
 

 

 



 

 



 

 



3. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA za leto 2009 

UKREPI po točka iz 

Priloge 2 Odloka  

AKTIVNOSTI V LETU 2009 IZVAJALEC 

2.1 

Zamenjava 

onesnažene zemlje in 

zasejanje trave na 

javnih površinah, ki 

so namenjene 

zadrževanju otrok 

Izvedba zemeljske prevleke z zatravitvijo 

ob ureditvi novega otroškega igrišča  na 

Poleni 

OBČINA MEŽICA 

Ureditev protiprašne bariere (prekritje) 

gole površine na območju otroškega 

igrišča vrtca Mežica  

OBČINA MEŽICA 

Zamenjava zemlje v okolici vrtca in 

osnovne šole Črna 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.2 

Preplastitev javnih 

površin, po katerih se 

gibljejo in zadržujejo 

otroci 

Asfaltiranje Leške ceste v naselju Mežica 

(LC 257060) – 1. del  

OBČINA MEŽICA 

Asfaltiranje ceste v naselju Mežica Cesta 

Smrečnikovo (JP 757 050) - 1. del   

OBČINA MEŽICA 

Asfaltiranje Kopališke poti – 1. del  OBČINA MEŽICA 

Asfaltiranje Podpeške poti  OBČINA MEŽICA 

Asfaltiranje makadamskih površin na 

območju za Občino Črna – odsek ceste 

Rdeči Križ – Center 115  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje makadamske ceste na 

odseku – stan. objekti Sp. Javorje 16-19 

do priključka na glavno cesto  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Ureditev (preplastitev) neprekritih 

peščenih površin v osrednjem delu kraja 

Žerjav –Parkirišči pri vrtcu in pri 

Elektrarni 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje makadamskih površin na 

območju stanovanjskih objektov okolice 

Center 119 – 123 (okolica Gasilskega 

doma)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 



Asfaltiranje makadamske površine ob 

objektu Center 20 (dvorišče za 

medvedom) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje makadamske površine na 

območju stanovanjskih objektov – 

Center 2 in 4  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje odcepa makadamske ceste 

na območju stan. objekta Žerjav 57 

(Hribernik)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje dovozne ceste in 

makadamskih površin na območju 

blokovskega naselja Haus v Heleni  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje odseka makadamske ceste 

na območju stanovanjskega  objekta – 

Center 141a (Skudnik) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Obnova (preplastitev) cest in 

makadamskih površin na območju 

naselja Rudarjevo (500 m2)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Ureditev makadamskih površin za 

stanovanjskim blokom Žerjav 23 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje makadamske cest v naselju 

Mrdavs na območju Jazbine 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Asfaltiranje makadamskih površin in 

dovoza do hiše Stopar na območju 

Žerjava  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.3 

Mokro čiščenje javnih 

površin 

 

Občasno mokro čiščenje prahu na 

utrjenih javnih površinah v krajih Črna in 

Žerjav z izposojenim namenskim 

vozilom (stroški dela in materiala) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.4  

Ureditev golih javnih 

V letu 2009 ni predvidenih ukrepov 

 

 



površin z rastlinskimi 

prevlekami 

2.5 

Ureditev lokacij za 

varno vrtnarjenje 

 

Odkup zemljišč na primernih lokacijah v 

krajih Črna in Žerjav 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Ureditev osnovnih pogojev za 

vrtnarjenje na lokacijah varnih vrtov 

Črna in Žerjav (namestitev 

neonesnažene zemlje, ureditev 

okolice…) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.6 

Dodeljevanje 

subvencij za 

zagotovitev varovalne 

prehrane javnim 

vzgojno 

izobraževalnim 

zavodom in drugim 

javnim zavodom za 

vzgojo, izobraževanje 

in zdravstveno 

varstvo otrok 

Dodeljevanje subvencij za  zagotovitev  

varovalne prehrane otrok v Občini 

Mežica. Varovalna živila morajo biti v 

največji možni meri pridelana na 

ekološki način. 

OBČINA MEŽICA 

Dodeljevanje subvencij za  zagotovitev  

varovalne prehrane otrok v Občini Črna. 

Varovalna živila morajo biti v največji 

možni meri pridelana na ekološki način. 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.7 

Čiščenje fasad in 

ostrešij stavb, 

namenjenih za bivanje 

 

Čiščenje podstrešij objektov v katerih 

bivajo oz. se gibljejo otroci  

OBČINA MEŽICA 

Čiščenje fasade Delavski dom Žerjav  OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad 

na stanovanjskih hišah na območju 

Občine Črna 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Čiščenje podstrešij objektov v katerih 

bivajo oz. se gibljejo otroci  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 



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 

 

Pregled otroških igrišč in ocena stanja z 

vidika tveganja za vnos svinca. 

Informiranje javnosti in občutljivih 

skupin o higienskih varovalnih ukrepih v 

bivalnem okolju. Spremljanje programa 

dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih 

in šolah. Izobraževanje osebja v vrtcih, 

šolah in drugih zavodih za vzgojo, 

izobraževanje in zdravstveno ter drugo 

oskrbo prebivalcev, o vzdrževanju 

higiene ter izobraževanje kuharskega 

osebja o pripravi varovalne prehrane. 

Redno telefonsko svetovanje 

strokovnjakov ZZV Ravne. Izvajanje 

informativnih točk za različne ciljne 

skupine v različnih oblikah (otroci, 

nosečnice, starejši občani). Vzdrževanje 

spletne strani sanacijskega programa. 

ZZV RAVNE NA 

KOROŠKEM 

2.9 

Ocena onesnaženja v 

širšem bivalnem 

okolju 

 

Izdelava poročila s prvo oceno 

onesnaženja v širšem bivalnem okolju in 

možnimi sanacijskimi ukrepi  

ARSO, ZZV RAVNE NA 

KOROŠKEM 

2.10 

Monitoring prašnih 

delcev v zraku 

Nadaljevanje izvajanja monitoringa 

prašnih delcev v zraku. 

ARSO 

2.11 

Monitoring tal in vode 

 Začetek izvajanja monitoringa skladno s 

pripravljenim planov iz leta 2008.  

ARSO 

2.12 

Koordinacija priprave 

letnih programov 

ukrepov in poročil o 

izvajanju programa ter 

Koordinacija priprave predlogov za letni 

plan ukrepov  

Priprava predlogov za letni plan ukrepov  

Za nadaljnje ukrepov v letu 2010 – 

pripraviti oceno stanja s predlogi 

prioritet in pregled izvedenega 

ZZV RAVNE NA 

KOROŠKEM 



strokovni nadzor nad 

izvajanjem ukrepov iz 

tega odloka na 

operativni ravni 

 

Koordinacija nalog 

Evalvacija poteka programa s poročilom 

in oceno napredka  

 

4. UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU za leto 2009 

UKREP  AKTIVNOSTI V LETU 2009 

Biomonitoring: 

ugotavljanje  vsebnosti 

svinca pri eno leto 

starih otrocih iz Zgornje 

Mežiške doline  

 

Ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi eno leto starih otrok, z 

usmerjenim svetovanjem in ustrezno strokovno obravnavo otrok s 

povišanimi vsebnostmi svinca po protokolu, z odvzemi 60 vzorcev krvi  

Ponovni odvzemi krvi (ocena 33% – 20 vzorcev),  obravnava  in 

spremljanje otrok po strokovnem protokolu 

Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z laboratorijskimi službami 

(odvzem, transport,  analiza vzorcev krvi), organizacija izvedbe 

odvzemov, promocija in vabljenje otrok, informiranje staršev 

Obveščanje in svetovanje staršem otrok, komunikacija s širšo 

javnostjo (stroka,  splošna javnost…) 

Analiza rezultatov oz. vrednotenje ugotovljenih vsebnostih svinca v 

krvi, izdelava poročila  

Ugotavljanje vsebnosti 

svinca v krvi pri tri leta 

starih  otrocih iz 

Mežiške doline 

 

Ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi  tri leta starih otrok iz celotne 

Mežiške doline (otroci iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na 

Koroškem in Prevalje), z usmerjenim svetovanjem in ustrezno 

strokovno obravnavo otrok  s povišanimi vsebnostmi svinca po 

protokolu, z odvzemi 230 vzorcev krvi 

Ponovni odvzemi krvi (ocena 30 % – 70 vzorcev) 

Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z laboratorijskimi službami 

(odvzem, transport,  analiza vzorcev krvi), organizacija izvedbe 

odvzemov, promocija in vabljenje otrok, informiranje staršev 

Obveščanje in svetovanje staršem otrok, komunikacija s širšo 



javnostjo (stroka, mediji, splošna javnost…) 

Analiza rezultatov oz. vrednotenje ugotovljenih vsebnostih svinca v 

krvi, izdelava poročila 

Ugotavljanje vsebnosti 

svinca v krvi pet let 

starih otrocih iz zgornje  

Mežiške doline 

Preskusi vsebnosti svinca v krvi 5 let starih otrok z usmerjenim 

svetovanjem in ustrezno strokovno obravnavo otrok  s povišanimi 

vsebnostmi svinca, z odvzemi 60 vzorcev krvi 

Ponovni odvzemi krvi (ocena 20% – 12 vzorcev) 

Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z laboratorijskimi službami 

(odvzem, transport,  analiza vzorcev krvi), organizacija izvedbe 

odvzemov, promocija in vabljenje otrok, informiranje staršev 

Obveščanje in svetovanje staršem otrok, komunikacija s širšo 

javnostjo (stroka, mediji, splošna javnost…) 

Analiza rezultatov oz. vrednotenje ugotovljenih vsebnostih svinca v 

krvi, izdelava poročila 

Ugotavljanje vsebnosti 

svinca v krvi devet let 

starih otrocih iz zgornje  

Mežiške doline 

 

Preskusi vzorcev krvi  9 let starih otrok z usmerjenim svetovanjem in 

ustrezno strokovno obravnavo otrok  s povišanimi vsebnostmi svinca, 

z odvzemi 60 vzorcev krvi in analiza selena v krvi pri določenem 

manjšem vzorcu populacije. 

Ponovni odvzemi krvi (ocena 15% – 10 vzorcev) 

Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z laboratorijskimi službami 

(odvzem, transport,  analiza vzorcev krvi), organizacija izvedbe 

odvzemov, promocija in vabljenje otrok, informiranje staršev 

Obveščanje in svetovanje staršem otrok, komunikacija s širšo 

javnostjo (stroka, mediji, splošna javnost…) 

Analiza rezultatov oz. vrednotenje ugotovljenih vsebnostih svinca v 

krvi, izdelava poročila 

 

 


