in deleža otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, je v zadnjih letih
opazna precejšna stagnacija.
V letu 2013 smo izvedli prevalenčno študijo ugotavljanja vsebnosti svinca v krvi otrok
Mežiške doline. Vključevala je otroke od 1 do 6 let starosti (12 do 72 mesecev) in 9 let stare
otroke iz Zgornje Mežiške doline (ZMD), kot primerjalna skupina so bili vključeni še triletniki
iz Spodnje Mežiške doline (SMD - Prevalje, Ravne na Koroškem).
Študija je ponovitev prevalenčne študije iz leta 2008, ki je bila izvedena po enaki
metodologiji. Namen ponovitve študije je oceniti obremenjenost otrok iz ZMD s svincem,
izvesti primerjavo stanja med leti 2008 in 2013, ter bolj kakovostno oceniti napredek
programa od začetka njegovega izvajanja.
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.
Prevalenčna študija je zastavljena precej širše, kot je monitoring svinca v krvi prebivalcev
Zgornje Mežiške doline običajno zastavljen. V letu 2014 smo odvzeli vzorce 66 otrokom, v
letu 2012 84 otrokom, v okviru študije pa smo odvzeli kri 349 otrokom.
Vsebnost svinca v krvi otrok je rezultat vnosa svinca v 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. Zaradi slednjega smo v obdobju 2013/14 pri vseh otrocih, ki so
imeli povišane vsebnosti svinca v krvi (100 µg/l in več) izvedli terenske oglede stanja na
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lokacijah bivanja in opravili osebne pogovore s starši oz. skrbniki otrok. Na ta način smo
dodatno razkrili možne vzroke za povišano vsebnost svinca v krvi otrok z vsebnostmi svinca
v krvi več kot 100 µg/l.

METODOLOGIJA
Za spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok smo pridobili Soglasje Komisije Republike
Slovenije za medicinsko etiko. Podatke o vsebnosti svinca v krvi otrok smo pridobili s
kapilarnim odvzemom vzorcev krvi, v katerih se je ugotavljala vsebnost svinca. V zajemanje
podatkov smo vključili vse otroke v starosti od 1 do 6 let (12-72 mesecev) in 9 letnike (108120 mesecev) iz ZMD, ter 3 leta (36 do 48 mesecev) stare otroke iz SMD. Naslove otrok smo
pridobili s pomočjo seznama rojstev otrok otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma
Ravne na Koroškem. Kapilarni odvzemi krvi za otroke so se izvedli v laboratorijskih prostorih
zdravstvenih postaj Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, v Mežici in Črni. Vzorci so
bili odvzeti v mesecih 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 elektrometrično atomsko absorpcijsko spektrometrijo (GFAAS,
Zeeman). Izvor svetlobe je svinčeva votla katoda, atomizacija poteka v grafitni kiveti v
inertnem plinu (argon), korekcija ozadja z Zeemanovim efektom. Merilna negotovost ne
presega 20%, spodnja meja detekcije < 15 µg/l. Sočasno z odvzemom vzorcev krvi smo
izvedli anketiranja staršev oz. skrbnikov otrok, glede najpomembnejših faktorjev tveganja za
povišane vsebnosti svinca. Vsi otroci 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.
Glede na pridobljene podatke Otroških dispanzerjev je bilo vabilo za odvzem krvi poslano
581 otrokom iz Mežiške doline, vabljenih je bilo 293 fantov in 288 deklet. V ZMD smo poslali
397 vabil, v SMD pa 184 vabil. Skupno se je vabilo odzvalo 349 otrok (60,1%) in sicer 181
(61,8%) fantov in 168 (58,3%) deklet. Odziv je bil boljši v ZMD (250 oz. 63,0%), kot v SMD
(99 oz. 53,8 %).
REZULTATI
Skupno je bilo odvzetih 349 vzorcev krvi otrok, ki so imeli vsebnost svinca v krvi od 10 do
330 µg/l. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 40,36 µg/l, geometrična srednja
vrednost 31,56 µg/l in mediana 28 µg/l. Nekoliko višje so bile povprečne vrednosti pri fantih.
Tabela: Povprečne vrednosti, minimalna in maksimalna vrednost svinca v krvi (µg/l) pri
otrocih iz Mežiške doline, glede na spol (2013)
Spol
N
povprečje mediana geom. sred. min
MAX
Moški
181
43,03
31
33,69
10
232
Ženski
168
37,48
26
29,40
11
330
Skupaj
349
40,36
28
31,56
10
330
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Večina otrok (78,5%) je imela nizke vrednosti svinca v krvi (pod 50 µg/l). Vrednosti svinca v
krvi pod 100 µg/l je imelo 94,6% vseh otrok. Visoke vrednosti (100 µg/l in več) je imelo več
fantov (7,7%) kot deklet (3,0%).
Tabela: Število otrok iz Mežiške doline, glede na spol in vrednost svinca v krvi (2013)
SPOL
VREDNOST
SKUPAJ
Moški
Ženski
Do 50 µg/l
139
135
274
50 do 99 µg/l
28
28
56
100 do 199 µg/l
11
2
13
200 do 299 µg/l
3
2
5
300 µg/l in več
1
1
SKUPAJ
181
168
349
Pri primerjavi, glede na območje bivanja se moramo omejiti na starostno skupino otrok od 36
do 48 mesecev. Iz Spodnje Mežiške doline (občini Prevalje in Ravne na Koroškem) so bili na
odvzem krvi vabljeni samo otroci te starosti. V tej starostni skupini se je odvzema krvi
udeležilo 93 otrok iz Spodnje Mežiške doline in 35 otrok iz Zgornje Mežiške doline.
Povprečne vrednosti svinca v krvi so bile za otroke iz Spodnje Mežiške doline nižje kot za
otroke iz Zgornje Mežiške doline. Preko 90% otrok Spodnje Mežiške doline je imelo nizke
vsebnosti svinca v krvi (pod 50 µg/l) , medtem ko je pri njihovih vrstnikih iz zgornjega dela
doline imelo nizke vrednosti 60% otrok.
Tabela: Povprečne vrednosti, minimalna in maksimalna vrednost svinca v krvi (µg/l) pri
otrocih, starih od 36 do 48 mesecev, iz Mežiške doline, glede na območje stalnega bivališča
(2013)
Območje bivanja
N
povprečje mediana
geom. sred.
min
MAX
Sp. Mežiška dolina
93 24,40
21
22,30
12
123
Zg. Mežiška dolina
35 55,69
39
44,21
12
212
Tabela: Število (delež) otrok iz Mežiške doline, starih 36 do 47 mesecev, glede na območje
stalnega bivališča in vrednost svinca v krvi (2013)
Območje bivanja
VREDNOST
SMD
ZMD
Do 50 µg/l
88 (94,6%)
21 (60,0%)
50 do 99 µg/l
4 (4,3%)
11 (31,4%)
100 do 199 µg/l
1 (1,1%)
2 (5,7%)
200 do 299 µg/l
1 (2,9%)
300 µg/l in več
Primerjava po starostnih skupinah je smiselna samo za otroke iz Zgornje Mežiške doline, kjer
so bili v študijo vključeni otroci različnih starosti. Pri 250 otrocih je bila ugotovljena povprečna
vrednost svinca v krvi 46,76 µg/l, mediana je bila 34 µg/l. S starostjo otrok povprečne
vrednosti svinca v krvi nekoliko upadejo, posebej pri otrocih starejših od 72 mesecev.
Mediana je bila najvišja pri otrocih starih od 12 do 23 mesecev, geometrična srednja
vrednost pri otrocih starih od 36 do 47 mesecev, povprečna vrednost pa v skupini otrok starih
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od 24 do 35 mesecev, kjer je bila ugotovljena tudi najvišja vsebnost svinca v krvi pri
posameznem otroku.
Tabela: Povprečne vrednosti, minimalna in maksimalna vrednost svinca v krvi (µg/l) pri
otrocih iz Zgornje Mežiške doline, glede na starost (2013)
Starost
N
povprečje mediana
geom. sred. min
MAX
(mesecev)
12 do 23
31
55,87
45
41,30
10
227
24 do 35
26
56,85
31,5
37,31
12
330
36 do 47
35
55,69
39
44,21
12
212
48 do 59
51
43,02
33
34,31
11
192
60 do 71
46
47,02
34
37,29
13
232
72 do 83
28
35,86
34
32,71
13
75
108 in več 33
35,42
26
29,12
11
127
Skupaj
250
46,76
34
36,27
10
330

Tudi pregled različno starih otrok po skupinah, glede na vsebnost svinca v krvi, kaže nižje
vsebnosti svinca v krvi starejših otrok.
Tabela: Število (delež) otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na starost in vrednost svinca v
krvi (2013)
Starost
Do 50 µg/l
50 do 99 100 do 199 200 do 299 300 µg/l in več
(mesecev)
µg/l
µg/l
µg/l
12 do 23
19 (61,3%)
9 (29,0%)
1 (3,2%)
2 (6,5%)
0
24 do 35
19 (73,1%)
4 (15,4%)
1 (3,8%)
1 (3,8%)
1 (3,8 %)
36 do 47
21 (60,0%)
11 (31,4%)
2 (5,7%)
1 (2,9%)
0
48 do 59
41 (80,4%)
6 (11,8%)
4 (7,8%)
0
0
60 do 71
32 (69,6%)
11 (23,9%)
2 (4,3%)
1 (2,2%)
0
72 do 83
23 (82,1%)
5 (17,9%)
0
0
0
108 in več
25 (75,8%)
6 (18,2%)
2 (6,1%)
0
0
Skupaj
180 (72,0%)
52 (20,8%)
12 (4,8%)
5 (2,0%)
1 (0,4%)
Primerjava s študijo iz leta 2008 pokaže, da so bile takrat vsebnosti svinca v krvi otrok višje,
kot leta 2013. Povprečna vrednost, geometrična sredina in mediana so bile višje za vse
skupine otrok, glede na območje bivanja.
Tabela: Povprečne vrednosti svinca (µg/l) v različnih skupinah otrok iz Mežiške doline v letih
2008 in 2013
2008
2013
Skupina
N
AS
Mediana GS N
AS
Mediana GS
Fantje SMD
44
50
36,5
39
49
27
23
25
Dekleta SMD
35
38
28
31
50
21
19,5
20
SMD skupaj
79
45
33
35
99
24
21
22
Fantje ZMD
121 71
56
59
132
49
38
38
Dekleta ZMD
121 75
54
59
118
44
33
35
ZMD skupaj
242 73
55
59
250
47
34
36
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Primerjava rezultatov vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline po starostnih
skupinah pokaže nižje vrednosti (mediana, geometrična sredina, povprečna vrednost) v letu
2013 za vse starostne skupine.
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Slika: Primerjava mediane vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, po
starostnih skupinah, med leti 2008 in 2013
Študija leta 2008 je pokazala, da so bile razlike v obremenjenosti s svincem tudi pri otrocih iz
Zgornje Mežiške doline in sicer so bile najvišje vrednosti svinca v krvi ugotovljene pri otrocih
iz kraja Žerjav. Kraj v katerem je locirana tudi topilnica svinca je tudi sicer najbolj
onesnaženo območje v dolini. Pregled rezultatov aktualne študije kaže podobno sliko, kot
študija izpred petih let.
Tabela: Povprečne vrednosti, minimalna in maksimalna vrednost svinca v krvi (µg/l) pri
otrocih, iz Zgornje Mežiške doline, glede na kraj stalnega bivališča (2013)
Kraj bivanja
N
povprečje mediana geom. sred.
min
MAX
Mežica
134
33,01
27
28,05
10
230
Črna
103
57,33
45
46,03
13
330
Žerjav
13
104,69
63
77,71
26
232
Tabela: Število (delež) otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na kraj bivanja in vrednost
svinca v krvi (2013)
Kraj bivanja
VREDNOST
Mežica
Črna
Žerjav
Do 50 µg/l
118 (88,1%)
57 (55,3%)
5 (38,5%)
50 do 99 µg/l
14 (10,4%)
11 (34,0%)
3 (23,1%)
100 in več
2 (1,5%)
2 (10,7%)
5 (38,5%)
Leta 2013 so bile, v primerjavi z letom 2008, ugotovljene nižje povprečne vrednosti
(mediana, geometrična sredina, povprečna vrednost) svinca v krvi za vse kraje. Največji
padec je bil ugotovljen pri otrocih iz Mežice.
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Slika: Primerjava mediane vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, po kraju
bivanja, med leti 2008 in 2013
V okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja se vsako leto spremlja vsebnost
svinca v krvi triletnih otrok (24 do 48 mesecev) iz Zgornje Mežiške doline. V takem obsegu je
bil izpeljan tudi program preskušanja vsebnosti svinca v krvi otrok za leto 2014. Metodologija
izvedbe, je bila sicer identična kot v letu 2013. Odziv na vabilo za vključitev v raziskavo je bil
nekoliko boljši v letu 2014, ko se je odzvalo 71,7 % otrok (66 od 92 vabljenih). V letu 2013 je
bil odziv 62,2% (61 od 98 vabljenih).
V celotnem obdobju od leta 2004 do 2014 je bilo testiranih 766 otrok (starost od 20,6 do 58,6
mesecev). V letu 2013 je bilo v tej skupini 61 otrok, od tega 33 otrok iz občine Črna na
Koroškem in 28 otrok iz občine Mežica. Kri je bila odvzeta 28 dečkom in 33 deklicam. V letu
2014 je bilo vključenih 66 otrok, 29 iz občine Črna na Koroškem in 37 iz občine Mežica.
Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok v letu 2013 je bila 56,2 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 41,1 µg/l, mediana pa 35 µg/l. Najnižja izmerjena vrednost je bila 12 µg/l,
najvišja pa 330 µg/l. Najvišja vrednost je bila izmerjena pri deklici iz Črne na Koroškem.
Glede na spol so bile razlike majhne, pri deklicah je bila nekoliko višja povprečna vrednost,
mediana in geometrična sredina pa sta bili za oba spola zelo podobni. Precej večje razlike so
bile glede na občino bivanja, saj je bila mediana za občino Črna še enkrat višja, kot za
občino Mežica.
V letu 2014 je bila povprečna vrednost precej višja (76,2 µg/l), kot v letu pred tem. Podobno
velja za geometrično srednjo vrednost (58,8 µg/l) in mediano (50 µg/l). Te vrednosti so bile
najvišje v zadnjih petih letih (2010 – 2014). Posebej zaskrbljujoča je najvišja izmerjena
vrednost (517 µg/l), ki je najvišja od začetka izvajanja meritev. Najnižja izmerjena vrednost je
bila 22 µg/l. Primerjava vsebnosti svinca v krvi po spolu je pokazala nekaj višjo aritmetično
sredino pri deklicah, geometrična sredina in mediana pa sta bili višji pri dečkih. Do tega
razhajanja je prišlo zaradi precejšnega vpliva ekstremnih vrednosti na aritmetično sredino,
kar potrjuje, da je le ta manj primerna za prikaz obremenjenosti s svincem v populaciji.
Primerjava po občini bivanja je znova pokazala nekoliko višjo obremenjenost s svincem pri
otrocih iz Črne na Koroškem.

89

Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, leto 2013
SPOL
N
Mediana
Geometrična Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
ŽENSKI
33
35,0
41,37
58,85
12
330
MOŠKI
28
36,0
40,85
53,04
12
143
SKUPAJ 61
35,0
41,13
56,18
12
330
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Mežiške doline po spolu, leto 2014
SPOL
N
Mediana
Geometrična Povprečje
Minimum
Maksimum
sredina
ŽENSKI
25
48,0
56,33
76,96
23
517
MOŠKI
41
54,0
60,37
75,80
22
317
SKUPAJ 66
50,0
58,80
76,24
22
517
V letu 2013 je bilo v preiskave krvi na vsebnost svinca vključenih več otrok iz občine Črna na
Koroškem, kot iz občine Mežica. Otroci iz občine Črna na Koroškem so bili s svincem bolj
obremenjeni od otrok iz občine Mežica, kar smo ugotavljali že v prejšnjih letih. Te razlike so
bile še višje, kot v prejšnjih letih.
V letu 2014 pa je bilo vključenih več otrok iz občine Mežica. Čeprav so bili otroci iz občine
Črna na Koroškem s svincem bolj obremenjeni od otrok iz občine Mežica, je bila razlika
manjša, kot v prejšnjih letih.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije
iz Zgornje Mežiške Doline glede na občino bivanja, leto 2013
OBČINA N
Mediana
Geometrična Aritmetična
sredina
sredina
ČRNA
33
55,0
55,37
72,33
MEŽICA
28
27.5
28.97
37,14
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije
iz Zgornje Mežiške Doline glede na občino bivanja, leto 2014
OBČINA N
Mediana
Geometrična Aritmetična
sredina
sredina
ČRNA
29
60,0
60,41
79,51
MEŽICA
37
49.0
57.58
73,68

svinca v krvi triletnih otrok
Minimum

Maksimum

15
330
12
230
svinca v krvi triletnih otrok
Minimum

Maksimum

22
26

317
517

V letu 2013 je bila vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l ugotovljena pri 6-ih predšolskih otrocih,
kar predstavlja 9,8 % otrok. Delež otrok z vrednostmi svinca v krvi ≥ 100 µg/l je bil podoben
kot v letih 2010 in 2011, ko je dosegel najnižjo vrednost. V letu 2014 je bila povišana
vsebnost svinca v krvi ugotovljena pri 11 (16,7%) otrocih, kar je najvišje po letu 2009.
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Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške Doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2013
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb ŽENSKI
MOŠKI
SKUPAJ
(µg/l)
ČRNA
pod 50
9
6
15
50 do 99
6
7
13
100 do 199
0
3
3
200 do 299
1
0
1
300 in več
1
0
1
Skupaj
17
16
33
MEŽICA
pod 50
14
11
25
50 do 99
1
1
2
100 do 199
0
0
0
200 do 299
1
0
1
Skupaj
16
12
28
Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške Doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2014
OBČINA
SPOL
Konc.
Pb ŽENSKI
MOŠKI
SKUPAJ
(µg/l)
ČRNA
pod 50
8
5
13
50 do 99
4
6
10
100 do 199
1
3
4
200 do 299
0
1
1
300 in več
0
1
1
Skupaj
13
16
29
MEŽICA
pod 50
7
12
19
50 do 99
3
10
13
100 do 199
1
3
4
200 do 299
0
0
0
300 in več
1
0
1
Skupaj
12
25
37
V letih 2013 in 2014 je bilo testiranih skoraj polovico manj otrok, kot v letih 2010 in 2011, kar
pa ni v tolikšni meri rezultat slabšega odziva, kot pa rezultat zelo spremenljivega števila
rojenih otrok v posameznih letih. V Zgornji Mežiški dolini je bilo tako v letu 2008 rojenih 82
otrok, v letu 2011 pa samo 38 otrok.
Rezultati potrjujejo, da se trend upadanja vsebnosti svinca v krvi počasi ustavlja. Primerjava
obdobij 2006-2007, 2008-2009 in 2010-2011 pokaže, da je imela na začetku povišane
vrednosti (≥100 µg/l) svinca v krvi več kot polovica otrok, ki je padel najprej na slabo petino in
nato na desetino, kjer se je nekako ustalil.
V letu 2013 je bil poleg nizkega deleža otrok s povišanimi vrednostmi (≥ 100 µg/l) ugotovljen
visok delež otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi (< 50 µg/l). V letu 2014 je narastel delež
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otrok s povišanimi vrednostmi (≥ 100 µg/l) in se znižal delež otrok z nizkimi vsebnostmi
svinca v krvi (< 50 µg/l). 50 µg/l je kot referenčno vrednost potrdil tudi CDC in je zato
potrebno spremljati tudi delež otrok s temi najnižjimi vrednostmi svinca v krvi. Rast tega
deleža, podobno kot padanja deleža otrok z visokimi vrednostmi svinca v krvi, seveda tudi
kaže napredek programa.
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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 2014

92

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

do 50 µg/l
50 do 100 µg/l

40,0%

nad 100 µg/l

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

Slika: Primerjava deležev tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline, glede na izmerjene
vrednosti svinca v krvi, za obdobje od 2004 do 2014
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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 2014

Naslednja slika prikazuje mediano za vsebnost svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške
doline po letih, od pričetka rednega preskušanja vzorcev krvi. Tudi tukaj je opazen trend
padanja do leta 2010, nato pa so vrednosti podobne. V letu 2014 je bila izmerjena najvišja
vsebnost svinca v krvi posameznega otroka od začetka spremljanja.
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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 2014
Rezultati kažejo upadanja vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline, res pa se
to upadanje počasi zaustavlja, v zadnjem letu pa lahko govorimo celo o porastu. Glede na
enostavno napoved trenda (Slika) upadanja bi moral biti cilj (<5% otrok s povišano
vsebnostjo svinca v krvi) dosežen že v obdobju 2016-2017, 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 širijo.

Slika: Napoved deležev otrok s povišanimi vrednostmi svinca za prihodnja leta
(zelena trendna črta in rdeča ciljna črta)
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INDIVIDUALNE OBRAVNAVE OTROK Z VIŠJIMI VSEBNOSTMI SVINCA V KRVI
V letu 2013 smo se odločili obiskati vse domove otrok s povišano vrednostjo svinca v krvi.
Ker smo naleteli na pozitiven odziv smo obiske izvajali tudi v letu 2014. Na obiskih smo
opravili osebni svetovalni razgovor z njihovimi starši. Pri različnih otrocih smo opazili različne
možne vzroke za povišane vsebnosti svinca v krvi. 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 (suho pometanje…), možna povezava je tudi z zaposlitvijo
staršev (v industriji svinca).
Težko bi postavili neko skupno točko pri vseh otrocih, ki so imeli povišane vsebnosti svinca v
krvi, lokacije bivanja in bivalna okolja so si bila med sabo precej različna.
Že v anketah, ki jih starši izpolnijo pred odvzemom vzorca krvi otrok, so bile največkrat
izpostavljene gradnja hiše in igra v pesku, zaposlitev enega starša v industriji svinca,
makadam ob hiši oz. mimo hiše, tekstilne obloge v stanovanju, prenova stanovanja oz.
fasade in suho pometanje. To smo lahko potrdili tudi ob naših obiskih. Vsekakor pa ne
smemo spregledati vse težje socialne situacije v okolju Zgornje Mežiške doline, ki bi jo najbrž
lahko uvrstili v posredne faktorje vpliva, ki dodajo svoj del k povišani vsebnosti svinca v krvi
otrok.
Naša glavna naloga iz javnozdravstvenega vidika je varovanje zdravja prebivalcev na
preobremenjenem območju, s poudarkom na otrocih. K varnejšemu bivanju v onesnaženem
okolju lahko veliko pripomoremo z obveščanjem in ozaveščanjem prebivalcev o pomenu in
smernicah življenja v ZMD.
Pri vseh otrocih smo po protokolu delovanja ob določeni vsebnosti svinca v krvi otroka,
povabili na ponovni venski odvzem. Vpletli smo tudi družinskega zdravnika in le-ta je z
napotnico otroka poslal na pregled k nevropediatrinji, s pomočjo katere bomo skrbno
spremljali otroke s povišanimi vsebnostmi. V naslednjem letu bomo sodelovanje še okrepili in
izboljšali protokole obravnave v korist boljšemu zdravju naših otrok.

ZAKLJUČEK
V obdobju od začetka izvajanja programa so se vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje
Mežiške doline znižale. Največji padec je bil takoj na začetku izvajanja programa, ko je tudi
program stekel z največjo vnemo in so imeli sorazmerno grobi ukrepi v močno prizadetem
okolju hiter učinek. Z leti je dinamika izvajanja ukrepov upadla, vsebinske dopolnitve
programa niso zaživele in trend upadanja vsebnosti svinca v krvi se je ustavil. Po letu 2012,
ko se je izvajanje programa praktično ustavilo, so bili v letu 2013 postavljeni zelo dobri
temelji, da bi nadoknadili zamujeno. Uspešno rešen problem zapletov pri urejanju ustreznih
podlag za izvedbo letnega programa se je v letu 2013 deloma prestavil na samo izvedbo,
tako da je dinamika še vedno nekoliko zamujala, v letu 2014 pa se je tudi to izboljšalo. Večji
problem predstavlja zastajanje nadgradnje programa. Učinkovitost osnovnih ukrepov
(preplastitve makadamskih površin, urejanje otroških igrišč) je precej manjša, kot v začetku
programa, saj so bile najbolj kritične točke že sanirane. Ostajajo pa manjša žarišča, kjer
opažamo veliko obremenjenost okolja in otrok s svincem. Problematična so domača
dvorišča, ki so seveda v zasebni lasti in jih do sedaj nismo uspeli vključiti v program. Poleg
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sanacije makadamskih dvorišč bi bilo potrebno v večjem delu izvajati ukrepe tudi na vrtnih
tleh in dvoriščnih tleh. Seveda so tudi v tem primeru ukrepi najbolj smiselni tam, kjer se otroci
največ zadržujejo – poleg namenskih igrišč je to neposredna okolica hiš, kar ponovno izraža
potrebo po vključitvi zasebnih zemljišč v program. Tudi ne najboljši rezultati preskusov
vzorcev krvi otrok v letu 2014 to potrjujejo. V letu 2014 smo ponovno naleteli na problematiko
uporabe gradbenega materiala z visoko koncentracijo nekaterih potencialno toksičnih
elementov (Pb, Cd). Verjamemo, da se moramo uporabi takšnega materiala v največji možni
meri izogibati in še posebej preprečevati njegovo uporabo v razsuti obliki. V primeru tvorbe
majhnih delcev je njegova inertnost ne glede na vir in obliko precej vprašljiva, na izbiro pa so
varnejše alternative.
V zadnjem obdobju smo se še bolj intenzivno lotili svetovanja na individualni ravni, obiski v
domačem okolju otrok pa so potrdili, da problematika ni enolična in tudi ni univerzalne
rešitve. So pa obiski pokazali, da so potrebne dodatne aktivnosti v zvezi z izpostavljenostjo
staršev otrok svincu na delovnem mestu, kjer bomo skupaj s podjetji delovali v smeri
zmanjšanja prenosa onesnaženja iz delovnega v domače okolje. Ponekod je lahko
problematična neposredna bivalna okolica z več viri izpostavljenosti (makadam, avtohtona
tla, vrtna tla), kjer si stanovalci ne morejo privoščiti ureditvenih ukrepov, v nekaterih primerih
je lahko prehud zalogaj že nakup sesalnika s kakovostnim filtrom. V takih primerih je iskanje
dobrih rešitev še toliko težje, ker je izvedba ukrepov v okviru obstoječega programa precej
zapletena.
Vsebnost svinca v krvi otrok se niža pod pogojem izvajanja učinkovitih sanacijskih ukrepov v
okolju v povezavi z izvajanjem splošnih higienskih načel in zdrave prehrane na nivoju
posameznika. V programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini
skušamo vplivati na oboje. Za uspešen napredek je potrebno program nadaljevati v
zastavljenem ritmu in ga dopolniti v smislu možnosti vključevanja novih rešitev (sanacija oz.
stabilizacija tal, subvencionirana varovalna prehrana za širšo populacijo, subvencionirana
nabava kakovostnih sesalnikov za najbolj ogroženo populacijo) in večjega vključevanja
zasebnih zemljišč, pri katerih se ugotavlja večje tveganje za tam bivajoče otroke.
Cilj programa je doseči, da vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline ne bodo
presegale 100 µg/l (95% otrok z nižjimi vrednostmi). Temu cilju smo se zelo približali, vendar
pa se je napredek skorajda ustavil, tudi CDC (Centers for Disease Control and Prevention) je
postavil novo referenčno vrednost 50 µg/l. Da bi nadalje povišali delež otrok z vrednostjo
svinca v krvi pod 100 µg/l in tudi delež z vrednostjo pod 50 µg/l bo potrebno vestno in tudi
bolj ciljano izvajanje ukrepov, predvsem na ugotovljenih žariščih, to je na lokacijah, kjer
vsako leto opažamo otroke s povišano vsebnostjo svinca v krvi in kjer je potrjena velika
onesnaženost faktorjev okolja. Izpostavimo lahko območje v Žerjavu in Rudarjevem v Črni in
območje Knapovške ulice ter Polene v Mežici.
Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini nedvomno vpliva
tudi na kakovost življenja v tem okolju, pogoji bivanja in sam izgled krajev sta se izboljšala.
To posredno vpliva tudi na odnos prebivalcev do programa, ki ga zato lažje sprejmejo se
vanj vključujejo. Lasten interes ljudi za izvajanje varovalnih ukrepov za zmanjšanje
izpostavljenosti in vnosu svinca pa sta pomembna člena za uspeh programa, zato je
potrebno ukrepe izvajati skupaj z občani, na način, ki je za njih sprejemljiv. To je edini način,
da je možno zastavljene ukrepe celovito in učinkovito izvesti.
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ZAKLJUČEK

V zaključku lahko zgolj povzamemo ugotovitve, ki se ponavljajo skozi celotno poročilo.
Najprej dejstvo, da so se zaradi izvajanja programa izboljšali bivalni pogoji za prebivalce
Zgornje Mežiške doline. To vsaj v majhnem delu vpliva tudi na izboljšanje perspektive tega
dela naše države. Jasno je tudi, da so se vsebnosti svinca v krvi otrok v povprečju znižale,
kar kaže na nižjo izpostavljenost oz. manjši vnos svinca v telo otrok. Za programsko obdobje
2013/14 lahko ugotovimo tudi, da so bili problemi s pripravo in potrjevanjem letnega
programa ukrepov v veliki meri odpravljeni in so bili s tem zagotovljeni precej boljši pogoji za
njegovo izvajanje. Po drugi strani pa zastavljen program v veliki meri vključuje ukrepe, ki bi
bili sicer izvedeni že v prejšnjih letih, nekateri ukrepi pa še vedno zastajajo, za izvedbo
nekaterih pa je tudi zelo težko poiskati primeren pristop. Nekatere programske dopolnitve
smo že predlagali, za enkrat pa v večji meri še niso bile realizirane. Področje vrtnih in
dvoriščnih tal ostaja še precej nedotaknjeno. Tla so že v teoriji glavni zbiratelj starih emisij
težkih kovin in to v svoji vrhnji plasti. Na namenskih otroških igriščih so bile kar hitro urejene
bariere, na ostalih tleh, kjer je možnost večje izpostavljenosti otrok, pa ni bilo storjeno
praktično nič. Za področje vrtnih tal se sicer obeta projekt čiščenja tal, ki ni neposredno
povezan s programom, lahko pa ponudi primerno opcijo sanacije tal, ki bi bila uporabna tudi
v večji meri. V zvezi s tlemi, namenjenimi za pridelavo, je problematika še širša, saj je
vprašljiva tudi kakovost pridelkov, omejena pa je tudi sama dejavnost (težave pri pridobivanju
ekoloških certifikatov). Seveda bi lahko iskali še cel kup posrednih problemov, ki jih prinaša
življenje v onesnaženem okolju, vendar je prav, da ostanemo osredotočeni na osnoven
problem, to je varovanje zdravja otrok. Ne dvomimo, da je bil dosežek velik napredek, bolj pa
nas skrbi nadaljevanje. Začetek izvajanja programa je doprinesel k hitremu padanju
povprečnih vsebnosti svinca v krvi otrok v Zgornji Mežiški dolini, ki pa se v zadnjih letih
ustavlja. Vsebnosti svinca v krvi nad 100 µg/l ima še okoli 10% otrok, želimo pa si
nadaljnjega znižanja deleža. Že prej smo opozarjali, da bo pri nadaljevanju programa
potreben bolj specifičen pristop in ukrepati na področjih, kjer je možna večja izpostavljenost
manjše skupine ali celo posameznih otrok. V letih 2013 in 2014 smo ob ogledih bivalnega
okolja posameznih otrok, z ugotovljenimi višjimi vsebnostmi svinca v krvi, dobili ponovno
potrditev, da je takšno razmišljanje pravo. Tudi primerjava obremenjenosti otrok s svincem
po manjših območjih je pokazala oz. potrdila najbolj obremenjena območja – Žerjav,
Rudarjevo, Poleno. Upamo, da bomo uspeli program ustrezno dopolniti in nato izvesti tudi
primerne ukrepe v okolju, da bomo v predvidenem času dosegli zastavljeni cilj.

97

