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Na podlagi 5. člena Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07) je Vlada
Republike Slovenije na 30. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejela Letni program ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2012 (Sklep Vlade RS št. 354053/2012/6). Na isti seji se je vlada seznanila s Poročilom o izvajanju programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini v letu 2011.
Skladno s sprejetim programom je bila sklenjena pogodba (št. 2330-12-000126) med
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
za izvedbo ukrepov, katerih izvajalec je skladno z Odlokom ZZV Ravne. Poročilo povzema
ukrepe in aktivnosti v drugi polovici leta 2012, medtem ko je prvi del predstavljen v poročilu
za leto 2011, skladno z dinamiko zastavljeno v planu ukrepov za leto 2011.
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1 UVOD
V letu 2007 je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07,
»Odlok«), na podlagi katerega so se pričeli izvajati ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in
vnosa potencialno toksičnih elementov v telo. Zgornja Meţiška dolina je zaradi bogate
industrijske preteklosti močno bremenjena z nekaterimi zdravju škodljivimi elementi – v
največji meri s svincem. Ukrepi, ki se v okolju izvajajo so zato tudi usmerjeni predvsem v
manjšo izpostavljenost in vnos svinca v telo prebivalcev, na prvem mestu mlajših otrok, ki so
za vnos in škodljive vplive svinca najbolj dovzetni. Skupen cilj ukrepov je zmanjšati
izpostavljenost ljudi teţkim kovinam (predvsem svincu) v okolju, osnovno merilo pa vsebnost
svinca v krvi najmlajših otrok za katero ţelimo, da pade pod 100 µg/l (akcijski nivo CDC
1991) pri praktično vseh otrocih iz Zgornje Meţiške doline (vsaj 95% otrok). Vsebnost svinca
v krvi otrok je namreč dober kazalec prejema svinca v telo iz različnih virov izpostavljenosti.
Izvajanje ukrepov z zadnjih petih letih je prineslo napredek in koncentracije svinca v krvi
otrok so v povprečju precej padle, tudi deleţ otrok z visokimi vsebnostmi svinca v krvi pa je
precej niţji. Na drugi strani CDC ţe vpeljuje stroţjo referenčno vrednost (50 µg/l), kar še bolj
poudarja nujnost nadaljevanja programa. Vse bolj izrazito se kaţejo tudi posamezne lokacije,
na katerih se pojavljajo otroci s povišano vsebnostjo svinca v krvi. Na teh lokacijah so
navadno izmerjene tudi visoke koncentracije svinca v faktorjih okolja (zemlja, zrak, dvoriščna
tla) in bi bilo smiselno izvesti sanacijske ukrepe, ker pa gre za zasebna zemljišča, do sedaj
nismo našli primerne poti. Smiselni bi bili ukrepi sanacije avtohtonih tal, preplastitve
makadamskih dvorišč in ponekod tudi ureditve fasad. Z vključitvijo zasebnih zemljišč bi lahko
v večji meri izvajali ukrep sanacije avtohtonih tal, ki je (poleg otroških igrišč) najbolj smiseln
in potreben ravno na domačih dvoriščih, kjer sta izpostavljenost tlom in vnos v telo največja.
V letu 2012 je program ukrepov v veliki meri zastal in so se večinoma izvajali kontinuirani
ukrepi (varovalna prehrana, mokro čiščenje utrjenih površin, monitoring krvi otrok), za druge
ukrepe pa je ostalo zelo malo sredstev. Tudi pozna potrditev letnega plana ukrepov ni nudila
moţnosti za izvedbo večjih ukrepov na terenu. Po hitrem napredku pri padanju vrednosti
svinca v krvi otrok, se je le ta ustavil in je v letošnjem letu imelo povišane vsebnosti svinca
nekoliko več otrok, kot v prejšnjih dveh letih, kar potrjuje domnevo, da bo napredek proti
končnemu cilju vse teţji in bo potrebno nadaljnje ukrepe zelo natančno definirati in
usmerjeno izvajati.
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2012
2.1 Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so
namenjene zadrţevanju otrok
Ukrep je izvajala Občina Meţica. V planu ukrepov je bila zamenjava zemlje pri otroških
igralih.
Ukrep je bil izveden v okviru celovite ureditve na območju vrtca in šole v Meţici. Del zemlje je
bil v okolici šole zamenjan ţe v lanskem letu. V letošnjem letu so bile urejene površine na
drugi strani šole, urejanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnje, dokler območje okoli šole in
vrtca ne bo v celoti ustrezno urejeno.

Slike: Zamenjava zemlje pri Osnovni šoli Meţica
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2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci
Ukrep je izvajala Občina Črna na Koroškem.
V drugi polovici leta 2012, je bil skladno s planom ukrepov za leto 2012 izveden naslednji
ukrep:
 Rekonstrukcija glavne ulice na območju Pristava (1.del).
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Slike: Preplastitev 1. dela ceste na območju Pristava

2.3 Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep sta izvajali Občini Črna na Koroškem in Meţica. Mokro čiščenje prahu na utrjenih
javnih površinah v krajih Črna, Ţerjav in Meţica je pomemben ukrep pri niţanju količin
mobilnega prahu v okolju. Z leti in večanju deleţa utrjenih površin (zaradi prekrivanja cest v
krajih) je ukrep pridobival na pomenu in se je v letu 2012 ţe kontinuirano izvajal.
V okviru ukrepa je s sredstvi iz letnih planov 2010 in 2011 nabavljeno namensko vozilo
Marchel Boschung Pony P4T, ki se uporablja za čiščenje utrjenih površin v krajih Črna na
Koroškem, Ţerjavu in okoliških zaselkih. Za upravljanje vozila je zaposlen usposobljen
delavec, ki skrbi za redno izvajanje zastavljenih nalog. Mokro čiščenje se izvaja redno.
Pogosteje se izvaja v centrih kraja Črna na Koroškem in Ţerjav, manj pogosto pa na
okolišnjih zaselkih (Podpeca, Topla, Koprivna, Bistra, Javorje, Ludranski vrh). Čiščenje v
krajih Črna na Koroškem in Ţerjav je pogostejše zato, ker je tam večja gostota prebivalstva,
več pa je tudi ustrezno utrjenih površin.
V občini Meţica se je čiščenje prahu izvajalo pogodbeno. Izvajalec Komunala Meţica JKP
d.o.o. je izvajal mokro čiščenje utrjenih površin z namenskim strojem Bucher-Gujer City Cat
1500. Čiščenje prahu se je izvajalo na utrjenih površinah v kraju Meţica in okoliških zaselkih.
Pometanje se je redno izvajalo na lokalnih cestah v skupni dolţini 30 km, širine cca 4m,
pločnikih v skupni dolţini 4 km, v povprečni širini 2.5 metra in v kriţiščih ter parkiriščih
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površine cca 2.500 m2. Poudarek je bil na čiščenju površin v bliţini vrtca oz. šole in oţjem
centru Meţice, kjer je migracija prebivalcev največja. Skupno je bilo v čiščenje zajetih skoraj
400.000 m2, od tega 360.000 m2 cest, 30.000 m2 pločnikov in 7.500 m2 kriţišč.

Sliki: Čiščenje površin v občini Črna na Koroškem z vozilom Marchel Boschung Pony P4T

Sliki: Čiščenje površin v občini Meţica z vozilom Bucher-Gujer City Cat 1500

2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Ukrep je izvajala Občina Črna na Koroškem. Eden izmed ukrepov, ki se etapno izvajajo je
ureditev glavne ceste skozi kraj Ţerjav. V planu ukrepov za leto 2011 je bila preplastitev dela
ceste na relaciji Šola Ţerjav – Tenez, ki je bila končana pomladi leta 2012. Skladno s planom
ukrepov za leto 2012 je bilo urejeno prekritje golih breţin ob cesti.
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Slike: Rastlinske prevleke na breţinah ob cesti Šola - Tenez

2.5 Določitev lokacij za varno vrtnarjenje
V planu ukrepov za leto 2012 ni bilo planiranih aktivnosti v sklopu tega ukrepa. Aktualna pa
ostaja uresničitev ideje Ureditev lokacije za varno vrtnarjenje v kraju Ţerjav, kjer je praktično
celotno območje kritično onesnaţeno. Ideja je bila predstavljena in pozitivno sprejeta na
sestanku krajevne skupnosti Ţerjav. Ureditev varnega vrta v Ţerjavu je bila tudi v predlogu
ukrepov za leto 2012, vendar je zaradi pomanjkanja sredstev izpadla.
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2.6 Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in
zdravstveno varstvo otrok
Ukrep sta izvajali Občini Črna na Koroškem in Meţica.
V okviru ukrepa, ki se kontinuirano izvaja je zagotovljena dopolnilna varovalna prehrana za
predšolske otroke, ki obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini. V varovalno prehrano so bila
vključena ţivila z večjo vsebnostjo vitamina C, ţeleza in kalcija, to so hranilne snovi, ki so
naravni antagonisti svinca in tako preprečujejo njegovo absorpcijo v telo. Ker je pri absorbciji
svinca eden od pomembnih vplivnih dejavnikov tudi časovni okvir uţivanja obrokov je bil
oblikovan časovni razpored vključevanja ţivil z večjo vsebnostjo ţeleza in kalcija. Z dodanim
vitaminom C pa omogočamo, da se v telesu ţelezo pretvarja v obliko, ki ga telo do štirikrat
laţje vsrkava. Posebna pozornost je namenjena tudi izboru lokalnih ţivil in procesu
vključevanja le-teh. Kot vemo so ta ţivila zelo občutljiva in zato je potrebna še večja skrb in
pozornost pri vključevanju, dostavi in hitri porabi ţivil, predvsem sveţe zelenjave. Z
dostavljavcem izbranih je vzpostavljena stalna komunikacija (2 x tedensko), tako da
resnično zagotavlja sveţa ţivila in kratek transport. Z uvajanjem sveţega lokalnega sadja in
zelenjave kot varovalno prehrano vzgojiteljice v vrtcih tudi motivirajo otroke za uţivanje le-teh
ţivil, čim pogosteje in predvsem v presni obliki. Prav tako so se otroci ţe dobro navadili
uţivati naravne sadno-zelenjavne sokove, ter limonado in oranţado. Tudi uţivanje mleka ni
več problem. Otroci ta izbrana ţivila poskusijo, jih uţivajo in pogosto se na njihov okus
navajajo preko različnih iger. Z vključevanjem varovalne prehrane v vrtce zajamemo večino
otrok, ki ţivijo v ZMD, še vedno pa bi radi vključili tudi preostale otroke, za kar pa bi bilo
potrebno v okviru odloka najti ustrezno rešitev.
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2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih prebivanju
V letnem planu ukrepov za leto 2012 je bil načrtovan ukrep obnove fasad stavb v centru
kraja Črna. Izvedena je bila sanacija dotrajane fasade večstanovanjskega bloka v centru
kraju Črna na Koroškem, na naslovu Center 18.
V letu 2012 so bile izvedene tudi meritve obremenjenosti fasad stavb s potencialno
toksičnimi elementi Pb, Cd, As in Zn, ki so na nekaterih stavbah pokazale precejšno
onesnaţenost materiala v zgornjem sloju fasad. Natančnejše poročilo o meritvah je
predstavljeno v nadaljevanju, pod točko 2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in
ozaveščanja prebivalcev o moţnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega
vnosa v telo ter o varni in varovalni prehrani.

Sliki: Fasada stavbe ob kroţišču v Črni
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2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o moţnih
virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
varovalni prehrani
Ukrep je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Ena osnovnih dejavnosti na področju javnega zdravja je obveščanje in ozaveščanje
prebivalstva o varovanju in krepitvi zdravja. Skladno z določili odloka ZZV Ravne v zadnjih
letih bolj intenzivno in usmerjeno izvaja te naloge ciljano za problematiko povezano z
onesnaţenih okoljem Zgornje Meţiške dolini. Gre za specifično regionalno nalogo, ki izhaja
iz zaznanega zdravstveno ekološkega problema, kar je nedvomno področje, ki ga poleg
uveljavljanja nacionalnih strategij s področje zdravja moramo v čim večji meri pokrivati
regionalni zavodi za zdravstveno varstvo. S ciljanim informiranjem v zvezi z onesnaţenim
okolje s toksičnimi elementi in načini zmanjšanja izpostavljenosti tem elementom ter
zmanjšanjem njihovega vnosa v telo smo pričeli ţe leta 2004 s projektno nalogo »Ţivljenje s
svincem«. Takrat so bili po nekaj letih znova izvedeni preskusi krvi otrok na vsebnost svinca,
ki so pokazali, da so otroci iz Zgornje Meţiške doline s svincem še vedno preobremenjeni. Ti
rezultati so bili povod za izvedbo predavanj za prebivalce ter izdelavo informativnega plakata
in zloţenke, projekt pa je predstavljal tudi osnovi za oblikovanje programa ukrepov sanacije,
ki se je pričel izvajati tri leta kasneje. V okviru programa smo aktivnosti obveščanja in
ozaveščanja okrepili: vzpostavljena je bila stalna spletna stran programa, izdelali smo
informativno prehransko podlogo, pripravili tematsko druţabno igro, oblikovali strokovni
informativni plakat, redno objavljali prispevke v lokalnih in nacionalnih medijih, redno izvajali
informativne dejavnosti v sklopu aktivnosti šol in vrtcev, problematiko pa smo predstavljali
tudi na različnih strokovnih srečanjih.
Med aktivnostmi izpeljanimi v drugi polovici leta je potrebno izpostaviti strokovni posvet
»Svinec v Zgornji Meţiški dolini«, ki je bil izveden dne 23.10.2012 v Črni na Koroškem, na
katerem smo se srečali različni deleţniki, ki smo do sedaj na različne načine sodelovali in še
sodelujemo pri pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini. Program sanacije je bil osredja tema tudi ob obisku ministra za kmetijstvo in okolje
Franca Bogoviča dne 19.9.2012. Izvajali smo tudi ţe ustaljene aktivnosti v šolah in vrtcih
Zgornje Meţiške doline, ter nudili potrebne informacije interesentom preko različnih oblik
komuniciranja. Tematika je stalno prisotna v vseh opaznejših regionalnih in nacionalnih
medijih.
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2.8.1 SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI«
Spletna stran »sanacija-svinec.si« ţe od leta 2008 ponuja informacije v zvezi s potekom
izvajanja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ter informacije v zvezi s svincem,
njegovih škodljivih vplivih na zdravje in o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in
zmanjšanju vnosa svinca v telo. Na spletni strani objavljamo vse pomembnejše dokumente
(zapise, poročila, predstavitve) v zvezi z izvajanjem programa. V mesecu oktobru 2012 je
spletno stran obiskalo 75 oseb.

Slika: Spletna stran »sanacija-svinec.si«

2.8.2 TEMATSKA DRUŢABNA IGRA
Ţe v lanskem letu smo v vrtcih in šolah Zgornje Meţiške doline izvedli učne ure na katerih
smo predstavili poučno druţabno igro, preko katere ţelimo otroke seznaniti z okoljem v
katerem ţivijo in jih učiti kako skrbeti za lastno zdravje. Igro smo v celoti oblikovali na Zavodu
za zdravstveno varstvo Ravne. Igra, ki se odvija na klasični osnovi metanja kocke in
premikanja figur na podlagi z igralnimi polji, otrokom predstavlja Zgornjo Meţiško dolino, jih
opozarja na specifično onesnaţenje okolja in jih motivira za gibanje in zdravo
prehranjevanje. V letu 2012 smo igro distribuirali še na podruţnične šole in Center za
usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem.
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Slika: Tematska druţabna igra

2.8.3 PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE
ZZV Ravne je podobno kot v prejšnjih letih skupaj z Občinama Meţica in Črna na Koroškem
pripravil izbor ţivil za dopolnilno varovalno prehrano. V letošnjem letu ni bilo potrebno
pripraviti celovite dokumentacije za javni razpis, ker so bila opredeljena sredstva niţja in se
ţivila naročujejo preko naročilnic. Glede postopka vključevanja izbranih ţivil smo izvedli
izobraţevanje kuharskega osebja. Izobraţevanje kuharskega osebja, ki pripravlja obroke za
predšolske otroke, izvajamo vsako leto. Strokovnjaki ZZV Ravne smo sodelovali pri
postopkih izbora lokalnih ţivil in njihovem vključevanju v varovalno prehrano.
Izvedli smo tudi posebno učno uro s tematsko vsebino uţivanja lokalnega sadja, v
kombinaciji z mlečnim izdelkom. Namen delavnice je bil predšolske otroke ZMD poučiti, kako
lahko preprečijo oz. zmanjšajo vnos svinca v telo. Z vključitvijo v igralnice, s tematiko
uţivanje lokalnega sadja, smo se z otroki pogovarjali in postopoma šli skozi vse procese, da
smo zagotovili varno pripravo in nato uţivanje navadnega jogurta z domačim sadjem.
V mesecu juniju smo obiskali Vrtec Meţica in se pogovarjali z otroki o uţivanju pridelkov iz
Zgornje Meţiške doline. Na podlagi primerjalne analize vzorcev jagod, ki je pokazala veliko
večjo obremenjenost s teţkimi kovinami pri neopranem vzorcu, kot pri opranem, smo se
odločili za takšen pristop podajanja informacij. Dejstvo je, da temeljito pranje vrtnin (še
posebej tistih, ki so bliţje tlom) pred uţivanjem bistveno zniţa izpostavljenost teţkim kovinam
iz tega vira. Z otroki smo po sledljivih korakih praktično pripravili obrok z domačim sadjem.
Otroci so si najprej umili roke, nato oprali sadeţ in pripravili pripomočke za pripravo mlečnosadne malice. Ob tem smo se pogovarjali, na kakšen način lahko uţivamo sadje in zelenjavo
pridelano v Zgornji Meţiški dolini ter o pomenu pranja vrtnin z vrta, preden jih pojejo.
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Na kratko pa smo z otroki tudi obnovili ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo vnos teţkih
kovin: redno umivanje rok po igranju v naravi; pranje sadja in zelenjave-pred uporabo z
zadostnimi količinami tekoče vode; redno uţivanje obrokov-na pribliţno dve uri, z
vključevanjem ţivil, ki zmanjšuje absorpcijo svinca iz prebavil in imajo veliko ţeleza, kalcija
in vitamina C (nemastna hrana, pusto meso, mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava);
mokro čiščenje tal, polic, pranje igrač, igral; kjer je moţno odstranitev tekstilnih oblog iz
stanovanja; uporaba sesalca s kakovostnim HEPA oz. vodnim filtrom in izogibanje suhemu
pometanju z metlo ter drugim aktivnostim, ki povzročajo prašenje.
Po končani pripravi obroka in pogovoru smo otrokom še razdelili letak za starše, ki smo ga
pripravili prav za to delavnico. Na letaku so bile zajete bistvene informacije glede varovalne
prehrane in ukrepov, ki smo jih na delavnici tudi predstavili otrokom.

Sliki: Utrinki z učnih ur iz igralnic vrtcev

2.8.4 IZOBRAŢEVANJE »SADJE IN ZELENJAVA V ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI«
Izpeljali smo usmerjeno izobraţevanje za prebivalce ZMD, ki imajo lastne vrtove. Na podlagi
opravljenih analiz odvzetih vzorcev izbranih vrtnin, rezultati nakazujejo moţnost sprejemanja
onesnaţil v rastline. Udeleţence izobraţevanja smo poučili o tem, katere vrste rastlin so
primerne za gojenje na površinah v ZMD, da je potrebno izbirati rastline, ki so za vezavo
toksičnih kovin manj dovzetne. To so rastline, ki dozorevajo višje od tal (radič, fiţol, grah,
paprika, drevesno sadje,..), medtem ko so rastline, ki tvorijo uţitne podzemne gomolje, za
predelavo manj primerne, saj prevzemajo prevelike količine toksičnih kovin iz okolja, npr.
korenje, peteršilj, repa,.. Ljudem, ki ţivijo na območju ZMD smo predlagali, v kolikor ţelijo
gojiti različne vrste rastlin, da si pomagajo z nasaditvijo določenih vrtnin v lonce s čistejšo
zemljo ali da si naredijo dvignjene gredice s čistejšo zemljo. Primere smo prikazali s pomočjo
slik, ki so dodane pod tekst. Izpostavili smo tudi primer jagod, za katere smo ugotovili, da so
površinsko kar precej umazane s teţkimi kovinami, saj plod sega do zemlje. Pimerjalna
analiza vzorcev jagod iz ţerjavskih vrtov je pokazala veliko večjo obremenjenost s toksičnimi
kovinami pri neopranem vzorcu, kot pri opranem. To kaţe na dejstvo, da temeljito pranje
vrtnin (še posebej tistih, ki so bliţje tlom) pred uţivanjem bistveno zniţa izpostavljenost
teţkim kovinam iz tega vira. Na podlagi tega dejstva smo udeleţence izobraţevanja opozorili
na pomen pranja vrtnin z vrta, preden jih pojejo.
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Sliki: Dvignjena gredica s čisto zemljo
Ob koncu izobraţevanja pa smo udeleţence opomnili na ukrepe, s katerimi lahko
zmanjšamo vnos teţkih kovin: redno umivanje rok po opravilih in igranju v naravi; pranje
sadja in zelenjave-pred uporabo z zadostnimi količinami tekoče vode; gojenje vrtnin, ki so za
teţke kovine manj dovzetne; redna prehrana (5 obrokov); uţivanje prehrane, ki zmanjšuje
absorpcijo svinca iz prebavil in ima veliko ţeleza, kalcija in vitamina C (nemastna hrana,
pusto meso, mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava); mokro čiščenje površin, igrač, igral;
izogibanje tekstilnih oblog v stanovanju; uporaba sesalca s kakovostnim HEPA oz. vodnim
filtrom in izogibanje suhemu pometanju z metlo ter drugim aktivnostim, ki povzročajo
prašenje.
2.8.5 STROKOVNI POSVET »SVINEC V ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI«
Industrija svinca in cinka je v veliki meri zaznamovala zgodovino Zgornje Meţiške doline
(ZMD). Na podlagi petletnega obdobja izvajanja programa smo se ţe v mesecu juniju sestali
predstavniki obeh občin in ravenskega ZZV-ja ter razpravljali o obliki strokovnega srečanja.
Planirali smo ga za v jesenski čas in končno določili termin, 23.10.2012. K sodelovanju smo
povabili predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka in varuhinjo človekovih pravic, dr.
Zdenko Čebašek – Travnik. Oba sta se, zaradi drugih obveznosti opravičila, se je pa posveta
udeleţila namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel.
Izvajan Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD kljub številnim oviram ţe
kaţe uspehe na področju stanja okolja in zdravja ljudi, pot pa seveda še ni končana, čakajo
nas novi izzivi. To je bilo izhodišče strokovnega srečanje, ki smo ga izpeljali v dveh sklopih.
V dopoldanskem času je potekal delovni sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja,
občine Meţica, občine Črna na Koroškem, Biotehniške fakultete, podjetij Envit in ERIC-o,
Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje ter Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne. Razprava je
potekla v okviru treh zastavljenih točk: 1. Sanacija ZMD, realizacija programa, lokalna
strategija nadaljevanja in moţnost pridobitve EU sredstev; 2. Kmetovanje v ZMD in 3.
Območja največje obremenjenosti okolja, problematika ţarišč, kako izvajati ukrepe na
privatnih zemljiščih.
Sodelujoči smo se strinjali, da je program potreben revizije in da bi bilo potrebno dopolniti
Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v ZMD. Govorili smo o moţnostih večjega vključevanja ukrepov na zasebnih
zemljiščih, o moţnosti iskanju novih virov za izvajanje ukrepov, o kriterijih s katerimi bi
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probleme natančneje opisali in določili prednostne ukrepe, nekatere ukrepe bi lahko
financirali z EU sredstvi in tudi tu je potrebno določiti, kateri del programa izvajati preko
evropskih in kateri del preko nacionalnih sredstev. Pogovor je tekel tudi o nujnosti določitveopredelitve oblike kmetijstva v ZMD, predvsem pojma ekološko kmetovanje. Ozrli smo se
tudi v prihodnost in poskušali oblikovati nove rešitve, ki nas bodo pripeljale do zastavljenega
cilja. Zapisnik sestanka je v prilogi.

Sliki: Delovni sestanek v prostorih Občine Črna
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V popoldanskem delu je potekal strokovni posvet z uvodnimi nagovori namestnice varuhinje
človekovih pravic, ţupanje Občine Črna na Koroškem, ţupana Občine Meţica, predstavnice
ministrstva za zdravje, predstavnice ministrstva za kmetijstvo in okolje ter direktorja Zavoda
za zdravstveno varstvo Ravne. Nato so si sledile predstavitve različnih tem, povezanih:
asistentka Pia Vračko (IVZ) je predstavila Okolje in zdravje otrok; mag. Alojz Grabner
(URSK) je predstavil potek Humanega biomonitoringa; mag. Bernarda Podlipnik (MKO) je
govorila o Primerih dobre prakse (EU) in moţnostih pridobitve EU sredstev za nadaljevanje
programa; mag. Marko Zupan (BF) je predstavil Monitoring okolja in vpliv sanacijskih
ukrepov na vsebnost kovin; svetovalec, specialist Mitja Zupančič (KGZS-KGZ CE) je
spregovoril o Problematiki kmetovanja v kontaminiranem območju in moţnih spodbudnih
ukrepih. O tej problematiki se je veliko govorilo ţe na dopoldanskem sestanku, saj so tudi
predstavniki kmetov izrazili ogorčenje nad kontrolnimi sluţbami in izdajanjem certifikatov. Na
posvetu je bila predstavljena tudi nova tehnologija čiščenja tal v ZMD. Predstavitev sta
pripravila prof. dr. Domen Leštan (BF) in dr. Neţa Finţgar (ENVIT). Kot zaključek posveta je
pripravil mag. Matej Ivartnik (ZZV Ravne), kjer je strnil dosedanji potek programa, izpostavil
teţavo finančnega vira, kjer se vloţi veliko truda v pridobivanje dodeljenih sredstev, ţe
opredeljenih v Odloku.
Med potekom strokovnega posveta pa so tudi poslušalci izrazili svoje mnenje, da moramo
ponovno opozoriti drţavo na potek sanacijskega programa. Da imajo krajani ZMD ustavno
pravico do zdravega ţivljenjskega okolja, da je to temeljna človekova pravica. In da mora
Vlada nesporno zagotoviti nadaljevanje sanacijskega programa, s predvidenimi finančnimi
viri, z doslednim izvajanjem ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na teh območjih.

Slika: Strokovni posvet v prostorih Občine Črna
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2.8.6 PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA
ZA VNOS SVINCA
Delavci Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne izvajamo redne preglede stanja javnih
otroških igrišč v Zgornji Meţiški dolini in predlagamo občinam ukrepe, s katerimi bi izboljšali
varnost igrišč z vidika izpostavljenosti otrok onesnaţenemu prahu in zemlji. Obenem
opomnimo tudi na druge pomanjkljivosti, ki bi lahko pomenile slabše pogoje za varno igro
otrok in bi jih bilo smiselno odpraviti.
Glede na to, da sta prah in onesnaţena tla po ocenah najpomembnejša vira izpostavljenosti
otrok svincu se v največji meri predlagani ukrepi nanašajo na zmanjšanje prašenja iz
makadamskih površin in golih tal. Iz tega vidika so bili predlagani in v veliki meri tudi izvedeni
ukrepi prekritja igrišč s čistimi tlemi, ureditve protiprašnih podlag pod igrali, utrditve oz.
prekritja makadamskih površin ob igriščih.
V okviru ukrepa 2.1 Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki
so namenjene zadrţevanju otrok, je bila v drugi polovici leta prekrita površina pri šoli Meţica.
Pri ureditvi otroških igrišč bi izpostavili dva problema. Prvi je obremenjenost tal s potencialno
toksičnimi elementi na otroškem igrišču na Poleni v Meţici. Meritve vzorca zgornjega sloja tal
(0-5 cm globine) so pokazala naslednje koncentracije elementov: cink 1637,5 mg/kg, svinec
1134 mg/kg, kadmij 7,06 mg/kg in arzen 15 mg/kg. Drugi je precej dotrajano igrišče pri
»Bodnarjevi ridi« v Rudarjevem. Na igrišči na Poleni bi bilo potrebno sanirati tla, v
Rudarjevem pa bi bila na mestu celovita ureditev igrišča.

Slike: Igrišče na Poleni v Meţici
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Slike: Igrišče na »Bodnerjevi ridi« v Črni

2.8.7 MERJENJE VSEBNOSTI TEŢKIH KOVIN NA STENAH IN FASADAH
V Zgornji Meţiški dolini je okolje prekomerno obremenjeno s potencialno toksičnimi elementi
(PTE), v največji meri s svincem in kadmijem. Izpostavljenost tem elementom se odraţa tudi
na prebivalstvu, posebno na majhnih otrocih. Le ti imajo glede na način ţivljenja večji vnos
PTE v telo, glede na njihovo presnovo pa tudi večjo absorpcijo v telesu. Rezultat tega je
večja obremenjenost otrok s potencialno toksičnimi elementi. Visoko obremenjenost otrok iz
Zgornje Meţiške doline s svincem, potrjujejo tudi izmerjene koncentracije svinca v krvi otrok
v okviru vsakoletnega monitoringa.
Največji vir izpostavljenosti sta predvsem direktno zauţivanje onesnaţenih tal in prahu.
Predvsem v notranjih prostorih lahko pri obremenitvi s prahom pomemben deleţ nosijo stene
iz katerih se lušči material. Zgodovinsko gledano je bilo luščenje svinčenih barv iz sten eden
najpomembnejših virov izpostavljenosti svincu. V Zgornji Meţiški dolini pa nas bolj skrbi
material, ki je bil uporabljen za gradnjo sten in vpliv preteklega usedanja prahu na negladke
površine sten. V preteklosti se je za gradnje sten namreč pogosto uporabljal močno
obremenjen material (s Pb, Cd, Zn), podobne sestave, kot poznan gradbeni material iz halde
v Ţerjavu. Pri starejših stavbah pa je verjeten vpliv prašnih delcev iz časov, ko je bila
obremenitev zraka z onesnaţenimi delci še zelo visoka. V programu sanacijskih ukrepov to
problematiko, kakor seveda tudi problematiko onesnaţenih prašnih usedlin na podstrešjih,
obravnava ukrep 2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje. Z namenom
dejanske ocenitve obremenjenosti površinskega sloja sten (tisti, ki se lahko kruši in lušči in je
verjeten vir prahu) smo izvedli meritve vsebnosti elementov v stenah: svinec, cink, kadmij in
arzen.
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Metode
Meritve je, v sodelovanju z delavci ZZV Ravne, izvedla dr. Neţa Finţgar, podjetje ENVIT
d.o.o.. Predlog objektov za meritve smo pripravili na ZZV Ravne. Meritve smo izvedli dne
28.6.2012.
Meritve smo izvajali s prenosnim Innov-x Delta rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom
(XRF). Z aparatom smo lahko naenkrat izmerili cel spekter elementov, izmerili smo lahko tudi
sestavo materiala na površini. Rezultati so podani v merski enoti mg/kg oziroma ppm (parts
per million). Na vsaki merilni točki (npr. fasada) smo izvedli vsaj tri meritve. Točke meritev
smo izbrali na mestu, kjer bi lahko ljudje potencialno prišli v stik s fasado ali steno z
dotikanjem. V primeru poškodb sten in fasad smo meritev izvedli tudi na mestu poškodbe.
Da bi izključili vpliv vsebnosti kovin, ki se nahajajo v barvah, smo merili vsebnosti kovin na
različnih barvnih podlagah. Ugotavljali smo prisotnost več kovin, rezultati pa so podani za
svinec, cink, kadmij in arzen. Skupno je bilo izvedenih preko 100 meritev na 14tih lokacijah
na območju občin Črna na Koroškem in Meţica.
Poročilo je pripravljeno na podlagi poročila podjetja Envit (Meritve vsebnosti potencialno
toksičnih elementov (PTE) v zgornjem sloju fasad in notranjih sten bivalnih prostorov, Avgust
2012).

Slika: Prikaz izmerjenih vrednosti na ekranu merilnega aparat
Na podlagi poročila o rezultatih meritev smo pripravili ločena poročila o meritvah za občino
Črna na Koroškem, občino Meţica, OŠ Črna na Koroškem in OŠ Meţica.
Rezultati
Rezultati meritev so podani za obe občini (Meţica, Črna na Koroškem) po posameznih
lokacijah meritev. Rezultati meritev so prikazani v tabelah.
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Občina Meţica
Na lokaciji Leška cesta 13 so meritve vsebnosti elementov na zidu otroške sobe v
stanovanju mlade druţine pokazale sorazmerno nizke koncentracije PTE.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Leška cesta 13

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritev vsebnosti PTE na lokaciji Leška cesta 13

Tudi na lokaciji Trg svobode 8 so bili rezultati podobni.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Trg svobode 8

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
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Slika: Meritev na lokaciji Trg svobode 8
Na lokaciji Trg svobode 1 so bile v stanovanju izmerjene sorazmerno nizke koncentracije Pb,
zelo visoke vrednosti PTE smo izmerili v vhodnem hodniku stavbe, kjer zaščitni barvni sloj
stene odstopa (Pb 724 – 2261 ppm).
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Trg svobode 1

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

Cd
As
(ppm) (ppm)

Slika: Meritve vsebnosti PTE na hodniku stavbe na naslovu Trg svobode 1
Na lokaciji Vrtec Meţica (Partizanska 10) smo izmerili naslednje vrednosti posameznih PTE
na notranjih stenah prostorov: 7 – 89 ppm Pb, 188 do 960 ppm Zn, dve meritvi od petih sta
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pokazali povišane vrednosti Cd. Na zunanji fasadi so bile vrednosti naslednje: 122 – 1028
ppm Pb, 208 – 727 ppm Zn in 18 – 83 ppm As.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Vrtec Meţica

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritev vsebnosti PTE na fasadi Vrtca Meţica
Meritve v osnovni šoli (Partizanska 16) so na poškodovanih mestih pod barvnim slojem
pokazale visoke koncentracije Pb, Zn in Cd. Visoke so bile tudi vsebnosti Pb in Zn v
betonskem delu stene stopnišča. Meritve PTE v zgornjem sloju nove fasade so pokazale, da
so bili pri gradnji uporabljeni materiali, ki ne vsebujejo Pb, Cd in As.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Osnovna šola Meţica

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

Cd
As
(ppm) (ppm)
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Slika: Meritve v Osnovni šoli Meţica

Občina Črna na Koroškem
Na lokaciji Vrtec Ţerjav (Ţerjav 27a) so meritve vsebnosti PTE v vrhnjem sloju fasade vrtca
pokazale naslednje vsebnosti PTE: 31-83 ppm Pb, 37-85 ppm Zn in do 17 ppm As. Kadmija
meritve niso zaznale.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Vrtec Ţerjav

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritve na fasadi Vrtca Ţerjav
Meritve vsebnosti PTE v zgornjem sloju fasade v večstanovanjski hiši Ţerjav 27 so pokazale,
da je bila fasada stavbe zgrajena iz materialov, ki so vsebovali visoke vsebnosti Pb, Zn in
Cd. Da bi izključili vpliv vsebnosti PTE v nanosu barve, smo merili vsebnosti tako na belem
kot rdečem delu fasade.
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Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Ţerjav 27

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

Cd
As
(ppm) (ppm)

Slika: Hiša na naslovu Ţerjav 27
Meritve vsebnosti PTE v zgornjem sloju fasade rumene hiše v Ţerjavu (Ţerjav 64) so
pokazale, da je bila fasada stavbe zgrajena iz materialov, ki so vsebovali visoke vsebnosti
Pb (729 – 3582 ppm), Zn (110 –4087 ppm), pa tudi Cd in As.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Ţerjav 64

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
(ppm) (ppm) (ppm)

As
(ppm)

Slika: Rumena hiša v Ţerjavu pri tunelu
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V vrtcu v Črni (Lampreče 31) smo merili vsebnost PTE v fasadi in steni v igralnici. Povišanih
vsebnosti PTE nismo izmerili.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Vrtec Črna

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Vrtec Črna
Na lokaciji Osnovna šola Črna (Center 142) smo izmerili vsebnost PTE na 13 mestih. Izmerili
smo veliko razliko v vsebnosti PTE v zgornjem sloju fasade starega dela šole in prizidka, saj
je bila povprečna vrednost Pb v vrhnjem sloju stare fasade 272 ppm, medtem ko svinca v
novi fasadi nismo zaznali. Tudi znotraj šole smo zaznali razliko v vsebnosti PTE, kjer smo v
starem delu šole izmerili visoke vsebnosti Pb, Zn in Cd, v vrhnjem sloju notranjih sten, v avli
novega dela pa precej niţje, čeprav smo tudi tu zaznali od 0 pa kar do 284 ppm Pb.

Slika: Meritev PTE na fasadi OŠ Črna
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Tabela: Rezultati meritev na lokaciji OŠ Črna

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

Cd
As
(ppm) (ppm)

Na lokaciji Knjiţnica (Hotela Krnes, Center 153) so meritve fasade pokazale razlike med
vsebnostjo PTE v zgornjem sloju nove in stare fasade. Pri izdelavi zgornjega dela nove
fasade so bili uporabljeni materiali, ki ne vsebujejo PTE.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Knjiţnica Črna

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritve na lokaciji Knjiţnica Črna
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Na lokaciji Rudarjevo 32 smo izmerili vsebnost PTE v zgornjem sloju notranjih sten otroške
sobe in na zunanji fasadi balkona mlade druţine. V otroški sobi smo izmerili 11-17 ppm Pb,
61-70 ppm Zn, v fasadi na balkonu pa 44-71 ppm Pb, 73-79 ppm Zn.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Rudarjevo 32

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritve na lokaciji Rudarjevo 32
Meritve vrhnjega sloja fasade na večstanovanjski hiši v Šmelcu (Podpeca 68) so pokazale,
da so bili pri gradnji fasade uporabljeni materiali z izrednimi vsebnostmi PTE. Na tej lokaciji
smo izmerili najvišje vsebnosti Pb, Zn in As. 15659 – 59475 ppm Pb pomeni, da je fasada v
zgornjem sloju vsebuje 1,5 - 5,9 % Pb.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Šmelc

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
(ppm)

Zn
(ppm)

Cd
As
(ppm) (ppm)

Slika: Meritev vsebnosti PTE v vrhnjem sloju fasade na lokaciji Šmelc
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Na naslovu Podpeca 69 ţivi mlada druţina. Izmerjene vsebnosti PTE v vrhnjem sloju sten
spalnice smo izmerili minimalne vrednosti Zn, Pb je aparat zaznal le v eni od treh meritev, pa
še to le 6 ppm. As in Cd meritve niso zaznale. Meritve fasade na dovozu pa so pokazale
vsebnost 327 – 482 ppm Pb, 449 – 734 ppm Zn, ena od treh meritev je zaznala 68 ppm As,
Cd nismo zaznali.
Tabela: Rezultati meritev na lokaciji Podpeca 69

Objekt meritve

Številka
meritve

Pb
Zn
Cd
As
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Slika: Meritev na lokaciji Podpeca 69
Zaključek
Z meritvami smo dobili okvirno stanje glede teţkih kovin na fasadah in notranjih stenah stavb
na območju Zgornje Meţiške doline.
Stene in fasade so lahko pomemben vir sproščanja teţkih kovin, saj so rezultati meritev
pokazali, da je koncentracija teţkih kovin odvisna predvsem od uporabljenega materiala
(sestave), same strukture ter izvedbe površin (groba, gladka). Posledično pa bi lahko bile vir
kovin tudi uporabljene zidne barve in drugi stenski nanosi, ki lahko prav tako vsebujejo teţke
kovine. Ampak za takšen zaključek bi bilo potrebno opraviti še dodatne meritve.
Dokler so fasade oziroma stene nepoškodovane in vzdrţevane načeloma niso
problematične. Ko pa površine sten kaţejo poškodbe, lahko postanejo potencialni vir
sproščanja teţkih kovin v bivalno okolje. Posebna pozornost je potrebna pri prenavljanju
oziroma rušenju stavb, ki so zgrajene iz materialov, ki vsebujejo teţke kovine. Dotrajan in
okrušen material je najbrţ ključnega pomena, saj posledično daje višje vrednosti kovin na
površini stene ali fasade.
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Meritve so pokazale velike razlike med starimi in novimi oziroma prenovljenimi stavbami ali
deli stavb, pri čemer so bile izmerjene vrednosti starejših stavb načeloma višje kot pri
novejših. Za primerjavo lahko pogledamo Hotel Krnes in fasado objekta knjiţnice v Črni.
Knjiţnica ima novo fasado, na kateri pri meritvah ni bilo zaznati nobene kovine, medtem ko
pa smo na stari fasadi izmerili vrednosti svinca in cinka.
Od izmerjenih fasad stavb smo v občini Črna na Koroškem izmerili največje vrednosti na
naslovu Šmelc 68 in Ţerjav 27. Pri meritvah v notranjih prostorih pa bi lahko izpostavili stari
del Osnovne šole Črna.
Od izmerjenih fasad smo v občini Meţica izmerili največje vrednosti na fasadi vrtca. Pri
meritvah v notranjih prostorih pa bi izpostavili Osnovno šolo Meţica, kjer so bile vrednosti
najvišje.
Meritve so pokazale, da so lahko tudi stene stavb, v določenih pogojih, pomemben vir emisij
PTE v bivalno okolje. Da bi lahko natančneje določili učinkovitost in upravičenost
posameznih sanacijskih ukrepov bi bilo potrebno izvesti podrobnejše raziskave, ki bi
pokazale, kakšen učinek imajo različni ukrepi (pranje fasad, nanos novega barvnega sloja,
nova fasada ali nova gradnja) na zmanjšanje prehajanja teţkih kovin iz gradnikov stavb v
obliko, ki je dostopna človeškim organizmom.
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v drugi polovici leta 2012
Datum

Aktivnost

14.6.2012

18.8.2012

Izjava o programu sanacije –
Sanacija okrjena le začasno (Večer)
Prispevek v Večeru Za celovito sanacijo, ne le drobce
Informiranje o sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
(Dnevnik)
Okoljska sanacija pod vprašajem (Večer)

21.8.2012

Vlada namerava varčevati na zdravju meţiških otrok (Delo)

14.9.2012

Okoljska sanacija še brez vladne potrditve (Večer)

20.9.2012

Ekološka sanacija ni pod vprašajem (Večer)

22.9.2012

Slab pospešek sanaciji (Večer)

3.10.2012

9.10.2012

Prispevek o prisotnosti svinca v telesu –
Nedopusten svinec v krvi otrok (Večer)
Prispevek o prisotnosti svinca v telesu –
Nedopusten svinec v krvi otrok (STA)
V Črni zaradi svinca otrokom jemljejo kri (Delo)

10.10.2012

Analiza svinca v krvi otrok (Večer)

10.10.2012

Starše triletnikov pozvali na odvzem krvi (Dnevnik)

15.10.2012

Vabilo za strokovno srečanje-posvet (vsi mediji)

24.10.2012

8.11.2012

Odziv na strokovno srečanje
Na dobri poti, a še ne na cilju (Večer)
Odziv na strokovno srečanje
Sanacija meţiške doline se mora nadaljevati (Delo)
Odziv na strokovni posvet
Za ljudi (Večer)
Odziv na strokovni posvet
Glas kmetov iz Tople ne doseţe doline (Večer)
Svinec v fasadah in stenah (Večer)

15.11.2012

Znova (pre)več otrok s preveč svinca (Večer)

23.6.2012
1.8.2012

3.10.2012

24.10.2012
25.10.2012
26.10.2012
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2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju
V okviru ukrepa 2.9 v planu ukrepov ni bilo planiranih aktivnosti, so pa rezultati meritev
obremenjenosti fasad s toksičnimi kovinami prinesli nekaj novih podatkov k nalogi
»Dopolnitev ocene vnosa svinca v telo otrok iz različnih virov izpostavljenosti«, ki je bila
izvedena v preteklem programskem letu.

2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku
Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje (ARSO).
Skladno z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur.l.RS, št.119/2007) in sprejetimi letnimi
programi ukrepov se izvaja vzorčenje delcev PM10 in nato njihova kemijska analiza na teţke
kovine (svinec, arzen, kadmij in nikelj) na merilnem mestu Ţerjav, z določenimi prekinitvami
ţe od leta 2007.
Na merilnem mestu Ţerjav je potekalo vzorčenje 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.
Skladno z Odlokom, Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11), Uredbo o
arzenu, kadmiju, ţivem 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 v letu 2012 izvaja vzorčenje delcev PM10 na merilnem mestu Ţerjav.
Vzorčenje delcev PM10 na filtrih je potekalo z referenčnim merilnikom Leckel vsak dan in na
podlagi mase se je vsakodnevno izračunala koncentracija delcev PM10. Iz dnevnih
koncentracij je izračunana povprečna vrednost delcev PM10 v danem obdobju. Povprečne
koncentracije štirih teţkih kovin v delcih PM10 so izračunane iz podatkov pridobljenih vsak
drugi dan skozi celotno obdobje vzorčenja. Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin
so prikazane v tabeli.
Tabela: Povprečne mesečne koncentracije elementov v letu 2012 na merilnem mestu Ţerjav

ŢERJAV
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 ]

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

1,2
2
5,7
1,3
1,3
2
1,4
2,2
2,4

1,8
1,4
1,5
0,79
1,6
1,7
1,1
1,2
1,7

292
224
392
207
237
265
191
300
225

20

6

5

500*

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

3
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Povprečne letne koncentracije elementov na merilnem mestu Ţerjav v letu 2012 še niso
izračunane, ker letni cikel meritev še ni zaključen. Iz podatkov o mesečnih koncentracij do
vključno meseca septembra pa je razvidno, da nobena ne presega ciljne vrednosti za leto,
kar pomeni, da ni pričakovati, da bi bila za katerega od elementov ta vrednost v letu 2012
preseţena. Čeprav primerjava ni povsem ustrezna je iz rezultatov razvidno, da tudi nobena
povprečna koncentracija teţkih kovin za posamezni mesec ni presegal normativa
določenega za letno povprečje. Glede na trenutne rezultate lahko pričakujemo, da bodo
končne letne vrednosti za leto 2012, podobne tistim za leto 2011.
V naslednji tabeli je predstavljene primerjava koncentracij teţkih kovin po obdobjih meritev
od začetka izvajanja meritev v letu 2007 do konca leta 2011.
Tabela: Povprečne koncentracije teţkih kovin v različnih obdobjih na merilnem mestu Ţerjav
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

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

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

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

Svinec (ng/m3)
498
383
294
256
298

Primerjava rezultatov je pokazala, da so povprečne koncentracije svinca na merilnem mestu
Ţerjav od leta 2007 do 2010 padle, v letu 2011 pa bile pribliţno na ravni leta 2009.
Povprečne koncentracije svinca na merilnem mestu Ţerjav so v primerjavi z ostalimi
merilnimi mesti po Sloveniji še vedno visoke. Vseskozi so padale koncentracije za arzen,
koncentracije kadmija pa so se v letu 2009 zniţale, nato v letu 2010 povišale in v letu 2011
znova zniţale. Koncentracije arzena, svinca in kadmija so bile zelo visoke v primerjavi z
ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji, koncentracije niklja pa niţje.
Razlogov za višje koncentracije kadmija, svinca in arzena na tem območju je več. Poleg
reemisij starega onesnaţenja so na območju še moţni industrijski viri: predelava halde v
gradbeni material in proizvodna akumulatorskih baterij. Ţe zaradi teh industrijskih virov je
pričakovati višje koncentracije nekaterih elementov v zraku, kot pa v drugih območjih
Slovenije. Seveda pa je poleg izboljšanja stanja okolja moţno tudi niţanje industrijskih emisij,
in tudi na ta način izboljšati bivalne pogoje za prebivalce.

2.11 Monitoring tal in vode
Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje (ARSO).
Ukrep ni bil uvrščen v programsko leto 2012. Se je pa v tem letu precej razpravljalo o
moţnosti vključitve analiz kmetijskih pridelkov v okvir tega ukrepa. Osnovna ideja je, da bi iz
tega naslova lahko izvajali analize kmetijskih pridelkov, ki jih morajo kmetje dati v analize za
potrebe ekološkega certificiranja.
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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 Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Vlogo koordinatorja nosi Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, vendar je za uspešno
delovanje nujno potrebno sodelovanje vseh partnerjev vključenih v projekt. Po precej
uspešnem začetku se je v zadnjih letih veliko preveč časa porabilo za končno oblikovanje oz.
predvsem za potrjevanje letnih programov ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini. V letošnjem letu se je temu pridruţil še problem razpoloţljivih sredstev in
Vlada RS je vsebinsko precej okrnjen letni program potrdila zelo pozno, šele proti koncu
meseca septembra. Zaradi tega so se v okviru programa v največji meri izvajali kontinuirani
ukrepi (varovalna prehrana, mokro čiščenje utrjenih površin), preostali ukrepi pa v zelo
omejenem obsegu, oziroma so izpadli. Smo pa v letu 2012 precej poudarjali te probleme in
prišli do zaključka, da je boljše izpeljati program v omejenem obsegu in z letom 2013 znova
izenačiti programska leta s koledarskimi oz. proračunskimi in tako ujeti ustrezen ritem in
precej bolj pregleden način izvajanja dolgoletnega programa sanacije.
V letu 2012 smo na raznih sestankih in srečanjih potrdili, da je napočil čas za revizijo odloka.
Po petih letih je program pokazal uspehe, pokazale pa so se tudi njegove slabosti. Poleg ţe
omenjenih teţav pri lovljenju zastavljenega ritma izvajanja, so se pokazale potrebe po
natančnejši opredelitvi posameznih ukrepov – katere aktivnosti so opravičljive znotraj
določenega ukrepa. Pri ukrepu zamenjave onesnaţenih tal je na primer ob trenutnem opisu
ukrepa vprašljiva izvedba drugih oblik sanacije tal. Kmetje si ţelijo vključitev svoje
problematike, saj pri izvajanju svoje dejavnosti nimajo enakopravnega poloţaja v primerjavi s
kmeti v čistejših območjih drţave. Morda še najbolj nujno pa je zagotoviti potrebna sredstva
za izvajanje programa tudi v prihodnjih letih, kjer računamo tudi na EU sredstva. V letu 2012
so bili ţe pripravljeni predlogi dopolnitev Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja
in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št.
119/07), ki so bili predstavljeni v poročilu za programsko leto 2011/2012, potrebno pa bo
dodati še kaj.
V letu 2012 smo se lotili še ene obširne naloge – izdelave kart s prikazanimi lokacijami
preplastitev ter predvidenimi preplastitvami v bodočnosti in karte naseljenih območij s kritično
onesnaţenimi tlemi. Obe nalogi nadaljujemo in dopolnjujemo karte. Končane karte bodo
lahko primerna podlaga za določitev prioritet pri načrtovanju bodočih ukrepov.

2.12.1 PRIPRAVA PREDLOGOV ZA LETNI PLAN UKREPOV
V letošnjem letu smo skoraj do meseca oktobra čakali na potrditev tekočega letnega
programa. Predlog programa je bil najprej pripravljen, skladno z določili Odloka, za sredstva
v višini milijona evrov. V proračunu je prišlo do zniţanja sredstev in potrebna so bila
prilagajanja programa. Ob dejstvu, da so se v prvi polovici leta še izvajali ukrepi iz lanskega
plana, je bilo letošnji plan potrebno prilagoditi na ostanek sredstev, ki je znašal slabih 15%
izhodiščne vrednosti.
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Sedaj pa ţe pripravljamo osnutek plana za leto 2013, ki bi ga radi končali v mesecu januarju
leta 2013. Osnova programa je ostanek ukrepov iz predloga plana za leto 2012, ki ga zaradi
naštetih ovir nismo uspeli realizirati, in ga bomo dopolnili z ukrepi, ki kuntinuirano tečejo ter
nekaterimi drugimi ukrepi, ki bi jih bilo potrebno čim prej izvesti. Osnutek letnega plana
pripravljamo v sodelovanju z Občinama Meţica in Črna na Koroškem.

2.12.2 OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI PREPLASTITVAH
Glede na terenska opaţanja ZZV Ravne ter predloge obeh občin in posamičnih občanov se
vsako leto preveri in dopolni seznam površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Na podlagi
seznama strokovni delavci ZZV Ravne izvedemo pregled stanja teh površin in ocenimo
njihovo stanje oz. moţnost izpostavljenosti prebivalstva, ki tam ţivi, prahu iz teh površin. Na
podlagi ocenitev predlagamo površine, ki bi jih bilo potrebno preplastiti najprej.
Metodologija
Namen naloge je bilo pregledati stanje površin na onesnaţenih območjih in oceniti, katere bi
bilo potrebno najprej sanirati glede na moţnost reemisij onesnaţenja (prah, svinec) v
človekovo bivalno okolje. Podatki so bili pridobljeni s terenskimi ogledi stanja površin in
okolice, ki so jih izvedli strokovni delavci ZZV Ravne.
Ocena je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki obravnava naslednje pomembne faktorje
pri oceni izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim teţkim kovinam:
 stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…),
 gostote poselitve območja,
 koncentracije otrok na območju (bliţina 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 moţnostjo dodatnih točk pri nekaterih parametrih. Na koncu smo sešteli ocene in
vsoto pomnoţili 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:
 onesnaţenosti območja (podatki ERICO-ve študije, meritve ARSO, meritve ENVIT),
 obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne),
 smotrnost in moţnost izvedbe glede na druge povezane projekte.
Sezam površin, ki so bile predmet ogleda, dopolnjujemo vsako leto. Med njimi so tudi
površine, katerih preplastitev, glede na osnovni cilj programa, ni prioritetna. Tu mislimo
predvsem na makadamske poti mimo odročnih kmetij. Vendar pa izvedemo oglede tudi na
takšnih lokacijah in na ta način ljudem pokaţemo, da jih ne ţelimo izključevati in smo
pripravljeni prisluhniti tudi njihovim teţavam. Tudi prebivalci na teh lokacijah pa lahko imajo
teţave zaradi prašenje onesnaţenega prahu iz cest, poleg splošnega motenja opozarjajo na
moţnost dodatnega onesnaţevanja površin, na katerih pridelujejo pridelke, kar bi lahko bil
omejujoč faktor pri izvajanju dejavnosti.
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Rezultati
V drugi polovici leta 2012 se (razen dela ceste na lokaciji Pristava) preplastitve makadamskih
površin niso izvajale, tako da ostaja seznam podoben, kot v letošnjem poletju.
Med najvišje ocenjenimi z vidika nujnosti sanacije so bile naslednje površine:
- preostanek nepreplaščenih površin v Rudarjevem
- cesta skozi območje Pristava (2 del)
- Partizanska cesta v Meţici
- makadamske površine v naselju na Poleni (Meţica),
- prehod med glavno in Leško cesto (Meţica),
- zaselek Štoparjevo (Črna),
- dvorišče zasebne hiše Ţerjav 20.

Slike: Nepreplaščene površine v Rudarjevem
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Slike: Cesta skozi območje Pristava
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Slika: Partizanska cesta v Meţici

Slika: Makadamske površine med bloki na Poleni (Meţica)

Slika: Prehod med glavno in Leško cesto
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Slika: zaselek Štoparjevo

Slika: Dvorišče zasebne hiše v Ţerjavu

2.12.3 PREGLED IZVEDENIH NALOG
Naloga ZZV Ravne v okviru programa ukrepov je tudi spremljanje izvajanja ukrepov na
terenu. Strokovni delavci ZZV Ravne zato redno izvajamo terenske obhode, na katerih
preverimo napredek ukrepov v praksi. V drugi polovici leta 2012 je bilo aktivnosti precej
manj, kot v preteklih letih, preverili pa smo stanje zastavljenih nalog. Odcep ceste na Pristavi
je bil uspešno prekrit, urejena je bila fasada bloka v centru kraja Črna, gole površine ob cesti
skozi Ţerjav so bile prekrite z zelenjem, na površini ob šoli Meţica je bila izvedena
preplastitev z novo zemljo. To so bili praktično vsi investicijski ukrepi v drugi polovici leta
2012. Natančnejši opis izvedenih ukrepov je pod točkami 2.1 do 2.7.

2.12.4 IZDELAVA TEMATSKIH KART
V tem poročilu je bilo ţe večkrat poudarjeno, da je za nadaljnji napredek proti zastavljenemu
cilju potrebno ukrepe natančneje planirati. V prvem delu programa je bilo ukrepe precej laţje
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načrtovati, saj je bilo v samih gosto naseljenih centrih krajev precej makadamskih površin, ki
jih je bilo potrebno prioritetno preplastiti. Logično je bilo tudi urejanje zemeljskih tamponov in
higienskih kotičkov na otroških igriščih. Z urejanjem najbolj kritičnih območij je bil doseţen
prvi splošen učinek, sedaj pa je potrebno več specifike, saj bo potrebno problematiko
reševati po posameznih manjših ţariščih, kjer je obremenjenost okolja in ljudi s toksičnimi
kovinami večja. Za uspešen napredek bo potrebno ukrepe (čiščenje zemlje, prekrivanje
makadama) izvajati tudi na zasebnih zemljiščih.
Za laţjo opredelitev ukrepov, ki bi jih še bilo potrebno izvesti smo pripravili karte naseljenih
območij Zgornje Meţiške doline, na katerih so vrisana območja največje onesnaţenosti tal in
karte z vrisanimi površinami, ki bi jih še bilo potrebno preplastiti. Na slednjih so vrisane ţe
izvedene preplastitve in drugi ukrepi. Karte še dopolnjujemo, tako da bodo omogočale prikaz
spremljanja izvedenih ukrepov na grafični podlagi. V nadaljevanju je predstavljen kratek opis
kart.
Karta lokacij, kjer so že bili in bi še morali biti izvedeni sanacijski ukrepi
Pripravili smo karte za vse tri večje kraje na območju Zgornje Meţiške doline: Črno na
Koroškem, Meţico in Ţerjav. Na kartah so z različnimi barvami označene lokacije površin,
kjer so ţe bili in bi še morali biti izvedeni sanacijski ukrepi. Izvedeni ukrepi so označeni vsak
s svojo barvo, glede na leto izvedbe in sicer: Leto 2007 (rumena), 2008 (roza), 2009
(zelena), 2011 (oranţna), 2012 (bela) in izvedba v prihodnosti (modra). Karte še
dopolnjujemo, vsaka označba na karti pa ima urejeno hiperpovezavo do dokumenta o
izvedenem ukrepu, ki ga označuje.

Slika: Prikaz dokumenta o izvedbi ukrepa, ki se pojavi ob kliku na označeno lokacijo
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Karta kritično onesnaženih naseljenih površin
Meritve v okviru Primerjalne študije onesnaţenosti okolja v Zgornji Meţiški dolini med stanji v
letih 1989 - 2001 in v okviru Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini so pokazale kritično onesnaţenost tal v najbolj naseljenih območjih (kraji
Meţica, Črna, Ţerjav) v Zgornji Meţiški dolini. Najmočnejše onesnaţenje je bilo ugotovljeno
v kraju Ţerjav. Meritve so pokazale tudi, da so avtohtona tla v nekoliko višje leţečih zaselkih
oz. območjih bistveno manj onesnaţena, bolj onesnaţen pa je bil navoţen material za
vzdrţevanje dvorišč in gozdnih cest. V letu 2011 je podjetje Envit d.o.o. izvedlo meritve
onesnaţenosti tal na območju Zgornje Meţiške doline, na podlagi katerih je bila izdelana
natančnejša karta obremenjenosti tal. Izdelano karto onesnaţenosti tal smo uporabili v
kombinaciji s klasično karto (ortofoto) naselitvenih območij in tako prikazali naseljena
območja, kjer bi bilo potrebno sanirati kritično onesnaţena tla. Dobljeno karto bi radi dopolnili
še z rezultati meritev vsebnosti svinca v krvi otrok in tako identificirati lokacije, kjer je
obremenitev okolja in ljudi največja in zato ukrepanje najbolj nujno.
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju priprave, izpeljave in nadzora programov na
operativni ravni, v drugi polovici leta 2012
Datum

Izvajalec

Aktivnost

1.6.2012

B. Rednak in
G. Korošec
H. Pavlič

Ogled izvajanja ukrepov v Ţerjavu in Črni

1.6.2012

6.6.2012
8.6.2012
12.6.2012
13.6.2012
14.6.2012
18.6.2012

M. Ivartnik, E. Janet,
H. Pavlič
B. Rednak in
G. Korošec
H. Pavlič
B. Rednak in
G. Korošec
H. Pavlič

18.6.2012

B. Rednak in
G. Korošec
H. Pavlič

22.6.2012

M. Ivartnik

28.6.2012

G. Korošec, B.
Rednak, N. Finţgar
M. Ivartnik, E. Janet

25.7.2012

6.8.2012

M. Ivartnik, E. Janet,
H. Pavlič

9.8.2012

B. Rednak in
G. Korošec
M.Ivartnik

31.8.2012
3.9.2012
17.9.2012

Izobraţevanje za prebivalce ZMD v Črni
Ogled izvajanja ukrepov v Črni
Promocija varovalnih ukrepov, pogovori z otroki,
vključitev v igralnicah Vrtca Meţica
Ogled izvajanja ukrepov v Črni
Izobraţevanje kuharskega osebja v Vrtcu Meţica
glede priprave in izvajanja varovalne prehrane
Sestanek s predstavniki Ministrstva za zdravje,
varuhinjo človekovih pravic, obeh občin in ZZV
Ravne
Meritev fasad na terenu ZMD
Sestanke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
Ogled naprav na Biotehniški fakulteti

25.7.2012

28.8.2012

Sestanek za prehrano s predstavniki Občine in Vrtca
Meţica, dobaviteljem lokalnega sadja in zelenjave
ter koordinatorjem programa
Sestanek glede nadaljevanje programa na Občini
Črna s predstavniki obeh občin in ZZV Ravne
Ogled izvajanja ukrepov v Črni

B. Rednak in
G. Korošec
M.Ivartnik, E.Janet,
R.Lesjak, D. Krebel
B. Rednak in
G. Korošec

Sestanek glede nadaljevanje programa in
planiranega strokovnega posveta v jesenskem času
na Občini Črna s predstavniki obeh občin in ZZV
Ravne
Ogled izvajanja ukrepov v Meţici
Predstavitev ideje ukrepa varnega vrta na sestanku
Sveta krajanov v Ţerjavu
Ogled izvajanja ukrepov v Črni
Obisk in predstavitev problematike pri svetovalcu
predsednika RS g. Hočevarju
Ogled izvajanja ukrepov v Črni
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17.9.2012
19.10.2012

M.Ivartnik, R.Lesjak,
D. Krebel
M. Ivartnik

Obisk ministra za kmetijstvo in okolje Franca
Bogoviča
Ogled terena Ţerjav in Črna

19.10.2012

M. Simetinger

Distribucija tematske druţabne igre

22.10.2012

H. Pavlič

23.10.2012

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

25.10.2012

B. Rednak in
G. Korošec
M. Ivartnik

Fotografiranje breţin v Ţerjavu in obnovo fasade v
Črni
Delovni sestanek v okviru strokovnega srečanja na
temo Program ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v ZMD
Ogled izvajanja ukrepov v Meţici

26.10.2012

Ogled terena Meţica
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3

EVALVACIJA POTEKA PROGRAMA

Glede na jasno postavljene cilje je tudi vsakoletna sprotna evalvacija programa izpeljana po
enotnih merilih. Najpomembnejši del te evalvacije je ocena pribliţevanja osnovnemu cilju – to
je doseči vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l. Vrednost 100 µg/l je tista meja, za katero se je
v praksi izkazalo, da je dosegljiva s podobnimi ukrepi, ki jih izvajamo v našem programu.
Ţeleli bi si še niţjih vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline, saj za svinec
sploh ni določenega varnostnega praga in je vsaka prisotnost v telesu nezaţelena. Ciljni nivo
100 µg/l je določil CDC leta 1991, trenutno CDC ţe predlaga vrednost 50 µg/l, kot referenčna
vrednost. Tudi prvotno zastavljen cilj še ni doseţen, tako da je trenutno pomembneje od
uveljavljanja ostrejšega cilja trenutno uspešno izvajanje ukrepov v praksi. Vsebnost svinca v
krvi otrok je rezultat vnosa svinca v telo iz različnih virov – preko hrane, zraka, zemlje,
prahu…., in zato je potrebno delati na zniţanju tega vnosa oz. izpostavljenosti svincu. Da bi
se pribliţali zastavljenemu cilju je najprej potrebno uskladiti ritem izvajanja ukrepov v praksi z
zastavljenim dolgoročnim programom oz. zagotoviti potrebna sredstva, ukrepe pa še
natančneje definirati in na ta način izboljšati njihovo učinkovitost. Poleg tega je pomembno
seveda tudi sledenje mednarodnim standardom in je zato cilj ukrepov tudi dvigovanje deleţa
otrok z najniţjimi vrednostmi svinca v krvi (pod 50 µg/l).
Napredek poleg padanja vsebnosti svinca v krvi otrok kaţe tudi padanja koncentracij teţkih
kovin v faktorjih okolja in izvedbe čim več ukrepov v praksi. V nadaljevanju je kratek pregled
ocene napredka programa po naštetih kazalnikih.

3.1 Vsebnost svinca v krvi otrok (Ukrep na zdravstvenem področju programa)
Prevalenčna študija, izvedena leta 2008, je potrdila, da so otroci v starosti dveh in treh let
predstavljali skupino z najvišjimi vrednostmi svinca v krvi. Zato se je kot pretekla leta
ugotavljala vsebnost svinca v vzorcih krvi otrok, starih od 24 do 36 mesecev. 118 staršev
predšolskih otrok iz Zgornje Meţiške doline je po pošti prejelo vabilo s predlaganim terminom
za odvzem vzorca krvi pri otroku, s prilogo za pisno soglasje za odvzem ter tabelo ukrepov
glede na ugotovljeno vsebnost svinca v krvi. Vročenih je bilo 118 vabil, dva vabila sta bila
vrnjena po pošti.
Po predhodnem usklajevanju s sodelujočimi partnerji smo organizirali odvzeme vzorcev krvi.
Le-ti so se izvedli v mesecu oktobru, izvajajo pa se še v novembru leta 2012.
Kapilarni odvzemi krvi za predšolske otroke so se izvedli v laboratorijskih prostorih
zdravstvenih postaj Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, v Meţici in Črni. Venski
kontrolni odvzemi za otroke z ugotovljenimi povišanimi vrednostmi svinca se izvajajo na
otroškem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v mesecu novembru. Meritve
vsebnosti svinca so bile opravljene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Sočasno z odvzemom vzorcev krvi smo izvedli anketiranja staršev oz. skrbnikov otrok, glede
najpomembnejših faktorjev tveganja za povišane vsebnosti svinca. Rezultati meritev
vsebnosti svinca v krvi otrok in kratek povzetek odgovorov na anketna vprašanja za leto
2012 so prikazani v nadaljnjem tekstu.
Vsi otroci so prejeli pisno obvestilo o rezultatu vrednosti 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.
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Vrednost svinca v krvi predšolskih otrok, starih od 24 do 48 mesecev
V letu 2012 je bilo v spremljanje vsebnosti svinca vključenih 84 predšolskih otrok, od tega 41
otrok iz občine Črna na Koroškem in 43 otrok iz občine Meţica. Kri je bila odvzeta 34
dečkom in 50 deklicam.
Povprečna vsebnost svinca v krvi predšolskih otrok je bila 65.6 µg/l, geometrična srednja
vrednost je bila 53.3 µg/l, mediana pa 48.5 µg/l. Vse vrednosti so nekoliko višje kot v letih
2010 in 2011, vendar niţje kot v obdobju pred tem. Najniţja izmerjena vrednost je bila 15
µg/l, najvišja pa 279 µg/l. Zanimivo je, da sta bili obe najvišji vrednosti (279 in 249 µg/l)
izmerjeni pri otrocih iz občine Meţica, čeprav so bile v preteklih letih ekstremne vrednosti
praktično vedno izmerjene v občini Črna na Koroškem. Glede na spol so imeli nekoliko višje
povprečne vrednosti svinca v krvi fantje, glede na občino bivanja pa otroci iz občine Črna na
Koroškem.
Vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l je bila ugotovljena pri 12-ih predšolskih otrocih iz Zgornje
Meţiške doline oz. pri 14.3 % otrok. Zelo visokih vrednosti za svinec v krvi (300 µg/l in več) ni
bilo zaznanih, pri štirih otrocih pa je bila preseţena vrednost 200 µg/l, v letu 2011 je bila
samo pri dveh.
Deleţ otrok z vrednostmi svinca v krvi ≥ 100 µg/l se je glede na leti 2010 in 2011 nekoliko
povečal. Letos sta imela povišane vsebnosti dva otroka več, glede na manjše število testirani
otrok pa to pomeni kar 5% deleţ. Ta povišan odstotek tudi nekoliko kvari trend upadanja
otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, ki ga je pred tem kazala primerjava dvoletnih
obdobij 2006-2007, 2008-2009 in 2010-2011, ko je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi
svinca v krvi padel iz pribliţno polovice, na petino in v letih 2010 in 2011 na desetino
testiranih otrok.
Tudi v letošnjem letu so bile pri dečkih malenkost višje vrednosti za mediano, aritmetično in
geometrično sredino svinca v krvi, kot pri deklicah.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Meţiške doline po spolu, leto 2012
SPOL

N

Mediana

ŽENSKI
MOŠKI
SKUPAJ

50
34
84

42.5
50,5
48.5

Geometrična
sredina
50.3
58.0
53.3

Aritmetična
sredina
63.4
68.8
65.6

Minimum

Maksimum

15
26
15

279
249
279

V letu 2012 je bilo v preiskave krvi na vsebnost svinca vključenih skoraj identično število
otrok iz občin Meţica, in Črna na Koroškem, kar pomeni slabši odziv otrok iz občine Meţica,
saj je bilo od tam vabljenih več otrok, kot iz občine Črna na Koroškem. Primerjava
koncentracij svinca v krvi glede na občino bivanja kaţe, da je obremenitev otrok iz občine
Črna na Koroškem s svincem večja, kot obremenitev otrok iz občine Meţica. To značilnost
opaţamo ţe vsa leta. Povprečna vrednost svinca v krvi otrok iz Črne je bila 74.0 µg/l, v krvi
otrok iz Meţice pa 57.6 µg/l . Vrednost geometrične sredine je bila pri otrocih iz Črne 64.3
µg/l, pri otrocih iz Meţice 44.5 µg/l in vrednost mediane pri otrocih iz Črne 63 µg/l, pri otrocih
iz Meţice pa 37 µg/l. Vse vrednosti so nekoliko višje, kot v letu 2011, razen mediane za
občino Meţica, ki je malenkost niţja.
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Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije svinca v krvi predšolskih
otrok iz Zgornje Meţiške Doline glede na občino bivanja, leto 2012
OBČINA

N

Mediana

ČRNA
MEŽICA
SKUPAJ

41
43
84

63.0
37.0
48.5

Geometrična
sredina
64.3
44.5
53.3

Aritmetična
sredina
74.0
57.6
65.6

Minimum

Maksimum

22
15
15

227
279
279

Vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l je bila ugotovljena pri 12 predšolskih otrokih iz Zgornje
Meţiške doline(14.3 %). Povišane vsebnosti je imelo 6 dečkov (17.6 %) in 6 deklic (12.0%),
oziroma 7 (17.1%) otrok iz občine Črna na Koroškem in 5 (11.6 %) otrok iz občine Meţica .
Tabela: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške Doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2012
OBČINA
ČRNA

MEŽICA

Konc. Pb (µg/l)
pod 50

SPOL
ŽENSKI

MOŠKI

SKUPAJ

7

6

13

50 do 99

13

8

21

100 do 199

2

3

5

200 do 299

2

0

2

Skupaj

24

17

41

pod 50

20

10

30

50 do 99

4

4

8

100 do 199

1

2

3

200 do 299

1

1

2

Skupaj

26

17
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V letu 2012 je bil ponovno ugotovljen višji deleţ otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi, kot
v letih 2010 in 2011. Deleţ je malenkost niţji, kot je bil v letih 2008 in 2009 in kvari trend
upadanja iz prejšnjih let.
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skupaj

2004
2004

2%
2%

2%

2%

15%
15%
15%
15% 15%
15%

2006

2005
2005

12%

12%
12%

41%

45%
45% 45%
41%
41%

10%2%

2004

8%
8%

15%
15%
15%

55%
55%
55%

2007
6%

10%

50%

38%

2005

50%

31
%

38%

2006

pod100

100 - 200

55
%

200-300

1%

1%

82%

2008

2007

nad 300

2%

3%

5%

9%
9%

7%

15%

47%

82%

2009

6%

55
31
%
%

3%
14%

90%

91%
86%

2010

2011

2012

Slika 1 : Deleţi tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene vsebnosti
svinca v krvi, po letih od 2004 do 2012

Slika 2: Primerjava deleţev tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene
vsebnosti svinca v krvi, za obdobje od 2008 do 2012
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Slika 3: Primerjava števila tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene
vsebnosti svinca v krvi, za obdobje od 2008 do 2012
V letu 2012 se trend padanja deleţa otrok s povišanimi vsebnosti svinca ni nadaljeval,
ampak je bil opazen porast. Prav tako je ţe drugo leta zapored padal deleţ otrok z najniţjimi
vsebnostmi svinca v krvi, to je < 50 µg/l. Vrednost 50 µg/l je kot referenčno končno potrdil
tudi CDC in v prihodnje bo potrebno nadaljevati s spremljanjem deleţa otrok s temi niţjimi
vrednostmi svinca v krvi in v večji meri vrednotiti uspeh programa, glede na rast tega deleţa
(Slika 2)
Rezultati so le malenkost boljši, kot v letu 2009. (Slika 3)
Podobno kot v letu 2011 je bil odziv na preiskave vsebnosti svinca v krvi otrok precej boljši v
Črni in čeprav je bilo iz te občine vabljenih manj otrok, kot iz občine Meţica, zastopajo med
udeleţenci preiskav skoraj polovični deleţ (48.8 %). Razloge za rast deleţa otrok s povišani
vsebnostmi svinca lahko iščemo tudi v višanju deleţa otrok in bolj onesnaţene občine Črna
na Koroškem, res pa je tudi, da je bilo v letu 2012 tudi v občini Meţica večje število otrok s
povišano vsebnostjo svinca v krvi, kot v preteklih dveh letih. V letu 2012 je precej padla tudi
dinamika izvajanja programa, s tem pa tudi najbrţ motivacija za lastno aktivnost prebivalstva,
kar znova kaţe predvsem slabši odziv na vabilo na preiskave krvi otrok v občini Meţica.
Slika 4 prikazuje mediano za vsebnost svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške doline
po letih, od pričetka rednega preskušanja vzorcev krvi. Tudi tukaj je opazen trend padanja do
leta 2010, nato pa manjši porast. Po letu 2008 so bile tudi izmerjene maksilane vrednosti
svinca opazno niţje, kot pred začetkom izvajanja sanacijskega programa.
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Slika 4: Mediana ter minimalna in maksimalna izmerjena koncentracija svinca v krvi otrok iz
Zgornje Meţiške doline

Slika 5: Napoved deleţev otrok s povišanimi vrednostmi svinca za prihodnja leta
Slika 5 prikazuje napoved upadanja deleţa otrok z vrednostmi svinca v krvi nad 100 µg/l v
obdobju od leta 2004 do leta 2017, ob ključni predpostavki, da se izvajajo ukrepi za
zmanjševanje onesnaţenosti v okolju in da se v obstoječi industriji vzdrţujejo visoki
standardi v tehnoloških procesih. Sicer precej groba trendna črta napoveduje dosego cilja
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(<5% otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi), ţe v letu 2013. Ugotovljeni deleţi otrok s
povišano vsebnostjo svinca v krvi od leta 2008 dajejo precej bolj realno sliko, ki kaţe da bo
do dosege cilja trajalo še kar nekaj let, za napredek pa bo potrebno vedno natančnejše
izvajanje ukrepov.
Vsebnost svinca v krvi otrok se niţa pod pogojem izvajanja učinkovitih sanacijskih ukrepov v
okolju v povezavi z izvajanjem splošnih higienskih načel in zdrave prehrane na nivoju
posameznika. V začetku izvajanja programa so bili rezultati hitro opazni, saj so bili učinkoviti
grobi ukrepi, motivacija ljudi za lastno aktivnost pa je bila na visoki ravni. V letu 2010 se je
dinamika izvajanja programa precej upočasnila, v letu 2012 pa skorajda zastala. Sočasno
smo prišli tudi do točke, ko bi bilo potrebno ukrepe izvajati natančneje in ciljano, predvsem
na manjših območjih, kjer je bila opaţena velika obremenjenost okolja in otrok s svincem. V
nadaljevanju bo potrebno delati več na sanaciji tal, predvsem na lokacijah, kjer se otroci
največ zadrţujejo – po sanaciji namenskih igrišč so na vrsti domača dvorišča.

3.2 Izpeljani ukrepi
V letu 2012 je bil letni plan ukrepov sprejet in izveden v zelo omejenem obsegu. Ukrepi, ki pa
so bili v program uvrščeni (varovalna prehrana, mokro čiščenje površin, zamenjava zemlje
pri otroških igralih v Meţici, zelene prevleke ob cesti skozi Ţerjav, preplastitev dela ceste na
območju Pristava, ureditev fasade v centru Črne) so bili uspešno zaključeni. Pomemben
učinek na niţanje koncentracij v krvi otrok ima tudi informiranje in motiviranje prebivalstva za
lastno aktivnost, predvsem v smislu motivacije pa so nujni tudi konkretni ukrepi, ki
prebivalstvu dajejo občutek, da se stvari premikajo na bolje in niso prepuščeni sami sebi. V
letu 2012 je oboje teklo nekoliko manj intenzivno, kot v preteklih letih, ker je usklajevanje in
priprava programa zahtevalo preveč časa in energije. Če smo v prejšnjih letih ugotavljali, da
izvajanje zastaja za zastavljenimi plani, je bil v letu 2012 prešibak zastavljen načrt. Z letom
2013 je zopet priloţnost, da dvignemo dinamiko izvajanja zastavljenih ukrepov in izvajanje v
praksi izenačimo z določili Odloka. V prihodnjih letih bo potrebno izboljšati tako planiranje
(natančneje opredeljeni in usmerjeni ukrepi), kot samo izvajanje (hitrejše potrjevanje planov
in izvedba v njih določenih ukrepov).

3.3 Monitoring prašnih delcev v zraku
Onesnaţeni prašni delci v različnih oblikah so pomemben vir izpostavljenosti in drugim
strupenim kovinam v okolju Zgornje Meţiške doline. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja,
ko je bila predelava svinca v dolini na vrhuncu, so koncentracije svinca v majhnih delcih v
zraku znašale nekaj 10 µg/m3 in so za nekaj desetkrat presegale današnje koncentracije.
Meritve v okviru programa ukrepov, ki so se začele v letu 2007, so hitro pokazale, da
koncentracije strupenih kovin v zraku v krajih Črna in Meţica ne presegajo dovoljenih
normativov, medtem, ko so bile koncentracije strupenih kovin v delcih v zraku v Ţerjavu
precej blizu dovoljenim normativom, vrednosti svinca in kadmija pa so bile nekajkrat višje, kot
na preostalih dveh merilnih mestih. Po podobnih rezultatih meritev v letih 2008 in 2009 se je
ohranilo samo še merilno mesto v Ţerjavu. V letih 2010 in 2011 so bile koncentracije
strupenih kovin v delcih v zraku na tem merilnem mestu podobne, kot v letu 2009 in precej
niţje, kot v začetku meritev v letu 2007. Čeprav so koncentracije nekajkrat višje, kot v drugih
krajih v Sloveniji, bi glede na stanje okolja v katerem se izvajajo, lahko rezultate ocenili kot
zadovoljive. Merilnik se nahaja na lokaciji, kjer vplivajo tako emisijski viri (tovarne TAB, MPI,
CPM-GM, lokalna kurišča), kot močno obremenjeno okolje (velika onesnaţenost tal in
območja golih površin v bliţini lokacije), kar pomeni, da je rezultat dober pribliţek najbolj

52

onesnaţenemu zraku na območju. Sicer pa meritve, glede na način izvajanja, teţko kaţejo
učinke ukrepov, ki se izvajajo (dokler le ti ne bi bili izvedeni neposredno v bliţini merilnega
mesta), ampak povejo več o morebitnih povečanjih emisijah na tem območju. To zadevno je
zelo pomembno ugotoviti, da industrijske emisije na območju ne rastejo, ampak glede na
izhodišče v letu 2007 padajo.
Zaključimo lahko, da vsebnost teţkih kovin v delcih v zraku, glede na način izvajanja
monitoringa, ni najboljši kazalec za oceno napredka programa, daje pa dobro informacijo o
onesnaţenosti zraka na eni najbolj obremenjenih lokacij v Zgornji Meţiški dolini. Rezultati
enoletnega monitoringa v letu 2011 kaţejo koncentracije svinca, arzena, kadmija in niklja v
zraku niso presegale dovoljene ciljne letne vrednosti kovin v zunanjem zraku in so bile na
podobnem nivoju, kot v letu 2010. Glede na izhodiščne vrednosti v letu 2007 bi lahko ocenili,
kakovost zraka na merilnem mestu Ţerjav v letu 2011, kot nekoliko boljšo oz. manj
obremenjeno s strupenimi kovinami. Meritve na trenutni lokaciji je smiselno nadaljevati tudi v
prihodnjih letih, za oceno lokalnih učinkov ukrepov pa bi bilo potrebno izvesti ciljane meritve
na lokacijah in sicer pred, med in po izvedbi ukrepa (npr. preplastitvi makadamske ceste).

3.4 Monitoring tal in vode
V letu 2012 v programu ukrepov ni bilo izvedenega vzorčenja tal, tako da ni novih podatkov
za oceno napredka.
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ZAKLJUČEK

Od začetka izvajanja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja do danes je bil
doseţen ţe precejšen napredek. Ukrepi v okolju so spremenili videz krajev, izboljšali bivalne
pogoje za prebivalce in pripomogli k manjši izpostavljenosti prebivalcev teţkim kovinam. Z
izvedenimi ukrepi pa problema še zdaleč nismo ustrezno rešili, kar kaţejo vrednosti svinca v
krvi otrok, ki so se od začetka izvajanja ukrepov precej zniţale, so pa še vedno bistveno
višje, kot v drugih predelih Slovenije.
V letu 2012 se je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (≥ 100 µg/l)
ponovno povišal, kar je odraz teţav pri izvajanju programa in dejstva, da bo za nadaljnji
napredek potrebno še bolj natančno izvajanje ukrepov. S tem mislimo, da bo ukrepe
potrebno v večji meri izvajati predvsem na ugotovljenih ţariščih, to je na lokacijah, kjer vsako
leto opaţamo otroke s povišano vsebnostjo svinca v krvi in kjer je potrjena velika
onesnaţenost faktorjev okolja. To problematiko smo letos obravnavali tudi na strokovnem
srečanju v Črni na Koroškem in se strinjali, da je čas za revizijo programa in natančnejšo
opredelitev problemov ter ukrepov, kar bo omogočalo laţje izvajanje in večjo transparentnost
ukrepov v smislu njihovega učinka. Še pred tem, pa je potrebno oţiviti zastavljeno dinamiko
programa, ki v letu 2012 zaradi različnih razlogov zaostaja ţe za celo leto.
Za natančnejšo opredelitev problema sta ţe bili izdelani karta javnih površin, ki bi jih še bilo
potrebno preplastiti in natančnejša karta onesnaţenosti tal. Slednja je bila dopolnjena s karto
naseljenosti, dodane pa bodo še lokacije, na katerih bivajo otroci s povišanimi vsebnostmi
svinca v krvi. Tla ţe v teoriji predstavljajo najpomembnejši vir izpostavljenosti svincu v starih
industrijskih območjih, kar je tudi Zgornja Meţiška dolina. Prav ukrep remediacije tal je
potrebno v večji meri vključiti v program, pri čemer pa je seveda ukrep najbolj smiseln na
lokacijah, kjer ţivijo oz. se zadrţujejo otroci, torej tam, kjer prihaja do dejanske
izpostavljenosti. Pri tem ukrepu bo zato nedvomno potrebno vključiti zasebna zemljišča,
poiskati pa bo treba tudi ustrezne načine remediacije tal, ki bodo učinkoviti ter okoljsko in
cenovno sprejemljivi. Letos so bile izvedene tudi meritve obremenjenosti fasad s potencialno
toksičnimi elementi, ki so potrdile, da je tudi material, ki se kruši iz sten starih stavb lahko
močno obremenjen s svincem in kadmijem.
V letu 2012 je bil ponovno izpostavljen problem kmetovanja v onesnaţenem okolju, kjer
kmetje nimajo enakih moţnosti za ekološko kmetovanje, kot njihovi kolegi v drugih delih
drţave. Deloma smo se ţe lotili tudi te problematike – v teku je priprava tehnoloških navodil
za kmetovanje v Zgornji Meţiški dolini, podan je bil tudi predlog monitoringa obremenjenosti
kmetijskih pridelkov, vendar pa celovitih rešitev še ni. Vsekakor je potrebno poiskati določene
rešitve tudi za ta problem, nedvomno pa v ospredju ostaja problem zdravja otrok.
Program v Zgornji Meţiški dolini je dobro zastavljen in prinaša rezultate, je pa v fazi, ko je
potrebna nadgradnja v smislu večje natančnosti pri definiranju in izvajanju ukrepov. Pri tem
je potrebno paziti na izbor ukrepov, ki so uresničljivi v praksi in jih ljudje, ki so jim ukrepi
namenjeni pozitivno sprejmejo. Iskanje primernih rešitev zahteva kompromise in sodelovanje
različnih deleţnikov – stroke, politike, gospodarstva in javnosti, sicer še tako dobre zamisli ne
zaţivijo oz. ne prinesejo ţelenih rezultatov. To sodelovanje je tudi pogoj za uspešen
zaključek programa in vzpostavitev pogojev za nadaljnji razvoj Zgornje Meţiške doline.

