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1

UVOD

Zgornja Meţiška dolina ima bogato tradicijo pridobivanja in predelave svinčeve rude. Več
stoletna industrija je s emisijami močno onesnaţila okolje in posledično ogroţa zdravje ljudi, kar
ţe dobrih 50 let dokazujejo različne študije.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je leta 2004 pričel izvajati preskuse krvi triletnih otrok na
vsebnost svinca. Rezultati so pokazali, da so vsebnosti svinca v krvi še vedno visoke. Mednarodno
priznana vsebnost, pri kateri je potrebno začeti z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje
izpostavljenosti in vnosa svinca (100 g/l krvi) je bila preseţena pri več kot polovici otrok. Na
podlagi teh rezultatov in ugotovitev predhodnih študij je bilo jasno izkazano dejstvo, da je
potrebno pričeti s sanacijskimi ukrepi v okolju. Leta 2006 so bili izvedeni prvi sanacijski ukrepi v
okolju, konec leta 2007 pa 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. 119/2007).
V omenjenem odloku so zajeti ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja. Konkretne naloge v sklopu
posameznih ukrepov določa letni plan ukrepov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Priprava in izvedba programov je skupna naloga občin Meţica in Črna na Koroškem, Ministrstva
za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje ter Agencije Republike Slovenije za okolje. Posamezni
letni programi sestavljajo skupni dolgoročni program, katerega namen je prebivalcem Zgornje
Meţiške doline povrniti bivalno okolje, ki bo omogočalo zdravo ţivljenje. Zato nista naključno
izbrana glavni cilj programa in merilo za dosego cilja – t.j. doseči 95% deleţ otrok z vsebnostmi
svinca v krvi pod 100 g/l.
Prvi rezultati programa se ţe kaţejo, tako v okolju, kot v obremenjenosti otrok s svincem. Za
uspešno izvedbo programa pa bo potrebno še precej časa in uspešno izvedenih sanacijskih
ukrepov, sočasno s tem pa tudi ustrezen nadzor nad aktualnimi emisijskimi viri, katerih pretirano
širjenje lahko izniči učinek sanacijskih ukrepov.

4

2
PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V
ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI 2008
Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2008 je
potrdila Vlada Republike Slovenije dne 3.4.2008. Sanacijski ukrepi, predlagani v programu, so
logično nadaljevanje ukrepov iz let 2006 in 2007. Glavno merilo za izbiro ukrepov je bilo
zmanjšanje izpostavljenosti otrok svincu. Največja osredotočenost je bila v preprečevanje
mobilnosti onesnaţenega prahu, ki naj bi na podlagi različnih ocen, bil tisti faktor, ki v največji
meri vpliva na količino svinca v krvi otrok. Najpogostejši ukrep v programu je bilo prekrivanje
makadamskih površin, izvajali pa so se še ukrepi sanacije šolskih fasad, čiščenje podstrešij vrtcev,
ureditev vodnih kotičkov v vrtcih, dovoz čiste zemlje za ureditev otroških igrišč, ter uvedba
dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih. Vzporedno z izvajanjem ukrepov sta potekala tudi
monitoring zraka in raziskave tal za ocenitev onesnaţenja v širšem bivalnem okolju. Izvedba
naštetih ukrepov in podobno nadaljevanje v prihodnjih letih bo v kombinaciji s stalnim
obveščanjem ljudi pripomogla h njihovi večji zavzetosti za izvajanje ukrepov za zmanjšanje vnosa
svinca v telo. Z več izvedenimi ukrepi bo izpostavljenost ljudi vse manjša, z večanjem
samoaktivnosti prebivalstva pa se bo zniţal tudi vnos svinca v telo. Rezultat obojega bo niţja
vsebnost svinca v krvi otrok in s tem manjše tveganje za njihovo zdravje.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem (ZZV Ravne) izvaja v programu naloge
koordinacije posameznih aktivnosti in informiranja zainteresiranih javnosti. Največji del aktivnosti v
letu 2008 je ZZV Ravne izvajal v sklopu dveh nalog iz Priloge 2 Odloka. Ti dve nalogi sta:




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
2.12 – Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa
ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni

2.1 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
Z aktivnostmi obveščanja in ozaveščanja prebivalstva za zmanjšanje vnosa svinca in drugih teţkih
kovin v telo je Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem aktivno pričel ţe leta 2004 v
okviru projektne naloge: »Ţivljenje s svincem«. Od takrat tej nalogi posvečamo posebno
pozornost, oblikovali smo informativno zloţenko in plakat, organizirali delavnice, posvete in
informativne točke za občane, posredovali informacije preko različnih medijev. Dejavnost se je
preko potrditve naloge v Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini še okrepila.
V letošnjem letu je bila oblikovana spletna stran: »sanacija-svinec.si«, na kateri objavljamo
informacije v zvezi s sanacijskim programom in splošne informacije o škodljivih učinkih in
preprečevanju vnosa svinca v telo. Letos smo tudi naredili velik napredek pri komuniciranju z bolj
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izpostavljenimi skupinami prebivalstva, saj smo sodelovali na internih izobraţevanjih delavcev v
tovarnah TAB in MPI. V letošnjem letu smo izpeljali tudi nalogi pregleda otroških igrišč z oceno
stanja z vidika tveganja za vnos svinca in pripravo predloga programa dopolnilne varovalne
prehrane v vrtcih.
SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI«
Na spletni strani so dostopne različen informacije o samem svincu, njegovih škodljivih vplivih na
zdravje ter o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa svinca v telo. Na
spletni strani je predstavljen tudi dolgoročni plan ukrepov za izboljšanje stanja okolja in aktualni
letni plan ukrepov, urejene pa so tudi povezave do spletnih strani vseh partnerjev v programu. V
letu 2009 bomo vzpostavili tudi forum, ki bo omogočal neposredno izmenjavo mnenj z
zainteresirano javnostjo tudi na ta način. Na spletni strani tudi redno objavljamo osnovne
informacije o poteku posameznih aktivnosti, kar bomo izvajali tudi v bodoče.
Ţe v letošnjem letu je bil odziv na spletno stran precej pozitiven, predvsem s strani raziskovalnih
institucij in študentov, ki jih problem strokovno zanima.
PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE POKLICNO IZPOSTAVLJENIM
S podjetji TAB in MPI, katerih proizvodni proces vključuje delo s svincem, smo se dogovorili za
sodelovanje pri njihovih internih izobraţevanjih iz varstva pri delu. Delavcem smo po zaključku
rednih predavanj podali osnovne informacije o svincu in razloţili, zakaj so lahko tudi oni faktor
tveganja. Večji poudarek, kot na izpostavljenosti samih delavcem, je bil na izpostavljenosti
njihovih otrok. Poudarili smo pomen osebne higiene pri prehajanju iz delovnega v domače okolje
in povedali, da so učinki na zdravje njihovih otrok lahko večji, kljub niţjim koncentracijam.
Predstavili smo tudi ukrepe, ki jih lahko izvajajo za zmanjšanje vnosa svinca v telo.
PREGLED OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA ZA VNOS SVINCA
V letu 2008 smo poleg igrišč vrtcev ţeleli pregledati tudi stanje na ostalih javnih otroških igriščih
v Zgornji Meţiški dolini. Skupaj z obema občinama smo pripravili seznam igrišč. Pripravili smo
poseben vprašalnik, ki je zajemal splošen opis igrišča, pregled stanja igral, igralnih površin ter
opis moţnih virov za povečan vnos svinca. Na podlagi ogledov smo pripravili poročilo s predlogi
za moţne izboljšave in jih poslali na obe občini.
PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE V VRTCIH
V prvi polovici leta 2008 smo pripravili vso potrebno dokumentacijo, da smo s septembrom lahko
uvedli dopolnilno varovalno prehrano v vrtcih. Pripravili smo izbor ţivil z visoko vsebnostjo kalcija,
ţeleza in vitamina C, izračunali količinsko porabo izbranih ţivil na mesec/otroka, ter izdelali načrt
vključitve dopolnilnih ţivil v osnovni jedilnik za predšolske otroke. Z vodji vrtcev, s kuharskim
osebjem smo se dogovorili kako bodo pripravljali obroke in kako jih ponujali otrokom. Za
učinkovitejšo uvedbo dopolnilnih ţivil smo pripravili dokument Program varovalne prehrane v
vrtcih, v občinah Meţica in Črna na Koroškem, za obdobje od septembra do decembra 2008.
NADALJEVALI SMO TUDI S PREOSTALIMI INFORMATIVNIMI AKTIVNOSTMI:
 V sodelovanju z obema občinama smo izvedli informativne točke v Meţici, Ţerjavu in Črni, kjer
smo ljudje seznanili s potekom sanacijskega programa in moţnih ukrepih, ki jih lahko sami
storijo za manjšo izpostavljenost in vnos svinca v telo.
 Udeleţili smo se sej komunalnih odborov v obeh občinah in seje občinskega sveta v Občini
Črna na Koroškem, kjer smo obravnavali problematiko onesnaţenja okolja in poteka
izvajanja sanacijskega programa.
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Na roditeljskih sestankih v vrtcih Meţica in Črna, smo staršem predstavili program dodatne
dopolnilne prehrane otrok in odgovarjali na vprašanja v zvezi z izpostavljenostjo,
zmanjšanjem vnosa in škodljivih vplivih svinca.
V občinskih glasilih smo redno objavljali prispevke na temo onesnaţenosti okolja s svincem.
Različnim interesentom smo vedno nudili informacije preko telefonov. V delavnem času smo
nudili informacije po stacionarnem telefonu, izven delavnega časa pa po mobilnem telefonu.
Strokovno javnost smo informirali na strokovnih srečanjih s prispevki na temu problematike
onesnaţenosti okolja in strategijo reševanja problema.
Skrbeli smo za redno komunikacijo z mediji in jim nudili ţelene informacije za objavo
prispevkov.

Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja prebivalstva v letu 2008
Datum

Izvajalec

Aktivnost

31.3.2008

Matej Ivartnik,
Evgen Janet

Predstavitev problematike na občini Meţica

20.5.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Informativna točka v Meţici

27.5.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Informativna točka v Črni

3.6.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Informativna točka v Ţerjavu

Junij 2008

Helena Pavlič,
Neda Hudopisk

Sestanki s vodji vrtcev Meţica, Ţerjav in Črna in vodji
kuhinj omenjenih vrtcev, glede uvajanja dopolnilne
prehrane

Matej Ivartnik
9.6.2008

Predstavitev problematike delavcem podjetja TAB
Matej Ivartnik

17.6.2008

Predstavitev problematike delavcem podjetja TAB

11.7.2008

Matej Ivartnik

Poslan dokument dopolnilne varovalne prehrane v
vrtcih, obema občinama

28.8.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Pogovor s starši v vrtcu Črna

4.9.2008

Matej Ivartnik, Metka
Horvat, Evgen Janet,
Neda Hudopisk

9.9.2008

Matej Ivartnik

22.9.2008

Matej Ivartnik

8.10.2008

Matej Ivartnik

Tiskovna konferenca
Predstavitev problematike in predstavitev predloga
sanacijskega programa na komunalnem odboru v
Meţici
Predstavitev problematike in predstavitev predloga
sanacijskega programa na komunalnem odboru v
Meţici
Sodelovanje v informativni oddaji o problematiki
onesnaţenja na Koroškem radiu
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24.10.2008

Matej Ivartnik, Marjana
Simetinger, Helena
Pavlič

28.10.2008

Helena Pavlič

3.11.2008

Marjana Simetinger

10.11.2008

Helena Pavlič

Sestanek na občini Meţica zaradi javnih otroških
igrišč

11.11.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Pogovor s starši v vrtcu Meţica

19.11.2008

Matej Ivartnik

Testiranje vprašalnika za ocenjevanje stanja javnih
otroških igrišč, v Ţerjavu
Ocenjevanje stanja javnih otroških igrišč v Meţici
Ocenjevanje stanja javnih otroških igrišč v Črni

Predstavitev problematike in predstavitev predloga
sanacijskega programa na seji občinskega sveta v
Črni

Tabela: Nekatere objave v časnikih v zvezi z izvajanjem programa v letu 2008
Datum
objave

Časnik

Tema objave oziroma naslov

9.1.2008

Objava v časopisu
Večer

Odlok

6.5.2008

Objava v časopisu
Večer

Izvajanje programa

13.5.2008

Objava v časopisu Delo

Odvzem vzorcev krvi pri otrocih

20.5.2008

Objava v časopisu
Večer

Potek sanacije

5.6.2008

Objava v časopisu
Večer

Vsebnost svinca v krvi otrok

21.6.2008

Objava v časopisu
Večer

Ekološko degradirani v ZMD

5.9.2008

Objava v časopisih
Večer, Delo in Dnevnik

Novinarska konferenca Svinec v zgornji Meţiški dolini

11.9.2008

Objava v časopisih
Večer in Delo

Koliko teţkih kovin je v tleh

20.9.2008

Objava v časopisu
Večer

Izpostavljenost otrok

2.10.2008

Objava v časopisih
Večer in Delo

Umik merilnikov za monitoring teţkih kovin v zraku iz
lokacij Črna, Ţerjav in Meţica
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2.10.2008

Objava v časopisu
Dnevnik

4.10.2008

Objava v časopisu
Dnevnik

11.10.2008

Objava v časopisu
Slovenske novice

7.10.2008

Objava v časopisu Delo

Svinčev prah
Umik merilnikov za monitoring teţkih kovin v zraku iz
lokacij Črna, Ţerjav in Meţica
»Meţiška zemlja zastruplja otroke«
Paget

Objava v tedniku 7D
12.11.2008
20.11.2008

»Devet najhujših okoljskih problemov«
Objava v časopisu Delo

Topilnica
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NALOGA: Pregled otroških igrišč in ocena stanja z vidika tveganja za vnos svinca
Otroška igrišča so tista mesta v krajih, kjer je zadrţevanje večjega števila otrok najbolj verjetno.
Otroci v svoji igri prihajajo v stik z okoljem še bolj intenzivno in so zato njegovim vplivom in
učinkom toliko bolj izpostavljeni. Kar se tiče svinca so tudi na otroških igriščih pomembni faktorji
izpostavljenosti tla, prah in posredno zrak. Izpostavljenost je večja na igriščih, kjer so tla močno
obremenjena s svincem in slabo prekrita s travo, da je dviganje prahu oz. stik z obremenjeno
zemljo bolj neposreden. Izpostavljenost je lahko večja tudi zaradi virov v bliţnji okolici. Ti viri so
lahko industrijski obrati, pa tudi dovozne makadamske površine in parkirišča. Vse moţne vire
izpostavljenosti je potrebno omejiti in njihov učinek zmanjšati na minimum. Poleg tega je potrebno
upoštevati pri igriščih tudi ostale elemente, ki bi lahko pomenili nevarnost za otroke in jih urediti
tako, da bo otrokom omogočena varna igra brez tveganja za njihovo zdravje.
Z namenom, da bi upravljavce igrišč opozorili na stanje in predlagali moţne izboljšave smo
izvedli terenski ogled otroških igrišč v občinah Črna na Koroškem in Meţica. Za potrebe ogleda
smo pripravili terenski list, ki je zajemal opis igrišč in moţnih dejavnikov tveganja za zdravje
otrok. Poleg igrišč vrtcev smo v pregled zajeli tudi preostala javna otroška igrišča na območju. Za
vsako igrišče je bil izdelan zapisnik o ogledu z oceno stanja. O ugotovitvah smo pripravili ločena
poročila in jih skupaj z zapisniki o posameznih igriščih posredovali na obe občini.
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POROČILO ZA OBČINO MEŢICA
UVOD
V skladu z letnim programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za
leto 2008, smo opravili preglede otroških igrišč in oceno stanja z vidika tveganja za vnos svinca.
Po naših ocenah in izkušnjah iz tujine je najpomembnejši faktor izpostavljenosti prah, ki vsebuje
visoke vsebnosti svinca. Prah se pojavlja v zunanjem in notranjem bivalnem okolju otrok. Otroci ga
v telo vnašajo preko umazanih rok, prašnih igrač, ga vdihavajo ali pa pojejo skupaj s hrano. Da
bi zmanjšali tveganje za vnos prahu v telo otrok je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje
mobilnosti prahu. Svinec je deponiran večinoma v tleh, od koder se lahko dviguje in ponovno
useda na druge površine ter na ta način raznaša v okolju. Na površinah, ki so prvenstveno
namenjene otrokom, je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos svinca v telo otrok. Zato so prav
otroška igrišča tiste površine, ki jih je potrebno urediti tako, da je moţnost dvigovanja
onesnaţenega prahu čim manjša, in da je v največji meri zmanjšan vpliv drugih faktorjev
izpostavljenosti svincu.
METODA DELA
Z namenom ocenitve stanja in upoštevanja ukrepov varovanja otrok pred vnosom svinca v telo,
smo v mesecu oktobru 2008 izvedli terenski ogled otroških igrišč v občini Meţica. Za potrebe
pregleda smo pripravili vprašalnik, ki zajema splošno stanja igrišč in ocenitev moţnih potencialnih
virov za večjo izpostavljenost otrok svincu. Ocenjeni so bili naslednji parametri:
 lokacija, moţnost dostopa,
 opis igralnega prostora (velikost, ograjenost/dostopnost glede uporabe, vrsta in št. igral,
moţnost pitne vode na igrišču)
 tla/podlaga na igrišču (stanje, vrsta prekritja, izvor prekritja, deleţ pokritosti tal, vrsta
podloge pri izteku igral in njena ohranjenost, izgled igral, vrsta materiala, dotrajanost)
 urejena pešpot med igrali
REZULTATI
V občini Meţica je 6 otroških igrišč (tabela).
IME IGRIŠČA
UPRAVLJALEC UPORABNIKI
Igrišče pri Enoti
vrtca Meţica

OŠ Meţica

Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki
obiskujejo vrtec
*Igrišče pri
Občina Meţica Splošna populacija –
»letnem
predšolski in šolski
kopališču«
otroci, drugi
*Igrišče na
Občina Meţica Splošna populacija –
»Leški cesti«
otroci, ki ţivijo v okolici
med bloki
blokov na omenjeni cesti
Igrišče pri
Občina Meţica Splošna populacija –
Narodnem domu
predšolski in šolski otroci
Meţica
Igrišče na Poleni Občina Meţica Splošna populacija –
predšolski in šolski
otroci, drugi
Igrišče pri
Peca commerc Splošna populacija –
trgovskem centru
predšolski in šolski otroci
Peca

OGRAJENOST
Da

MOŢNOST
ZAKLEPANJA
Da,
ključavnica

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
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*Igrišče v slabem stanju ali zapuščeno
Vzdrţevalec vseh igrišč, ki nimajo moţnosti zaklepa, je Komunalno podjetje Meţica.
Pri pregledih smo ugotovili določene pomanjkljivosti. Opis posameznih igrišč s predlogi za
izboljšanje stanja je v terenskih zapisnikih. Na tem mestu pa izpostavljamo nekaj splošnih
ugotovitev.
NAJPOGOSTEJŠE UGOTOVITVE
PREDLOGI ZA IZBOLŠANJE
 podlaga na igrišču je dotrajana, poti
 ustrezno obnoviti podlago, in ustrezno
med igrali niso protiprašno obdelane
obdelati pešpoti


pri izteku igral
protiprašnih podlag



na igralnem prostoru ni pitne vode





določene
dostopne
poti
so
makadamske,
kar
omogoča
dvigovanje prahu in s tem tudi
svinčevega prahu
igrala so dotrajana in jih je potrebno
obnoviti oz. postaviti nova



določena igrišča so slabo vzdrţevana,
zanemarjena,
dotrajana,
s
polomljenimi koši za smeti
zemlja je vir onesnaţenja s svincem







ni

nameščenih







namestiti
ustrezne
protiprašne
podlage (npr. guma, leseni podest,
prod,..)
namestiti ustrezen vir pitne vode –
korito za umivanje rok in zunanjih
igrač ter pitnik
s primernim tlakovanjem oz. ureditvijo
dostopnih poti omejiti dviganje prahu
obnoviti igrala in zagotoviti ustrezna
igrala za prvo starostno obdobje oz.
za otroke do 3. let
obnoviti igrišče v celoti
zamenjati vrhnjo plast zemlje z novo,
nekontaminirano (30cm)

Zapisala: Helena Pavlič
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POROČILO ZA OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM
UVOD
V skladu z letnim programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za
leto 2008, smo opravili preglede otroških igrišč in oceno stanja z vidika tveganja za vnos svinca.
Po naših ocenah in izkušnjah iz tujine je najpomembnejši faktor izpostavljenosti prah, ki vsebuje
visoke vsebnosti svinca. Prah se pojavlja v zunanjem in notranjem bivalnem okolju otrok. Otroci ga
v telo vnašajo preko umazanih rok, prašnih igrač, ga vdihavajo ali pa pojejo skupaj s hrano. Da
bi zmanjšali tveganje za vnos prahu v telo otrok je potrebno izvajati ukrepe za preprečevanje
mobilnosti prahu. Svinec je deponiran večinoma v tleh, od koder se lahko dviguje in ponovno
useda na druge površine ter na ta način raznaša v okolju. Na površinah, ki so prvenstveno
namenjene otrokom, je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos svinca v telo otrok. Zato so prav
otroška igrišča tiste površine, ki jih je potrebno urediti tako, da je moţnost dvigovanja
onesnaţenega prahu čim manjša, in da je v največji meri zmanjšan vpliv drugih faktorjev
izpostavljenosti svincu.
METODA DELA
Z namenom ocenitve stanja in upoštevanja ukrepov varovanja otrok pred vnosom svinca v telo,
smo v mesecu novembru 2008 izvedli terenski ogled otroških igrišč v občini Črna na Koroškem.
Za potrebe pregleda smo pripravili vprašalnik, ki zajema splošno stanja igrišč in ocenitev moţnih
potencialnih virov za večjo izpostavljenost otrok svincu. Ocenjeni so bili naslednji parametri:
 lokacija, moţnost dostopa,
 opis igralnega prostora (velikost, ograjenost/dostopnost glede uporabe, vrsta in št. igral,
moţnost pitne vode na igrišču)
 tla/podlaga na igrišču (stanje, vrsta prekritja, izvor prekritja, deleţ pokritosti tal, vrsta
podloge pri izteku igral in njena ohranjenost, izgled igral, vrsta materiala, dotrajanost)
 urejena pešpot med igrali
REZULTATI
V občini Črna na Koroškem je 6 otroških igrišč (tabela).
IME IGRIŠČA
UPRAVLJALEC UPORABNIKI
Igrišče vrtec
Črna

OŠ Črna

*Igrišče na ridi,
Rudarjevo

Občina Črna

Igrišče na kupu,
Rudarjevo

Občina Črna

Igrišče vrtec
Ţerjav

OŠ Črna

Igrišče na
bazenu, Ţerjav

Občina Črna

*Staro igrišče,
Ţerjav

Občina Črna

Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki
obiskujejo vrtec
Splošna populacija –
predšolski in šolski
otroci, drugi
Splošna populacija –
predšolski in šolski
otroci, drugi
Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki
obiskujejo vrtec
Splošna populacija –
predšolski in šolski
otroci, drugi
Splošna populacija –
predšolski in šolski
otroci, drugi

OGRAJENOST
Da

MOŢNOST
ZAKLEPANJA
Da, ključavnica

Ne

Ne

Da

Da, zaklep

Da

Da, zaklep

Da

Ne

Da

Ne
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*Igrišče v slabem stanju ali zapuščeno
Pri pregledih smo ugotovili določene pomanjkljivosti. Opis posameznih igrišč s predlogi za
izboljšanje stanja je v terenskih zapisnikih. Na tem mestu pa izpostavljamo nekaj splošnih
ugotovitev.
NAJPOGOSTEJŠE UGOTOVITVE
PREDLOGI ZA IZBOLŠANJE
 podlaga na igrišču je dotrajana, poti
 ustrezno obnoviti podlago, tlakovati
med igrali niso tlakovane
pešpoti







pri izteku igral ni nameščenih
protiprašnih podlag
na igralnem prostoru ni pitne vode



namestiti ustrezne protiprašne podlage



določene
dostopne
poti
so
makadamske, kar omogoča dvigovanje
prahu
igrala so dotrajana in jih je potrebno
obnoviti oz. postaviti nova



namestiti ustrezen vir pitne vode –
korito za umivanje rok in zunanjih igrač
ter pitnik
s primernim tlakovanjem preprečiti
dviganje prahu

določena igrišča so slabo vzdrţevana,
zanemarjena, dotrajana
zemlja je vir onesnaţenja s svincem







Obnoviti igrala in zagotoviti ustrezna
igrala za prvo starostno obdobje oz.
za otroke do 3. let
Obnoviti igrišče v celoti
zamenjati vrhnjo plast zemlje z novo,
nekontaminirano (30cm)

Zapisala: Marjana Simetinger
Zapisniki o ogledih posameznih igrišč v Meţici in Črni so v prilogah.
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NALOGA: Program varovalne prehrane
Eden pomembnih faktorjev pri vnosu svinca v telo otrok oz. obstoju svinca v telesu otrok je
prehrana. Ne samo, da mora biti za prehrano otrok uporabljena prehrana, ki ni obremenjena s
svincem, morda še pomembnejša je varovalna prehrana, ki vpliva na manjšo uspešnost vezave in
obstoja svinca v telesu.
Z izbrano prehrano lahko zmanjšamo absorpcijo (vsrkavanje) svinca, zato predlagamo naj bo na
kroţniku hrana, ki vsebuje veliko ţeleza (rdeče meso, zelenjava, sadje in jajca), kalcija (nemastno
mleko, mlečni izdelki, brokoli, ohrovt, por) in vitamina c (najbogatejši viri so sadje in zelenjava,
črni ribez, borovnice, češnje, grenivke, limone, pomaranče, krompir, ohrovt, zelje, rdeča in zelena
paprika, brokoli, špinača, paradiţnik).
V Zgornji Meţiški dolini je priporočeno opuščanje gojenja širokolistne zelenjave (solata, špinača)
in nekaterih gomoljevk (rdeča pesa), pogojno gojenje endivije, peteršilja, paradiţnika, zelja,
krompirja in korenja, priporoča pa se gojenje plodovk (fiţol, grah, bob), kapusnic (cvetača,
brokoli), pečkastega in koščičastega sadje.
Zelo pomembno je, da zelenjavo in sadje pred uporabo temeljito operemo!
Pomembno je tudi nadaljevanje osveščanja o gojenju zelenjave in sadja v tem delu Koroške
regije.
Potrebno bi bilo nameniti dodatna sredstva za pomoč pri vzpostavitvi bolj kakovostne in
varovalne prehrane prebivalcev v zgornji Meţiški dolini.
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem je pripravil program dopolnilne varovalne
prehrane za vrtce v Zgornji Meţiški dolini. V programu so zbrana priporočila za zdravo
prehranjevanje, oblikovan je osnovni izbor ţivil za dopolnilno varovalno prehrano. Izbrana ţivila
so se začela vključevati v osnovni jedilnik z mesecem septembrom 2008. Obroki so obogateni z
ţivili, ki imajo visoko vsebnost kalcija, ţeleza in vitamina C. Dejstvo je, da z izbrano prehrano
lahko zmanjšamo absorbcijo svinca. Zato je pomembno načrtovanje prehrane otrok s posebno
pazljivostjo na vsebnosti omenjenih vitaminov in mineralov.
Vrtci v Meţici, Ţerjavu in Črni na Koroškem, so tudi v svoj kurikulum vključili vsebine, ki otroke (na
njim domač način) spodbujajo k zdravemu prehranjevanju in načinu obnašanja pri igri, da bi bil
vnos svinca čim manjši.
V pripravi je tudi zloţenka s primeri jedilnikov za območja, kjer ţivijo otroci, ki imajo višje
vsebnosti svinca v krvi. V zloţenki bodo zapisani napotki, na kakšen način lahko zmanjšamo
vezavo svinca v telesu. Priloţena bo tudi tabela - zbir ţivil z visoko vsebnostjo ţeleza, kalcija in
vitamina C.
Program dopolnilne varovalne prehrane je v prilogah.
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2.2 Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju
programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na operativni
ravni
Osnovno poslanstvo Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem je skrbeti za ohranjanje in
promocijo zdravja na Koroškem. Ena izmed osnovnih nalog naše organizacije je tudi
prepoznavanje tveganj za zdravje v okolju in predlaganje ukrepov za zmanjšanje njihovega
učinka. Onesnaţenje okolja s teţkimi kovinami je eden najbolj tipičnih problemov s področja
epidemiologije okolja. Je pa tudi problem, ki je rešljiv, kar je bilo v svetu ţe večkrat izkazano v
praksi. Zato smo pripravili dolgoročni program ukrepov, ki je bil oblikovan na strokovnih
podlagah in praktičnih izkušnjah iz tujine. Program ukrepov je bil povzet v Odloku o območjih
največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini. Konkretne naloge iz plana so določene v letnih programih ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. V prvih letih je poglavitna usmeritev ukrepov v
preprečevanje mobilnosti s svincem onesnaţenega prahu in zmanjšanje vnosa tega prahu v telo
otrok. Največji del ukrepov je usmerjen v preplastitve makadamskih površin na območjih, kjer je
koncentracija otrok največja. Pridruţujejo pa se tudi drugi ukrepi, kot so: sanacija fasad,
dopolnilna varovalna prehrana, ureditve otroških igrišč, čiščenje podstrešij itd…
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne sodeluje pri pripravi letnih planov ukrepov z občinama
Črna na Koroškem in Meţica in Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pri tem predlagamo
prioritetne ukrepe vsem parterjem in pomagamo pri uskladitvi plana ukrepov med posameznimi
parterji, tako da je doseţena čim večja smiselna povezanost predlaganih ukrepov in doseţen
največji pričakovan učinek, glede na dane moţnosti.
Usklajevanje in priprava planov poteka dovolj hitro in učinkovito, nekoliko bolj pa »šepa« sama
izvedba ukrepov. Dokaj dolgi postopki od potrditve ukrepa, do izbere izvajalca in podpisa
pogodb se zavlečejo v jesenski čas in nato navadno prezasedenemu izvajalcu ostane premalo
časa za izvedbo. V letu 2008 so se tako zaključili nekateri preostali ukrepi iz plana za leto
2007, prav tako pa so ostali za dokončanje v naslednje letu nekateri ukrepi iz letošnjega plana.
Ne glede na zamik v dinamiki, pa se ukrepi izvajajo in je napredek opazen, kar je tudi najbolj
bistvenega pomena. V tem delu skrbi naš zavod za stalno spremljanje napredka izvedbe
ukrepov, ter sodeluje z obema občinama pri reševanju morebitnih zapletov.
V letu 2008 je Zavod za zdravstveno koordiniral pripravo predlogov letnih programov ukrepov
za izboljšanje stanje okolja za leti 2008 in 2009, izvajali smo redne terenske preglede stanja,
razširili smo bazo površin in izvedli ocenitev stanja za določitev prioritet pri preplastitvah,
sodelovali smo s predstavniki ARSO pri vzorčenju tal in zraka. O ukrepih in ugotovitvah smo
pripravljali redna poročila in jih posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor.
REDNI TERENSKI OGLEDI STANJA
Strokovni delavci ZZV Ravne smo izvajali redne obhode na terenu in pregledovali napredek pri
izvajanju posameznih ukrepov. O naših opaţanjih smo obveščali predstavnike občin. Velik
napredek je bil opazen predvsem v začetku pomladi, ko so bili izvedeni vsi zaostali ukrepi iz
plana za leto 2008 in v jeseni, ko so se pričeli izvajati ukrepi iz plana za leto 2008.
RAZŠIRITEV BAZE POVRŠIN IN OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI
PREPLASTITVAH
Glede na opaţanja ob terenskih pregledih in predloge obeh občin smo dopolnili seznam površin,
ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Na podlagi dopolnjenega seznama so naši strokovni delavci
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izvedli pregled stanja teh površin. Ob pregledu so bili izpolnjeni obrazci za ocenitev stanja za
določitev prioritet. Ocenitev je obsegala naslednje kriterije: trenutno stanje površin, gostoto
naseljenosti območja, gostoto prometa na območju, bliţino otrok in subjektivno oceno ocenjevalca
o nujnosti preplastitve. Na podlagi vseh teh kriterijev smo oblikovali seznam površin z ocenami
nujnosti preplastitve.
OCENA ONESNAŢENJA V ŠIRŠEM BIVALNEM OKOLJU (VZORČENJE TAL)
Preko vzorčenja tal smo ţeleli dobiti predvsem podatke, kako je z onesnaţenjem okolice na
lokacijah, nekoliko oddaljenih iz centrov krajev. Glede na to, da smo tudi na nekaterih bolj
oddaljenih lokacijah opaţali otroke s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, nas je zanimalo, ali so
tudi v tem okolju v tleh povišane vsebnosti svinca. V sodelovanju z obema občinama in ARSO smo
pripravili predlog vzorčevalnih lokacij. Sodelovali smo tudi pri obveščanju občanov o izvedbi
vzorčenja in deloma tudi pri sami izvedbi vzorčenja.
MONITORING ZRAKA
Tudi v letu 2008 smo za izvajalca meritev ARSO izvajali kontrolo delovanja merilnikov prašnih
delcev v zraku. Izvajali smo redne terenske obhode in preverjali, če merilniki delujejo. Skladno z
dogovorom z lastniki zemljišč, kjer so bili merilniki locirani, smo se odzvali na njihova obvestila o
opaţenih motnjah v delovanju merilnikov.
Zaznali smo motnjo v delovanju dne 22.1.2008 pri aparatu na lokaciji Ţerjav, ter o tem
nemudoma obvestili izvajalca meritev. Izvajalec je napako odpravi ob naslednji redni menjavi
filtrov.
SODELOVANJE S KEMIJSKIM INŠTITUTOM LJUBLJANA
V mesecu novembru smo sodelovali tudi s predstavniki Kemijskega inštituta Ljubljana, ki so v
Ţerjavu izvajali vzorčenja zraka na prašne delce po različnih velikostnih frakcijah. Sodelovali smo
pri namestitvi vzorčevalnika, ter skrbeli za redno menjavo filtrov. Cilj projekta kemijskega inštituta
je oceniti prisotnost kovin v zraku v različno velikih delcih in nadalje oceniti vstop teţkih kovin v
telo preko zraka. Ta informacija je zelo pomembna in dobrodošla tudi za načrtovanje nadaljnjih
sanacijskih ukrepov v okviru dolgoročnega programa.

Slika: Meritve prašnih delcev v zraku po velikostnih frakcijah
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju priprave, izpeljave in nadzora programov na operativni
ravni v letu 2008
Datum

Izvajalec

14.1.2008

Srečko Stravnik

18.1.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

21.1.2008

Srečko Stravnik

21.1.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Aktivnost
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku
Sestanek z občino Meţica glede realizacije plana za
leto 2008
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku
Sestanek z občino Črna glede realizacije plana za
leto 2008

22.1.2008

Matej Ivartnik

28.1.2008

Pavel Štumberger

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku na lokaciji Ţerjav – obvestil ARSO, da
instrument ne deluje
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

1.2.2008

Matej Ivartnik

Poslan predlog plana sanacije ZMD 2008-2009 g.
Kopaču (MOP)

6.2.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

12.2.2008

Matej Ivartnik, Evgen
Janet

Sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor

13.2.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

13.2.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

18.2.2008

Matej Ivartnik

Ogled terena za predlog testiranja tal na vsebnost
teţkih kovin

19.2.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

20.2.2008

Matej Ivartnik,
Evgen Janet

29.2.2008

Srečko Stravnik

Sestanek na občini Prevalje v zvezi z nakladanjem
ţerjavske mivke na ţelezniški postaji v Prevaljah
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

7.3.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku

11.3.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku

Sestanek z izdelovalcem spletne strani, v okviru
sanacijskega programa MOP
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Matej Ivartnik

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku, ogled stanja na terenu

26.3.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku

2.4.2008

Pavel Štumberger

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku

13.3.2008

Vlada RS sprejela program ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v ZMD

4.4.2008

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku, ogled stanja v Ţerjavu in Črni, sestanek na
občini

9.4.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

22.4.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

23.4.2008

Matej Ivartnik,
Metka Horvat, ERICO
Velenje

7.5.2008

Srečko Stravnik, Pavel
Štumberger

14.5.2008

Srečko Stravnik, Pavel
Štumberger

14.5.2008

Matej Ivartnik,
Evgen Janet

23.5.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku

5.6.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

12.6.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku, Sestanek na občini Črna (manj onesnaţena
zemljina)

Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku, ogled stanja v Meţici, sestanek na občini
Sestanek o oceni kakovosti zemljine za prekrivanje
igrišč v občini Črna
Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku
Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku
Sestanek na MOP-u (predstavitev aktivnosti v okviru
sanacije ZMD

Sestanek akcijske skupine za sanacijo ZMD
18.6.2008
23.6.2008

Matej Ivartnik, Evgen
Janet in predstavniki
obeh občin

1.7.2008

Matej Ivartnik

2.7.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

3.7.2008

Matej Ivartnik

Sestanek na MOP-u
Odpiranje ponudb za projekt: »Obnova fasade in
stavbnega pohištva OŠ Meţica«
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku, Ogled lokacij za vzorčenje tal s predstavniki
obeh občin
Ogled terena s predstavniki ARSO
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ZZV Ravne prejme pogodbo od MOP
8.7.2008
8.7.2008

Matej Ivartnik

10.7.2008

Srečko Stravnik

17.7.2008

Matej Ivartnik

23.7.2008

Matej Ivartnik

4.8.2008

Matej Ivartnik

12.8.2008

Srečko Stravnik

Ogled lokacij za vzorčenje tal s izvajalci vzorčenja
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku
Odpiranje ponudb javnega naročila: »Izvedba
ukrepov za sanacijo onesnaţevanja s svincem v Črni
na Koroškem za leto 2008«
Odpiranje ponudb za projekt: »Sanacija ulice Kralja
Matjaţa in parkirišča pri OŠ Meţica«
Kontrola instrumenta za monitoring teţkih kovin v
zraku,
Odpiranje ponudb za projekt: »Izvedba in ureditev
fasade na objektu OŠ Črna na Koroškem«
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

8.8.2008

Obvestilo občanom za vzorčenje tal na njihovem
zemljišču

19.8.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

26.8.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

3.9.2008

Pavel Štumberger,
Srečko Stravnik

Ocenitev površin za določanje prioritet pri
preplastitvah

5.9.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

5.9.2008

Pavel Štumberger

Ocenitev površin za določanje prioritet pri
preplastitvah

9.9.2008

Srečko Stravnik

Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku

10.9.2008

Matej Ivartnik

Sodelovanje pri vzorčenju tal in pregled stanja na
terenu

12.9.2008

Pavel Štumberger,
Srečko Stravnik

15.9.2008

Srečko Stravnik

16.9.2008

Matej Ivartnik in
Helena Pavlič

16.9.2008

Matej Ivartnik

Ocenitev površin za določanje prioritet pri
preplastitvah
Kontrola instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku
Sestanek glede realizacije dosedanjega dela v obeh
občinah
Predstavitev problematike na seji komunalnega
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odbora občine Meţica
18.9.2008

Matej Ivartnik

26.9.2008

Pavel Štumberger,
Srečko Stravnik

3.10.2008

ARSO

6.10.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

4.11.2008

Matej Ivartnik

Predstavitev problematike na seji komunalnega
odbora občine Črna na Koroškem
Ocenitev površin za določanje prioritet pri
preplastitvah
Odstranitev instrumentov za monitoring teţkih kovin v
zraku iz lokacij Črna, Ţerjav in Meţica
Sestanek z občinama Meţica in Črna na Koroškem, za
plan 2009
Pregled poteka izvedbe ukrepov na terenu

17.11.2008
18.11.2008
19.11.2008
20.11.2008
21.11.2008

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič, predstavniki
kemijskega inštituta
Matej Ivartnik, Helena
Pavlič
Helena Pavlič
Helena Pavlič
Matej Ivartnik in
predstavnik
kemijskega inštituta

Sodelovanje pri projektu Kemijskega Inštituta
Ljubljana, Postavitev aparata za vzorčenje prašnih
delcev v zraku na lokaciji Ţerjav
Kontrola aparata in menjava filtrov
Kontrola aparata in menjava filtrov
Kontrola aparata in menjava filtrov
Zaključek monitoringa in umik aparata
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NALOGA: Ocenitev stanja površin za določitev prioritet pri preplastitvah
NAMEN IN METODE
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. Podatke smo pridobili s terenskim ogledom stanja površin in okolice, ki sta ga
izvedla strokovna delavca ZZV Ravne. Ocena je bila izvedena na podlagi priloţenega
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. Pri določitvi predlogov za plan ukrepov so upoštevani še
naslednji kriteriji:
 onesnaţenosti območja (podatki ERICO-ve študije),
 obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne)
 smotrnost in moţnost izvedbe glede na druge povezane projekte.
V letu 2008 je bil uporabljen razširjen seznam površin, ki so bile predmet ogleda. Osnovni
seznam je bil dopolnjen s površinami, ki so jih dodatno predlagali predstavniki občin in občani ter
površinami, ki so bile opaţene ob izvajanju terenskih ogledov.
REZULTATI
Skupno je bilo ocenjenih 39 površin na območju Meţice, Črne in Ţerjava. Površine, ki so bile v
okviru izvajanja ukrepov ţe preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo zgolj ugotovljeno, da
je bila preplastitev izvedena.
Ugotovljeno je bilo, da so bile z novim asfaltom prekrite vse površine iz plana ukrepov za leto
2007, medtem, ko na površinah iz letošnjega plana potekajo pripravljalna dela, preplastitve pa
je še potrebno izvesti.
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OCENITEV POVRŠIN – OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Rang.
1.
1.
3.
3.
3.
3.
7.
8.
8.
10.
11.
11.
13.
13.
13.
13.
13.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
30..
31.
31.

Površina
Obnova ceste Hotel - Občina
Obnova dela ceste Ţerjav
Rudarski muzej
Dvorišče za medvedom (Kurnik)
Obnova ceste Lampreče
Parkirišče pred šolo
Cesta proti rudniku
Cesta Gostišče Pumpas - Kogelnik
Gasilski dom
Cesta Završnik (Ţerjav), nujno je dvorišče pred hišo
Obnova cest v Rudarjevem
Zgornica - Rudarjevo
Parkirišče NK Črna
Cesta Pristava 11-13b
Dimnik Samo - Ţerjav
Dovoz Kumer
Obnova ceste Pristava
Stanovanjski blok Balos
Odcep Petrič v Balosu
Cesta Faktor - Krajnc
Cesta za Delavskim domom Ţerjav – dovoz do privatne hiše
Cesta v naselju Mrdavsovo - Jazbina
Stopar - Ţerjav
Cesta za Delavskim domom Ţerjav
Cesta Pušnik
Kodrunova ţaga - Raztočnik
Cesta Jasa - Senčnik
Cesta Cvelber-Kokošinek
Cesta Mušenik –Helena
Cesta Prčnik
Cesta Matvoz
Cesta za Kavšak

Ocena
18
18
16
16
16
16
15
14
14
12
10,5
10,5
9
9
9
9
9
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5
4
4

OCENITEV POVRŠIN – OBČINA MEŢICA
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Površina
Šolska pot LC 257150
Polena JP 757010
Smrečnikova JP 757050
Kopališka pot LC 257160
Cesta Breg LC 257050
Gasilski dom – Muzej RM 257120
Muzej RM – Pralnica Kozjek LC 257100
Cesta na Lom LC 257030

Ocena
24
10,5
10,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5

NAJVIŠJE OCENE GLEDE NUJNOSTI SANACIJE SO DOBILE NASLEDNJE POVRŠINE:
- Šolska pot (Meţica),
- Cesta Hotel-Občina, območje za občino (Črna),
- Cesta skozi Ţerjav (Ţerjav),
- Parkirišče pred rudarskim muzejem (Črna),
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-

Dvorišče za medvedom (Črna),
Cesta v naselju Lampreče (Črna),
Parkirišče pred šolo (Črna).

SLIKE POVRŠIN
PREPLAŠČENE POVRŠINE IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2007

Stara gozdna uprava 1. del (Črna)

Ţerjav 10
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Senčna vas (Meţica)

Pristava – stanovanjski objekti 12 do 18 (Črna)

25

25

Pod Haldo, Knapovška ulica (Meţica)

Ţerjav Sokolski dom

26

26

Center Ţerjava

IZVEDBA POTEKA. IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2008

Ul. Kralja Matjaţa (Meţica)

27

27

Stara gozdna uprava – Rezman (Črna)

Pristava – stanovanjski objekti 3,4,5,16 (Črna)

28

28

Lampreče – stanovanjski objekti 1 do 38 (Črna)

NAJVIŠJE OCENJENE POVRŠINE V LETU 2008

Šolska pot (Meţica)

29

29

Območje za občino (Črna)

Cesta skozi Ţerjav

30

30

Parkirišče pred Rudarskim muzejem (Črna)

Gasilski dom (Črna)

Dvorišče za medvedom (Črna)
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2.2.1 NAPREDEK PROJEKTA (EVALVACIJA)
Osnoven namen projekta je doseči nivo onesnaţenosti okolja s svincem in drugimi teţkimi
kovinami, ki bo omogočal prebivalcem pogoje za zdravo ţivljenje. Ocenili smo, da je primeren
odraz teh pogojev vsebnost svinca v krvi, ki je mednarodno priznan kazalec stopnje vnosa svinca
v telo oz. izpostavljenosti svincu v bivalnem okolju. Predšolski otroci so bili izbrani, kot skupina z
največjim tveganjem za zdravje zaradi prisotnosti svinca v telesu. Osnovni cilj programa je tako
doseči, da bo po 15 letnem izvajanju ukrepov, skladno z zastavljenim programom, 95% otrok
imelo vsebnost svinca v krvi pod 100 g/l. Ta vrednost predstavlja takoimenovan akcijski nivo,
pri katerem je po mednarodnih standardih (CDC) potrebno pričeti izvajati ukrepe za zmanjšanje
nivoja svinca v krvi. Svinec sicer v telesu nima pozitivne vloge in podanih je bilo ţe nekaj
predlogov, da bi bilo potrebno akcijski nivo zniţati. V tem kontekstu je pomembno povečevati
tudi deleţ otrok z vrednostmi svinca pod 50 g/l krvi.
TEMELJNA PODROČJA ZA OCENO NAPREDKA
Vnos svinca v telo je seveda odvisen od izpostavljenosti svincu. Za dosego cilja, torej zniţanja
vsebnosti svinca v krvi otrok, je potrebno zniţati izpostavljenost svincu. Svinec prihaja v telo otrok
iz najrazličnejših virov: prahu, hrane, zraka , vode itd.. v otrokovem bivalnem okolju. Za
zmanjšanje vnosa je zato potrebno zniţati vsebnost svinca v bivalnem okolju. Da bi dobili
podatke o obremenjenosti okolja izvajamo meritve vsebnosti svinca v tleh in zraku. Vsebnosti
svinca bi se morale ob uspešni izvedbi sanacijskih ukrepov zniţevati. V tem kontekstu je merilo za
uspešnost programa tudi število uspešno izpeljanih ukrepov, kar je predpogoj za dosego manjše
izpostavljenosti in posledično manjše obremenjenosti otrok s svincem.
VSEBNOST SVINCA V KRVI OTROK
Vsebnost svinca v krvi otrok je dober kazalec izpostavljenosti otrok svincu iz različnih faktorjev
okolja in tako dober kazalec skupnih izboljšav stanja okolja in posredno tudi zdravja otrok. V letu
2008 smo izvedli prevalenčno študijo obremenjenosti otrok iz Meţiške doline s svincem. Študija je
vključevala otroke od enega do šest let starosti in devetletnike. Kapilarni odvzem krvi je bil
izveden pri 321 otrocih. Povprečna vsebnost svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline je bila
73 g/l, najvišja izmerjena 393 g/l, povišano vsebnost svinca v krvi (nad 100 g/l) pa je imelo
20,4% otrok. Ugotovljeno je bilo, da so vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline
bistveno višje od vsebnosti svinca v krvi njihovih vrstnikov iz Spodnje Meţiške doline. Povišane
vsebnosti svinca je imelo 18% triletnikov iz Zgornje Meţiške doline in le 4% iz Spodnje Meţiške
doline. Najvišja ugotovljena vrednost svinca v krvi je bila 393 g/l.
Ugotovljeno stanje je še precej od ţelenega, saj je imelo vrednosti med 50 in 100 g/l, kar 40%
otrok iz Zgornje Meţiške doline. V tej skupini bi najbrţ lahko v času večje izpostavljenosti (jeseni)
bila pri nekaterih otrocih preseţena vsebnost 100g svinca na liter krvi, zato si je potrebno
nadalje prizadevati za zniţanje vsebnosti svinca tudi v tej skupini otrok, sploh glede na to, da
varnega praga za svinec ni in da se moţni vplivi na zdravje omenjajo ţe tudi pri vrednostih nad
20 g Pb na liter krvi.
IZPOSTAVLJENOST SVINCU
V okviru spremljanja izpostavljenosti svincu iz okolja so se v letu 2008 izvajale meritve vsebnosti
svinca v zraku in v tleh na območju Zgornje Meţiške doline. Vsebnost zraka se je spremljala na
treh lokacijah in sicer v vseh treh večjih krajih: Črni, Meţici in Ţerjavu. Na treh merilnikih so se
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vršile meritve vsebnosti delcev PM10 v zraku in nato izvajale laboratorijske preiskave na
vsebnost teţkih kovin v teh delcih. Daleč najvišje koncentracije teţkih kovin so bile ugotovljene na
lokaciji Ţerjav v neposredni bliţini industrijske cone. Poleg svinca sta bila v vzorcih prisotna tudi
cink in kadmij. Na lokacijah Meţica in Črna so bile vsebnosti teţkih kovin v zraku precej niţje od
dovoljenih normativov.
Vzorčenje tal je bilo v letu 2008 izvedena na nekaterih lokacijah, kjer je prisotnost otrok najbolj
verjetna (otroška igrišča) in ponekod na širšem območju, kjer je podatkov o kakovosti tal manj,
vendar so bile ugotovljene predhodno nekatere povečane vsebnosti Pb v krvi otrok. Izmerjene
vsebnosti Pb, Zn in Cd so še vedno visoke in so na več lokacijah presegale najvišjo normativno
vrednost v tleh. Zaskrbljujoče so posebej visoke vsebnosti Pb v tleh otroških igrišč in dejstvo, da
obstoječe emisije teţkih kovin še niso popolnoma zamrle, ampak se nekatere ponovno večajo.
Zaskrbljujoča je predvsem predelava močno obremenjenega materiala iz deponije jelovine, ki
povzroča nove emisije onesnaţenega prahu v okolje. V tem delu so meritve okoljskih faktorjev
pokazale, da je v programu potrebno paziti tudi na obstoječe oz. ponovno nastajajoče emisijske
vire.
IZPELJANI UKREPI
Osnovna ugotovitev pri izpeljavi posameznih ukrepov v praksi je, da le ti potekajo sorazmeroma
počasi, vendar pa, kar je tudi bistveno, da potekajo. Redni pregledi terenskega stanja so
pokazali, da je večja dinamika izvedbe predvsem v pomladnih in jesenskih mesecih. Pri tem smo v
letu 2008 v pomladnem času spremljali izvedbo nekaterih ukrepov iz plana za leto 2007, v
jesenskem času pa začetek izvedbe ukrepov iz letošnjega plana, katerih večina pa bo dokončana
naslednjo pomlad. Predvsem ukrepi prekrivanja cest zahtevajo ustrezne vremenske pogoje, pri
precej zamudnih postopkih priprave in sprejema programa ukrepov, ter nato priprave razpisov,
izbire izvajalcev in sklepanja pogodb, ostane za samo izvedbo nekaj manj časa, pri čemer pa je
učinkovitost izvajalcev primerljiva z ostalimi postopki. Kljub temu je bilo v letošnjem letu v praksi
izvedenih precej ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Preplaščene so bile nekatere makadamske
površine, uvedena varovalna prehrana v vrtcih, sanirana šolska fasada, očiščena vrtčevska
podstrešja. Poleg tega so pripravljene za preplastitev še preostale površine iz letošnjega plana,
v fazi urejanja so vodni kotički v vrtcih ter varni prehod v vrtcu Ţerjav. Čeprav nekoliko počasnejši
je napredek opazen in se ţe kaţe tudi pri vsebnosti svinca v krvi otrok.
Vsebnosti svinca v krvi otrok so bile v letošnjem leto občutno niţje kot v prejšnjih letih. Povprečna
vsebnost svinca v krvi otrok je bila krepko pod ciljno vrednostjo 100 g/l, ki pa je bila še vedno
preseţena pri petini otrok. Na podlagi teh rezultatov se zdi napredek, glede na stanje v
preteklih letih zelo velik in doseg cilja dokaj blizu. Pri tem se moramo zavedati, da je letošnja
študija potekala v pomladnem času, ko je izpostavljenost in posledična obremenjenost otrok s
svincem nekoliko niţja, medtem, ko so odvzemi krvi v predhodnih letih potekali preko celotnega
leta. Prav tako pa ne smemo pozabiti Paretovega načela, ki pravi, da 20 ključnih odstotkov
prispeva k 80 odstotkom učinka. Z bliţanjem cilju lahko torej pričakujemo vse počasnejši
napredek. Osnovni cilj programa je po našem mnenju torej še vedno pribliţno na tam, kjer je bil
zastavljen, seveda pod pogoji, da se bodo ukrepi za izboljšanje stanja okolja uspešno izvajali in
da se ne bodo pretirano širili obstoječi emisijski viri svinca na območju Zgornje Meţiške doline. V
nasprotnem primeru se lahko trend vsebnosti svinca v krvi otrok tudi obrne.
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NALOGA: Prevalenčna študija obremenjenosti otrok s svincem
Prevalenčna študija, s katero se je ugotavljala obremenjenost otrok iz Meţiške doline s svincem,
je v letu 2008 predstavljala eno pomembnejših aktivnosti v sklopu zdravstvenih ukrepov
programa sanacije onesnaţene doline. Študija je predhodno pridobila pozitivno mnenje Komisije
za medicinsko etiko RS in Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo ter strokovno podporo
Sekcije otroških nevrologov Slovenije in Centra za zastrupitve Interne klinike Univerzitetnega
kliničnega centra v Ljubljani.
NAMEN ŠTUDIJE
1. ugotoviti stanje trenutne obremenjenosti otrok s svincem;
2. pridobiti podatke o stanju obremenjenosti otrok v starostnem obdobju, ko so najbolj dovzetni
na škodljive učinke svinca;
3. najti posameznike s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, oceniti njihovo zdravstveno
ogroţenost in jim zagotoviti ustrezno medicinsko obravnavo;
4. ugotoviti najbolj kritično starostno obdobje otrok za izpostavljenost svincu;
5. stanje trenutne obremenjenosti otrok s svincem predstavlja izhodišče za primerjavo s stanjem
po izvedbi celovitih sanacijskih okoljskih ukrepov;
6. izvedba študije je hkrati aktiven in širok pristop k vzpodbujanju ljudi za izvajanje priporočenih
ukrepov za zmanjšanje vnosa svinca v telo.
IZVEDBA IN REZULTATI PREVALENČNE ŠTUDIJE
V raziskavi so iz Zgornje Meţiške doline sodelovali otroci, stari od enega do šest let in šolarji,
stari devet let. Iz Spodnje Meţiške doline so sodelovali otroci, stari od 2 do 4 leta.
V spomladanskih mesecih so se s sodelovanjem otroškega dispanzerja Ravne pripravili seznami
otrok, ter izvedli dogovori z izvajalci odvzemov krvi, laboratorijsko sluţbo Zdravstvenega doma
Ravne na Koroškem, in laboratorijem za izvedbo analize vzorcev krvi, Biokemičnim laboratorijem
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Starši so ob vabilu prejeli tudi dopis, v katerem je bil naveden namen študije. Priloţena je bila
Tabela ukrepov in navodilo o nadaljnjem spremljanju otroka glede na ugotovljene vsebnosti
svinca. Starši so podali pisno soglasje za odvzem krvi pri svojem otroku. Vabilo na sodelovanje je
prejelo 426 otrok iz Spodnje in Zgornje Meţiške doline, nanj pa se je odzvalo 321 oziroma
75% vabljenih otrok. Odziv je bil boljši v Zgornji Meţiški dolini, kjer se je vabilu odzvalo 242
otrok (85 % vseh vabljeni). Iz Spodnje Meţiške doline se je odzvalo 79 oz. 56% povabljenih
otrok.
Kapilarni odvzemi krvi za določitev vsebnosti svinca so se izvedli v mesecu maju in juniju 2008, v
laboratorijih zdravstvenih postaj Črna, Meţica, Prevalje in Zdravstvenega doma Ravne na
Koroškem. Starši so bili pisno obveščeni o vrednosti svinca, s priloţenimi navodili, skladnimi s
protokolom obravnave.
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OBREMENJENOST OTROK IZ MEŢIŠKE DOLINE S SVINCEM
Obremenjenost otrok s svincem se je ugotavljala pri otrocih iz Meţiške doline. Pri otrocih, ki ţivijo
v Zgornji Meţiški dolini, v občinah Črna in Meţica, je bila ugotovljena višja obremenjenost s
svincem, kot pri otrocih iz Spodnje Meţiške doline, v občinah Prevalje in Ravne na Koroškem.
Občina

Število otrok

Povprečje svinca Maximum v μg/l
v μg/l

Deleţi otrok z
vrednostmi
svinca nad 100
μg/l (v %)
18
21
4

MEŢICA
112
69
256
ČRNA
130
76
393
Prevalje
in 79
42
143
Ravne
na
Koroškem
Tabela : Vrednosti povprečja in maksimuma vsebnosti svinca v vzorcih krvi, v maju in juniju 2008,
po kraju bivanja
Povprečje vsebnosti svinca v krvi je bilo pri otrocih iz Zgornje Meţiške doline 73 μg/l. Povprečna
vrednost v občini Meţica je bila 69 μg/l, v občini Črni na Koroškem pa 76 μg/l. Pri otrocih iz
kraja Ţerjav je bila povprečna vrednost 110 μg/l. Najvišja vrednost 393 μg/l je bila
ugotovljena pri otroku iz Zgornje Meţiške doline, medtem ko je bila najvišja vrednost pri tri leta
starih otrocih iz Spodnje Meţiške doline 143 μg/l.

Graf: Deleţi otrok (izraţenih v %), starih od 12-72 mesecev, iz Zgornje Meţiške doline, glede na
vsebnosti svinca v vzorcih krvi (izraţene v μg/l)
Iz grafa je razvidno, da je imela petina otrok (20, 4 %), starih od enega do šest let, vrednosti
nad 100 μg/l, oziroma slabi dve tretjini vrednosti (60,2%) nad 50 μg/l.
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Spodnja Meţiška dolina

Zgornja Meţiška dolina

Graf: Deleţi otrok, starih od 24 do 47 mesecev, glede na vsebnosti svinca v vzorcih krvi (v μg/l)
Povišane vsebnosti svinca krvi (nad 100 μg/l) je imelo 18 % otrok med 2 in 4 letom starosti iz
Zgornje Meţiške doline in 4% njihovih vrstnikov iz Spodnje Meţiške doline. Nasprotno je deleţ
otrok z nizkimi vsebnostmi svinca (pod 50 μg/l) v Spodnji Meţiški dolini precej višji (73 %), kot v
Zgornji Meţiški dolini (37%).
V Ţerjavu je imelo 50% otrok vrednosti nad 100 μg/l.
Tudi pri šolarjih iz Zgornje Meţiške doline so bile ugotovljene preseţene vsebnosti svinca. Najvišja
vrednost je bila 195 μg/l. Vrednosti nad 100 μg/l so bile ugotovljene pri 7 šolarjih (15 %).
V študiji je skupno sodelovalo 165 (51%) dečkov in 156 (49%) deklic iz Meţiške doline.
Iz Zgornje Meţiške doline se je odzvalo na vabilo 121 dečkov in 121 deklic. Povprečna vsebnost
svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline je bila višja pri deklicah (75 μg/l), kot pri dečkih (71
μg/l). Razlika v povprečni vsebnosti po spolu ni bila statistično značilna. Maksimalna vsebnost
svinca je bila ugotovljena pri dečku.
Iz Spodnje Meţiške doline se je raziskave udeleţilo 44 dečkov in 35 deklic. Povprečna vsebnost
svinca v krvi otrok iz Spodnje Meţiške doline je bila višja pri dečkih (45 μg/l), kot pri deklicah
(38 μg/l). Maksimalna vsebnost svinca je bila ugotovljena pri dečku.
SPOL

število

povprečje
(μg/l krvi)

geometrično povprečje mediana
(μg/l krvi)
(μg/l krvi)

maximum
(μg/l krvi)

DEČKI
DEKLICE
skupaj

121
121
242

71
75
73

59
59
59

393
358
393

56
54
55

Tabela: Vrednosti povprečja, mediane in maksimuma vsebnosti svinca v vzorcih krvi, odvzetih
otrokom iz Zgornje Meţiške doline v maju in juniju 2008, po spolu
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SPOL

število

povprečje
(μg/l krvi)

geometrično povprečje mediana
(μg/l krvi)
(μg/l krvi)

maximum
(μg/l krvi)

DEČKI
DEKLICE
skupaj

44
35
79

45
38
42

38
31
35

143
139
143

37
28
33

Tabela: Vrednosti povprečja, mediane in maksimuma vsebnosti svinca v vzorcih krvi, odvzetih
otrokom iz Spodnje Meţiške doline v maju in juniju 2008, po spolu
Najvišja povprečna vsebnost svinca v krvi je bila ugotovljena pri starostni skupini 24-35 mesecev
(povprečje 87 μg/l , geometrično povprečje 75 μg/l), sledi starostna skupina 12-23 mesecev.
Najniţjo vsebnost svinca v krvi so imeli otroci stari devet let (povprečje 56 μg/l, geometrično
povprečje 46 μg/l).
STAROSTNE
SKUPINE (meseci)

število

povprečje
(μg/l krvi)

geometrično povprečje mediana
(μg/l krvi)
(μg/l krvi)

maximum
(μg/l krvi)

12-23

44

86

65

56

335

24-35

35

87

75

74

268

36-47

38

66

53

51

358

48-59

32

68

60

54

178

60-72

47

74

60

60

393

več kot 72

46

56

46

42

195

skupaj

242

73

59

55

393

Tabela: Vrednost povprečja, mediane in maksimuma vsebnosti svinca v vzorcih krvi, odvzetih
otrokom iz Zgornje Meţiške doline v maju in juniju 2008, po starostnih skupinah
OBREMENJENOST TRI LETA STARIH OTROK S SVINCEM V PRIMERJAVI Z OBREMENJENOSTJO
V PRETEKLEM TRILETNEM OBDOBJU

Graf: Primerjava deleţev tri leta starih otrok glede na vsebnost svinca v krvi (izraţene v μg/l),
za obdobje od 2005 do 2007 in leto 2008
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V letu 2008 ugotovljene vsebnosti svinca v vzorcih krvi otrok, starih od 24-47 mesecev, iz Zgornje
Meţiške doline, v primerjavi z obdobjem v letih 2005-2007, kaţejo na niţji deleţ otrok z
vsebnostmi nad 100 μg/l. Tako je bil v letih od 2005 do 2007 ugotovljen 47% deleţ tri leta
starih otrok z vrednostmi svinca nad 100 v μg/l, v letu 2008 pa je bil ta deleţ 18 %.
Dejstvo je, da primerjava ni najbolj ustrezna, iz razloga, ker so se izvajali odvzemi vzorcev krvi
v letih 2005-2007 skozi vse leto, v letu 2008 pa so bili vzorci odvzeti v pomladanskem času potrebno je upoštevati sezonske spremembe prahu in njihovo povezavo s svincem v krvi otrok!
KLJUČNE UGOTOVITVE ŠTUDIJE
 Petina otrok iz Zgornje Meţiške doline z vrednostmi svinca v krvi nad 100 µg/l
 Dve tretjini otrok iz Zgornje Meţiške doline ter četrtina otrok iz Spodnje Meţiške doline z
vrednostmi svinca v krvi nad 50 µg/l
 Najvišja ugotovljena vrednost svinca (393 µg/l ) skoraj štirikrat presega 100 µg/l , ki
trenutno še vedno predstavlja uradno mejo še sprejemljive vsebnosti svinca v krvi
 Najvišje vsebnosti svinca so bile pričakovano ugotovljene pri najmlajših, predvsem v
starostni skupini otrok od dveh do treh let, sledi starostna skupina od enega do dveh let.
 Otroci iz Zgornje Meţiške doline imajo v povprečju višje vrednosti kot otroci iz Spodnje
Meţiške doline
 Otroci v lokalni skupnosti Črna na Koroškem imajo v povprečju višje povprečne vsebnosti
kot otroci iz lokalne skupnosti Meţica
 Vsebnosti svinca v krvi otrok iz Meţiške doline so niţje v primerjavi s predhodnim
petletnim obdobjem, vendar so pri nekaterih otrocih takšne, da predstavljajo precejšnje
tveganje za njihovo zdravje.
ZAKLJUČKI
Stanje obremenjenosti otrok iz ZMD s svincem se nekoliko izboljšuje, kar potrjuje upravičenost
zastavljenega sanacijskega programa ZMD. Vendar je ugotovljeno stanje še daleč od ţelenega.
Pribliţno petina otrok iz ZMD ima ugotovljene vrednostmi svinca v krvi nad 100 µg/l (v Spodnji
Meţiški dolini 4% otrok), najvišja izmerjena vrednost skoraj štirikrat presega to vrednost. Skoraj
dve tretjini otrok iz ZMD ima vrednosti svinca nad 50 µg/l, medtem ko v Spodnji Meţiški dolini le
dobra četrtina.
Za dosego ciljnih vrednosti svinca pri ljudeh je potrebno nadaljevati z biomonitoringom svinca v
krvi otrok (pri otrocih, starih od 12 do 36 mesecev, pet in devet let starih otrok), ter doseči
izvedbo tudi za odraslo populacijo. Potrebno je nadaljevati s kontinuiranim osveščanjem in
izobraţevanjem ljudi, predvsem pa nadaljevati s celovito sanacijo onesnaţenega okolja.
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NALOGA: Izpostavljenost svincu
Predstavljeni so kratki povzetki poročil o meritvah obremenjenosti tal in zraka v Zgornji Meţiški
dolini, ki jih je v okviru programa izvajala ARSO s sodelavci.

Povzetek poročila monitoring zunanjega zraka v Zgornji Meţiški dolini, ki ga je pripravil
sektor za kakovost zraka v Uradu za hidrologijo in stanje okolja
V obdobju med 18.4. do 21.06.2007 so ţe potekale analize zraka v Zgornji Meţiški dolini glede
svinca, arzena, kadmija in niklja v zraku. Meritve so potekale prekratek čas in na podlagi teh
podatkov ni mogoče podati realne ocene obremenjenosti s teţkimi kovinami na tem področju,
zato so se na Agenciji Republike Slovenije za okolje odločili, da izvedejo enoleten monitoring
zraka. Namen naloge je bilo ugotoviti dejansko stanje onesnaţenosti zunanjega zraka z delci
PM10 in teţkimi kovinami v tej dolini. Vzorčenje delcev PM10 je tako potekalo od 27.9.07 do
1.10.08, vsak dan, na treh merilnih mestih. Kemijska analiza teţkih kovin v delcih PM 10 pa se je
izvajala vsak drugi dan in tako so pridobili podatke skozi celo leto o obremenjenosti zraka s
svincem, arzenom, kadmijem in nikljem na tem območju.
Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, v Meţici, Ţerjavu in Črni, so bila
usklajena z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem in z Ministrstvom za okolje in
prostor. Mikrolokacije so bile določene na osnovi strokovne presoje in na podlagi sledečih
kriterijev: mestna središča, kjer ţivijo ljudje in pa lokacije v bliţini večjih virov onesnaţenja. Mikro
in makro lokacije so bile izbrane v skladu z zahtevami Pravilnika o monitoringu kakovosti
zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.37/07). Vzorčenje in analiza kovin se je izvajala v skladu s
Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka za leto 2007 in 2008. Vzorčenje delcev
PM10 je izvajal Sektor za kakovost zraka, medtem ko je Kemijsko analitski laboratorij Agencije RS
za okolje izvajal analize teţkih kovin na filtrih PM10.
OPISANE LOKACIJE, KJER JE POTEKAL MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA V
ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI
V Meţici je bil merilnik postavljen na otroškem igrišču ob vrtcu. Merilno mesto ni bilo izpostavljeno
nobenemu neposrednemu viru onesnaţenja in je reprezentativno za urbano področje v Meţici. V
bliţini so manjši stanovanjski objekti, cesta, po kateri teče promet proti Črni oziroma Ravnam je
oddaljena okrog 50 metrov. Viri onesnaţenja so tako individualna kurišča in promet.
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Slika: Merilno mesto Meţica
V Ţerjavu je bil merilnik postavljen nasproti podjetij TAB, MPI in Cestnega podjetja Maribor.
Tovarne akumulatorskih baterij – TAB je nastala v okviru danes ţe zaprtega Rudnika Meţica.
Izdelujejo vse vrste svinčevih baterij in imajo dve tovarni. V Ţerjavu izdelujejo industrijske baterije,
v Črni pa startne baterije. Druţba MPI-Metalurgija, plastika inţeniring je edino podjetje v
Sloveniji, ki ima naprave in tehnologijo za predelavo izrabljenih svinčeno-kislinskih akumulatorjev
in drugih odpadkov na osnovi svinca. Merilno mesto je bilo locirano pribliţno 20 metrov nad cesto
po kateri teče promet proti Črni oziroma Meţici. Na drugi strani ceste pa stojita ţe prej omenjeni
tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo nato
zatravili, zdaj pa je v lasti Cestnega podjetja Maribor (CPM-Gradbeni materiali), ki izkorišča
apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke. Tovornjaki s tem materialom vozijo mimo
merilnega mesta Ţerjav proti Meţici.

Slika: Pogled iz merilnega mesta Ţerjav proti tovarni TAB in MPI
Na Sliki je prikazan širši pogled kraja Ţerjav. Desno na sliki sta tovarni TAB in MPI, zraven je
locirano tudi merilno mesto. Na levem delu slike je deponija Cestnega podjetja Maribor iz
katerega odvaţajo pesek.
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Slika: Ţerjav
Tretje merilno mesto Črna, na Rudarjevem, pa je locirano med stanovanjskimi hišami. Pribliţno
200 metrov stran je na nasprotni strani glavne ceste del tovarne TAB, kjer izdelujejo startne
baterije.

Slika: Pogled iz merilnega mesta Črna
Na osnovi oddanih letnih poroči na Agenciji RS za okolje zberejo podatke o letnih količinah
izpuščenih snovi v zrak iz industrijskih obratov. V bliţini merilnih mest sta dve podjetji, ki sta
zavezani za izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaţevanja in za pripravo letnega poročilo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaţevanja v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja
(Ur.l.RS, št. 31/07 in 70/08) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS, št.
105/08) in sicer TAB, d.d. in MPI - RECIKLAŢA, D.O.O.. V neposredni bliţini teh dveh tovarn
izvaja Cestno podjetje Maribor izkop zemljine. Od upravljavca Cestno podjetje Maribor
prejemajo na Agenciji RS za okolje samo letna poročila o emisiji snovi v zrak za Tovarno asfalta
Hoče. Podatkov o emisiji snovi v zrak iz naprav na lokaciji Ţerjav Cestno podjetje Maribor ni
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nikoli posredoval na ARSO, zato nimajo podatkov o napravah in o emisiji snovi v zrak iz naprav s
katerimi upravlja omenjeni upravljavec na lokaciji Ţerjav.
Tabela: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2006, kjer so za posamezen obrat
napisana onesnaţevala in njihova letna količina izpuščena v zrak.
Letna
Naziv zavezanca
Naselje
Onesnaţevalo
količina [kg]
MPI-RECIKLAŢA
METALURGIJA, PLASTIKA IN
INŢENIRING, d.o.o.

ŢERJAV

arzen in njegove spojine (As)
kadmij in njegove spojine, izraţene kot Cd
nikelj in njegove spojine, izraţene kot Ni
svinec in njegove spojine, izraţene kot Pb

5,40
1,02
23.004,10
179,00

TAB - tovarna akumulatorskih
svinec in njegove spojine, izraţene kot Pb
103,81
ŢERJAV
baterij d.d.
TAB - tovarna akumulatorskih
ČRNA NA
svinec in njegove spojine, izraţene kot Pb
75,91
baterij d.d.
KOROŠKEM
* v tabeli so navedena samo tista onesnaţevala, ki smo jih merili v zraku in ki jih to poročilo obravnava, poleg teh pa
omenjene tovarne poročajo tudi o izpustu drugih snovi

REZULTATI
V zimskih mesecih, ko je prevetrenost v Zgornji Meţiški dolini slabša, so na vseh treh merilnih
mestih koncentracije delcev PM10 bistveno višje, kot v poletnem obdobju. Prav tako je v zimskem
obdobju večina vseh preseganj dnevne mejne vrednosti.

Svinec
[ng/m]

Nikelj
[ng/m3]

Kadmij
[ng/m3]

Arzen
[ng/m3]

Tabela: Povprečne koncentracije teţkih kovin v delcih PM10 v obdobju od 27.9.2007 do
1.10.2008 v Zgornji Meţiški dolini ter na ostalih stalnih merilnih mestih v Sloveniji
Meţica

Ţerjav

Črna

Ljubljana

Maribor

leto

1,8

10 (4,7**)

1,3

<0,7

1,1

zima

2,5

17 (5,5**)

1,7

poletje

1,2

4,0

1,0

leto

1,4

6,4

1,1

zima

1,4

3,5

1,2

poletje

1,4

9,2

1,0

leto

<3,3

<3,3

<3,3

zima

<3,3

4,0

<3,3

poletje

<3,3

<3,3

<3,3

leto

80

383

96

Iskrba pri
Kočevski
Reki
<0,7

Ciljna
letna
vrednost
6

0,5

0,4

<0,1
5

5,2

<3,3

<3,3
20

9,9

15

3,5

500*
zima
100
435
124
poletje
60
332
68
3
* Ciljna letna mejna vrednost za svinec je 0,5 µg/m . Zaradi laţje primerjave z ostalimi kovinami smo rezultat podali
v ng/m3.
** Celoletno izračunano povprečje z izjemo rezultata dne 17.10.2007, ko je bila vrednost arzena ekstremno visoka.
*** zimsko obdobje je od 1.10.2007 do 31.3.2008, poletno obdobje je od 1.4.2008 do 1.10.2008

Za vse štiri kovine je zakonsko predpisana samo ciljna letna mejna vrednost in le-ta je bila
preseţena na merilnem mestu Ţerjav za kovini kadmij in arzen. Za arzen mejna letna vrednost ne
bi bila preseţena, če izključimo datum 17.10.2007, ko je bila koncentracija arzena ekstremno
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visoka. Pri vzorčenju in analizi ni bilo opaţenih nobenih posebnosti, zato bi lahko vzroki bili iskali
v podjetjih, ki se nahajajo v bliţini merilnega mesta. Tovarni TAB in MPI sta zagotovili, da je tega
dne delo v tovarni potekalo normalno brez vsakršnih izrednih dogodkov, kar so zapisali tudi v
poročilu. Kot vzrok za to ekstremno vrednost je ostal naveden izreden pojav, ki ga je nemogoče
odkriti, predvsem zato, ker je vzorčenje potekalo 24 ur in ni na razpolago urnih vrednosti.
Razen kadmija na merilnem mestu Ţerjav so koncentracije vseh kovin v zimskem obdobju višje od
poletnih, kar je tako kot pri delcih posledica slabe prevetrenosti doline v zimskih mesecih.
Sredi aprila 2008 so se začele pojavljati povišane koncentracije kadmija na merilnem mestu
Ţerjav. Visoke vrednosti so se nadaljevale tudi v poletnih mesecih. Razlog višjih koncentracij
kadmija bi lahko bilo povezano z večjim prašenjem, ki je predvsem posledica prevaţanja mivke
iz odlagališča Cestnega podjetja Maribor na lokaciji Ţerjav proti Meţici. CPM ni zavezanec za
poročanje iz nepremičnih virov onesnaţenja. Zaradi prevaţanja materiala iz omenjenega
podjetja je bila zanimiva predvsem kemijska sestava omenjenega materiala. Ta material se pri
pretovarjanju in samem prevozu verjetno emitira v okolico in neposredno vpliva na povišane
koncentracije delcev in samo kemijsko sestavo, ki odraţa sestavo tega materiala.
Vzorčenje in analizo je izvedel pooblaščeni izvajalec ZZV Maribor.

Slika: Odvoz peska
Tabela: Koncentracije onesnaţeval v suhi snovi iz merilnega mesta Ţerjav, odvzeto 5.11.2008,
analizirali so dva vzorca (pesek in mivko)
Arzen [mg/kg]

Kadmij [mg/kg]

Svinec [mg/kg]

Krom [mg/kg]

pesek

14,0

74

2100

<5

mivka

12,0

60

1900

<5

Koncentraciji kadmija in svinca sta v obeh vzorcih nedvomno zelo visoki. Izmerjene vrednosti ni
moţno neposredno primerjati z zakonodajo, ki velja na področju varovanja okolja.
Na podlagi do sedaj izvedenih meritev in analiz podatkov, ni moţno določiti dejanskega deleţa
posameznega vira onesnaţenja na področju Ţerjava. S precejšnjo gotovostjo pa je moţno trditi,
da med drugim pretovarjanje in prevoz materiala dejansko vplivata na povišane koncentracije,
predvsem svinca in kadmija v zunanjem zraku. Vpliv prašenja tega močno kontaminiranega
materiala na kakovost zunanjega zraka bi lahko zmanjšali ţe z določenimi ukrepi (npr. prevoz
materiala na zaprtih tovornjakih, izvajanje ukrepov za zmanjšanje prašenja - povezave med
deponijo in glavno cesto, zatravljenje čim večjega območja,..). Vseeno pa bi bilo najbolj smiselno,
da se deponijo zapre in sanira, saj se bodo le tako lahko uspešno izvajali vsi ukrepi, ki so
navedeni v Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.
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ZAKLJUČKI
Na merilnih mestih Meţica in Ţerjav je bila dnevna mejna vrednost koncentracije delcev
preseţena večkrat kot je dovoljeno. Mejna letna vrednost koncentracije delcev PM10 ni bila
preseţena na nobenem merilnem mestu v Zgornji Meţiški dolini. Koncentracije delcev so
primerljive z drugimi mesti po Sloveniji.
Rezultati enoletnega monitoringa kaţejo, da v Meţici in Črni koncentracije svinca, arzena,
kadmija in niklja v zraku niso presegale dovoljene ciljne letne vrednosti kovin v zunanjem zraku. V
Ţerjavu ni tako in je najbolj obremenjeno mesto s teţkimi kovinami v Zgornji Meţiški dolini.
Povprečna letna koncentracija niklja na merilnem mestu Ţerjav je pod ciljno letno mejno
vrednostjo, ki jo predpisuje zakonodaja. Prav tako je niţja od predpisane koncentracija svinca, ki
pa je glede na ostala merilna mesta po Sloveniji vseeno zelo visoka. Povprečni letni koncentraciji
arzena in kadmija sta na tem merilnem mestu višji od zakonsko predpisanih. Razlog za povišano
vrednost arzena na merilnem mestu Ţerjav je le ena zelo visoka vrednost na dan 17.10.2007, za
katero pa ni bilo najdenega vzroka. Analize kovin se izvajajo na filtrih, ki so izpostavljeni 24 ur,
za natančno laţjo določitev tega izrednega pojava (predvsem časovno), pa bi potrebovali
najmanj urne vrednosti. Če koncentracije tega dne ne upoštevajo, ciljna letna mejna vrednost za
arzen ni preseţena. Prav tako je na merilnem mestu Ţerjav preseţena ciljna letna mejna vrednost
za kadmij. Večje koncentracije kadmija so bile zaznane predvsem v poletnih mesecih. Ker
tovarna TAB te kovine ne navaja v svojih emisijah, MPI pa ga emitira v majhnih količinah je vzrok
za visoke vrednosti verjetno prašenje, saj sta okoliški pesek in mivka zelo obremenjena s to
kovino.
Kljub temu, da letne vrednosti za večino kovin niso bile preseţene, so bistveno višje, kot na ostalih
merilnih mestih v Sloveniji, zato je potrebno da z monitoringom zraka in ostalimi ukrepi, ki jih
predpisuje Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, nadaljujejo tudi v letu 2009 in to na vseh treh
lokacijah, kot je tudi napisano v programu spremljanja kakovosti tal in zunanjega zraka v Zgornji
Meţiški dolini za leto 2009. Poudariti pa je potrebno, da so vsi ukrepi, ki so navedeni v odloku,
na daljši rok neučinkoviti, če se ne bo preprečilo izkoriščanje peska in mivke, ki so pridobljeni iz
halde v Ţerjavu. Saj je produkt s stališča vsebnosti svinca in kadmija sporen in z izkoriščanjem in
transportom prihaja do vnašanja tega materiala tudi v okolja, ki so ţe bila sanirana. Hkrati s tem
ukrepom, pa je seveda potrebno izdelati program za dokončno sanacijo deponije halde.
VIR
Poročilo: Meritve delcev PM10 in teţkih kovin v Zgornji Meţiški dolini Agencije za okolje in prostor,
november 2008
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Povzetek končnega poročila o vzorčenju v Meţiški dolini, ki so ga pripravili na
Biotehniški fakulteti-Center za pedologijo in varstvo okolja
Odvzem vzorcev tal in priprava poročila o rezultatih je izvajal Center za pedologijo in varstvo
okolja (CPVO), ki je nalogo izvajal v okviru projekta Raziskave onesnaţenosti tal Slovenije v letu
2008. Izvajanje naloge, predvsem fazo priprave in izvedbe vzorčenja, sta spremljala
predstavnik naročnika ga. Petra Krsnik (ARSO) in koordinator naloge g. Matej Ivartnik (ZZV
Ravne na Koroškem). Podane so bile naslednje ugotovitev in predlogov:
1. Vzorčenje je bilo na izbranih lokacijah izvedeno od 12. do 18. septembra 2008. Pred
izvedbo vzorčenja je bil narejen ogled predvidenih lokacij (8. julij), kjer se je izvajalec
seznanil s cilji naloge v letu 2008 in ţeljo koordinatorja, da poleg tal odvzame tudi vzorce
makadamskih dvorišč oziroma cest, ki vodijo neposredno mimo bivališč. Vzorčenje je bilo
opravljeno na 26 lokacijah. Odvzetih je bilo 48 vzorcev: 32 vzorcev tal, 12 vzorcev na
dvoriščih, 2 vzorca vrtnih tal in dva kontrolna vzorca.
2. Geografska razporeditev vzorčnih lokacij je bila pripravljena s strani koordinatorja, ki je
upošteval kriterije iz načrta ukrepov za leto 2008. Lokacije so bile razporejene na območju
največjega onesnaţenja (1. območje iz Odloka) in tudi na širšem območju, kjer je podatkov o
kakovosti tal manj, vendar so bile ugotovljene nekatere povečane vsebnosti Pb v krvi otrok. V
mreţo vzorčnih lokacij je bilo vključeno tudi zemljišče predvideno za nadomestno zemljo pri
izvedbi sanacije.
3. Izvajalec je pripravil načrt vzorčena, ki je zajemal:
 opredelitev vzorčne lokacije in mesto odvzema vzorcev,
 izdelava opisnega lista vzorčne lokacije,
 kategoriziranje lokacij in vrste vzorcev,
 univerzalni kodni sistem za lokacije in vzorce,
 določitev globine vzorčenja in način odvzema vzorcev,
 način ravnanja z opremo in vzorci saj smo iz dosedanjih raziskav predvidevali, da se
bodo gibali po onesnaţenem območju.
KATEGORIJE IN VRSTE VZORCEV
Posamezne lokacije so razvrstili v različne kategorije:
VRTEC
igrišča in dvorišča (privozi) pri otroških vrtcih
JAVNO IGRIŠČE
javno otroško igrišče
DOMAČIJA
dvorišče (privoz) ali vrt na kmetiji oziroma domačiji
INDIVIDUALNA HIŠA
dvorišče (privoz) ali vrt pri individualni hiši ali
večstanovanjskem objektu
KONTROLA
lokacija predvidoma izven vpliva emisij topilnic
Na posamezni lokaciji je lahko več vrst vzorcev: vzorec tal, vzorec dvorišča oziroma gole
površine igrišča, vzorec na kontrolni lokaciji in vzorec vrtnih tal:
- vzorec tal so prednostno odvzeli na golih površinah nastalih zaradi intenzivne rabe
(npr. prostor pod igrali) ali na zelenici, kjer se otroci igrajo in zadrţujejo;
- vzorec dvorišča ali privoza je vzorec makadamskega dvorišča ali cestišča pri čemer so
pri kontaktni osebi pridobili podatek o času izvedbe zadnje preplastitve in izvor
materiala;
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- vzorec na kontrolni lokaciji predvidoma izven dosega emisij topilnice so odvzeli po
metodologiji ROTS v treh globinah (0-5, 5-20, 20-30cm); s tem zagotovijo moţnost
ugotavljanja vertikalne porazdelitve kovin v tleh, kar je za potrditev predvidenega
statusa kontrolne lokacije pomembno;
- vzorec na vrtovih za pridelavo vrtnin so odvzeli le na dveh lokacijah za preliminarne
meritve o kakovosti tal in pridelkov iz vrtov in oceno vnosa teţkih kovin preko doma
pridelanih vrtnin;
- kontrolni vzorec je vzorec, ki ga vzporedno odvzamejo na katerikoli lokaciji; pri
vzorčenju v ZMD septembra 2008 so naredili dva kontrolna vzorca (vrtec in javno
igrišče).
4. Število in vrsto potrebnih vzorcev ter mikrolokacijo odvzema vzorcev je na osnovi strokovne
presoje določila vzorčevalna ekipa po ogledu lokacije in pogovoru s kontaktno osebo. Pri tem
je bilo upoštevanih več kriterijev vezanih na cilj raziskav v letu 2008:
 prostor, kjer se največ zadrţujejo otroci,
 prostor, kjer je največja verjetnost prašenja,
 prostor, kjer je bila zgornja plast zamenjana ali prekrita.
5. Izvedene analize so pokazale, da je vsebnost teţkih kovin visoka, vse tri izmerjene kovine na
več lokacijah presegajo najvišjo normativno vrednost, t.j. kritično imisijsko vrednost v tleh
(Ur.l.RS 68/96). Analize vzorcev tal na predvidenih kontrolnih lokacijah so bile izven dosega
emisij topilnice v Ţerjavu, oziroma je bil vpliv le-te ali drugih topilnic v ZMD v preteklosti
minimalen. Analize vseh treh merjenih kovin kaţejo na večje vsebnosti v zgornjem sloju tal,
vendar le pri Pb vsebnost na lokaciji Poljana presega opozorilno vrednost. Z globino
vrednosti padejo na nivo naravnega ozadja. Takšna vertikalna porazdelitev potrjuje
onesnaţevanje preko zraka, vendar na splošno nizke koncentracije dokazujejo pravilnost
izbire lokacij za kontrolo. Predvidena lokacija nadomestnega zemljišča za vrtove v Ţerjavu
(Ţerjav-Mrdavs) je precej manj onesnaţena kot tla v Ţerjavu, vendar so vrednosti vseh treh
izmerjenih kovin večje od opozorilnih vrednosti.
6. Zaskrbljujoči so podatki vsebnosti Pb v tleh igrišč v vrtcih. Ob tem velja pripomniti, da se vrtec
v Ţerjavu nahaja neposredno pod haldo jalovine, ki jo ţe več let ponovno izkoriščajo za
izdelavo gramoza in različnih gradbenih surovin (mivka). Tehnološki postopki na deponiji
(odkop, globo ločevanje, nakladanje), transport in dodatna obdelava (drobljenje,
separiranje) povzročajo prašenje najbolj finih delcev v neposredno okolico.
VSEBNOST SVINCA, CINKA IN KADMIJA V TALNIH VZORCIH
Rezultati analiz vzorcev odvzetih v ZMD septembra 2008 so zbrani v preglednici. Za vsebnosti
kadmija, svinca in cinka v tleh so predpisane normativne vrednosti in metoda razklopa talnega
vzorca (Ur. l. RS 68/96).
Vrednosti v tabeli na naslednji strani so označene z ustrezno barvo glede na stopnjo
onesnaţenosti:
< LOQ
Neobarvano
< mejna imisijska vrednost
Zeleno
<
opozorilna
imisijska
Rumeno
vrednost
< kritična imisijska vrednost
Rdeče
> kritična imisijska vrednost
Vijolično
Analize kaţejo, da vse tri kovine presegajo normativne vrednosti slovenske zakonodaje za
tla (Ur. l. RS 68/96).
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7. Ţe preliminarna primerjava meritev kakovosti zraka in materiala iz deponije jalovine (ARSO) s
podatki onesnaţenosti tal je nakazala onesnaţevanje zaradi prašenja iz deponije. Takšni postopki
izkoriščanja jalovine lahko izničijo sanacijske ukrepe, saj onesnaţevanje preko zraka še vedno
poteka. Potrebno bi bilo izdelati sintezno analizo podatkov o kakovosti zraka v obdobju 20072008 in tal v jeseni 2008 v katero bodo vključeni strokovnjaki obeh področij in koordinator ter
naročnik naloge.
8.

Po navedbah kontaktnih oseb pri vzorčenju dvorišč in privozov je gramoz iz omenjene deponije
marsikje uporabljen za vzdrţevanje makadamskih cest in urejanju dvorišč. Meritve vzorcev so te
navedbe potrdile saj koncentracije Cd, Pb in Zn na nekaterih lokacijah močno odstopajo od
drugih meritev v okolici. Material iz deponije v Ţerjavu je neprimeren za odprto makadamsko
cestišče ali celo dvorišče.

9. V nadaljevanju projekta Raziskave onesnaţenosti tal Slovenije bodo z obdelavo podatkov o
kakovosti tal v ZMD še nadaljevali, saj so meritve na izbranih lokacijah septembra 2008 odprle
nova vprašanja povezana s sanacijo okolja v ZMD. Koordinatorju in naročniku predlagajo
interdisciplinaren sestanek in pripravo sinteznih mnenj glede na meritve kakovosti zraka, tal,
jalovine, in drugo. V januarju 2009 pričakujejo tudi rezultate vrtnin iz dveh vrtov, ki bodo skupaj
z dopolnjenimi podatki o meritvah iz preteklosti dobro izhodišče za načrtovanje ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja in bivanja v Zgornji Meţiški dolini.

Preglednica: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih odvzetih v ZMD septembra 2008
(mg/kg zračno suhih tal)
OZNAKA
LOKACIJE

LOKACIJA

OPIS GLOBINA
VZORCA VZORCA
(cm)

ZMD10100 Meţica vrtec
1
ZMD10100 Črna vrtec
2
ZMD10100 Ţerjav vrtec
3
ZMD10100
4
ZMD10100
5
ZMD10100
6
ZMD10100
7

KODA VZORCA
enota
Meja detekcije (LOD)
Meja določljivosti (LOQ)

Cd
mg/kg
<0,01
[0,1]

Pb
mg/kg
<2
[5]

Zn
mg/kg
<5
[10]

tla
tla

0 – 5 ZMD101001/01/0908/A 10,02
0 – 5 ZMD101001/02/0908/A 5,49

892
668

1650
941

tla

0 – 5 ZMD101002/01/0908/A

2,03

267

332

tla
tla

0 – 5 ZMD101003/01/0908/A
0 – 5 ZMD101003/02/0908/A

5,14
0,67

1244
103

849
210

tla

0 – 5 ZMD101004/01/0908/A

5,99

2326

2857

tla

0 – 5 ZMD101005/01/0908/A

2,97

578

810

tla

0 – 5 ZMD101006/01/0908/A

8,16

2011

1628

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101007/01/0908/A 1,41
0 – 5 ZMD101007/02/0908/A 16,28

231
779

174
2787

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101008/01/0908/A 2,56
0 – 5 ZMD101008/02/0908/A 18,58

469
1089

286
2910

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101009/01/0908/A
0 – 5 ZMD101009/02/0908/A

2,03
2,98

131
129

402
462

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101010/01/0908/A
0 – 5 ZMD101010/02/0908/A

2,94
9,59

363
375

412
1588

tla
tla

0 – 5 ZMD101011/01/0908/A
0 – 20 ZMD101012/01/0908/D

9,1
2

1694
380

1752
355

Rudarjevo igrišče
Pristava igrišče
Kopališče igrišče
Reht-Pušnik

ZMD10100 Podkraj
8
ZMD10100 Plat-Kajţer
9
ZMD10101 Onkraj Meţe-Vojak
0
ZMD10101 Polena igrišče
1
ZMD10101 Ţerjav - Mrdavs
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OZNAKA
LOKACIJE

LOKACIJA

OPIS GLOBINA
VZORCA VZORCA
(cm)

2
ZMD10101 Jazbina-Čemornik
3
ZMD10101 Koprivna 4
4
ZMD10101 Koprivna-Šola
5
ZMD10101 Javorje-Dretnik
6
ZMD10101 Javorje-Jedlovčnik
7
ZMD10101 Šmelc1
8
ZMD10101 Šmelc2
9
ZMD10102 Bistra-Osojnik
0
ZMD10102 Ludranski vrh
1
ZMD10102 Poljana-zero
2
ZMD10102 Topla-zero
3

KODA VZORCA
enota
Meja detekcije (LOD)
Meja določljivosti (LOQ)

Cd
mg/kg
<0,01
[0,1]

Pb
mg/kg
<2
[5]

Zn
mg/kg
<5
[10]

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101013/01/0908/A
0 – 5 ZMD101013/02/0908/A

2,21
3,4

239
166

321
838

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101014/01/0908/A
0 – 5 ZMD101014/02/0908/A

3,39
54,43

297
1704

756
7811

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101015/01/0908/A
0 – 5 ZMD101015/02/0908/A

2,98
3,92

200
1391

530
632

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101016/01/0908/A
0 – 5 ZMD101016/02/0908/A

2,71
42,3

241
1754

422
5670

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101017/01/0908/A
0 – 5 ZMD101017/02/0908/A

1,33
43,66

112
2002

330
5923

dvorišče
dvorišče

0 – 5 ZMD101018/01/0908/A
0 – 5 ZMD101018/02/0908/A

1,68
46,73

118
1625

229
6518

tla

0 – 5 ZMD101019/01/0908/A

2,19

344

203

tla
dvorišče

0 – 5 ZMD101020/01/0908/A
0 – 5 ZMD101020/02/0908/A

1,56
6,58

229
285

344
1194

tla
tla
Vrtna tla

0 – 5 ZMD101021/01/0908/A
0 – 5 ZMD101021/02/0908/A
0 – 20 ZMD101021/03/0908/D

1,93
[0,1]
2,0

153
26
196

356
79
249

tla
tla
tla

0 – 5 ZMD101022/01/0908/A
5 - 20 ZMD101022/02/0908/B
20 - 30 ZMD101022/03/0908/C

0,98
0,48
0,35

135
77
32

150
110
99

tla
tla
tla

0 – 5 ZMD101023/01/0908/A
5 – 20 ZMD101023/02/0908/B
20 - 30 ZMD101023/03/0908/C

0,40
0,36
0,17

58
55
37

75
69
51

0 – 5 ZMD101024/01/0908/A

3,95

596

472

0 – 5 ZMD101025/01/0908/A
0 – 5 ZMD101025/02/0908/A

11,27
25,76

829
2372

1759
3263

0 – 20 ZMD101026/01/0908/D

24,7

4483

1419

ZMD10102 Pristava ROTS2004
4
tla
ZMD10102 Javno igrišče Ţerjav
5
tla
nova lokacija
tla
ZMD10102 Vrt Ţerjav- nova
6
lokacija
Vrtna tla

VIR
Raziskave onesnaţenosti tal Slovenije, ROTS 2008, Zgornja Meţiška dolina,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana

48

48

NALOGA: Izpeljani ukrepi
Najbolj bistven element dolgoročnega programa ukrepov je dejansko izvajanje ukrepov za
izboljšanje stanja okolja. Ne glede na strokovne študije in nova spoznanja ter potrditve
onesnaţenosti okolja in posredne ogroţenosti zdravja ljudi, stanje brez tega dela ostaja
nespremenjeno in problem nerešen. Glede problematike Zgornje Meţiške doline je v tem delu bil
v letu 2006 izveden bistven premik v razmišljanju, saj so se poleg nadaljnjih raziskav stanja
okolja in zdravja prebivalcev začeli izvajati sanacijski ukrepi v okolju, ki so jih predlagale ţe
nekatere prejšnje študije. S sprejetjem Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur.L.RS, št. 119/2007)
je bila sprejeta zaveza, da se h reševanju problema resno pristopi in tudi uspešno reši. V Odloku
so zapisani ukrepi, ki jih je potrebno izvesti za izboljšanje stanja okolja. Ti ukrepi se natančneje
opredelijo v planu ukrepov za posamezno leto, ki ga oblikujejo partnerji v programu izvajanja,
glede na ugotovljene prioritete, obstoječe plane ter dejanske moţnosti.
V plan ukrepov za leto so bile uvrščene predvsem naloge usmerjene v preprečevanje mobilnosti
prahu, njegovega vnosa v bivalno okolje in telo otrok. Ravno s svincem obremenjen prah je
namreč tisti faktor, ki naj bi po navedbah različnih študij v največji meri prispeval h svincu v telesu.
S svincem onesnaţen prah se pojavlja tako v stanovanjih, kot na igriščih dvoriščih, hrani,
igračah…, v telo pa vstopa preko dihal in predvsem preko prebavil. Večina svinca je
deponiranega v tleh, od koder se lahko dviguje in ponovno useda na druge površine ter na ta
način prenaša iz zunanjega okolja v stanovanja in na igrače ter hrano. Najbolj intenzivno je to
gibanje prahu na prometnih makadamskih površinah, kjer so poleg samega prahu pomembne tudi
stalne obremenitve zaradi prometa. Nekoliko manjša pa je mobilnost prahu iz utrjenih zemeljskih
tal.
Mobilnost prahu se lahko v nekaterih primerih močno poveča – tipičen primer so izkopavanja in
rušenja ob gradbenih delih. S tega vidika je drobljenje, mletje in transport onesnaţenega
materiala v ţe pretirano obremenjenem okolju dopustno le v določeni meri in za potrebe izvedbe
sanacijskih ukrepov, ne pa kot pridobitna dejavnost širšega pomena.
V letu 2008 je bila glavna usmeritev ukrepov v prekrivanje prometnih makadamskih površin, pri
ostalih ukrepih pa je bil glavni kriterij večja koncentracija otrok na enem mestu. Ukrepi zamenjave
zemlje, sanacije fasad in čiščenja podstrešij na šolah in vrtcih so namenjeni odstranitvi s teţkimi
kovinami obremenjene zemlje in materialov ter onesnaţenih prašnih usedlin, ki so se nabrale v
preteklosti, iz neposrednega bivalnega okolja otrok. Ukrep dostopa do pitne vode na otroških
igriščih je pomemben predvsem z vidika zmanjševanja vnosa, moţnost umivanja rok na mestu
onesnaţenja, ima pa tudi pomembno vzgojno vlogo pri razvijanju vedenjskih vzorcev bivanja
otrok v onesnaţenem okolju. Ukrep dopolnilne varovalne prehrane je pomemben prispevek k
zmanjševanja kopičenja svinca v telesu in zmanjšanju škodljivih učinkov svinca na telesne organe
ter ga je smiselno začeti čim prej, ko je izpostavljenost otrok svincu še visoka.
Potek izvajanja ukrepov smo na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne spremljali preko rednih
terenskih ogledov stanja in doseţenega napredka. Preglede smo občasno izvajali tudi s
predstavniki občin, ki so ukrepe izvajale, sicer pa smo jih z ugotovitvami sprotno seznanjali.
Preglede smo izvajali preko celotnega leta, saj je v prvi polovici leta potekalo še zaključevanje
ukrepov iz plana za leto 2007.
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NAPREDEK PO POSAMEZNIH SKUPINAH UKREPOV
Predstavljeno je ugotovljeno stanje ob terenskih ogledih glede na skupine ukrepov iz Priloge 2
Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Opisano stanje velja za konec meseca novembra 2008.
1. Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene
zadrţevanju otrok
V letu 2008 so bile planirane naslednje aktivnosti:
 ureditev higienskih kotičkov s pitno vodo v vrtcih Črna, Meţica in Ţerjav,
 zamenjav zemlje na dvoriščih oz. igriščih vrtcev Črna in Ţerjav,
 ureditev varnega prehoda med dvoriščem in igralnico vrtca Ţerjav.
Na terenskih pregledih smo ugotovili, da je bila na vrtcih Črna in Meţica napeljana voda in delno
urejen higienski kotiček. Na lokaciji Črna še ni bila urejena okolica, na lokaciji Meţica pa na
urejen podstavek še ni bilo nameščeno namensko korito. V vrtcu Ţerjav se v času ogleda dela še
niso izvajala. Občina je uredila dovoz čiste zemlje na lokacijo, vendar zemlja na otroških igriščih
še ni bila zamenjana. Glede na rezultate vzorčenja tal, bo zamenjava najprej izvedena na
igriščih, ki imajo najbolj obremenjeno zemljo. V času ogleda tudi še ni bilo urejenega varnega
prehoda med igralnico in igriščem vrtca Ţerjav, vendar so nam na Občini Črna zatrdili, da
izdelava ţe poteka in da je potrebno prehod samo še sestaviti, kar naj bi bilo izvedeno še pred
koncem leta 2008.

Slika: Vodni kotiček v vrtcu Črna
2. Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci
V letošnjem letu so bile predvidene naslednje aktivnosti:
 Asfaltiranje ceste Ulica Kralja Matjaţa v Meţici,
 Dokončanje asfaltiranja makadamske ceste Stara gozdna uprava – Rezman v Črni,
 Asfaltiranje površin na območju stanovanjskih objektov Lampreče 1-38 v Črni,
 Asfaltiranje makadamske ceste mimo stanovanjskih objektov Pristava 3,4,5,16 v Črni,
 Asfaltiranje makadamskih površin v območju centra kraja Črna,
 Asfaltiranje makadamskih površin na območju objektov Rudarjevo 5 in 7 v Črni,
 Asfaltiranje makadamske ceste na območju Jazbine v Ţerjavu.
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Ugotovili smo, da večina cest konec meseca novembra še ni bila prekritih. Ustrezno prekritje je
bilo izvedeno le na Ulici Kralja Matjaţa v Meţici. Je bila pa na večini površin izvedena priprava
za prekritje, ki bo izvedeno, ko bodo to omogočale vremenske razmere. Na končno prekrivanje
so pripravljene naslednje površine: cesta Stara gozdna uprava – Rezman, površine na območju
Lampreč, cesta na Pristavi, deloma pa tudi površine v Rudarjevem, Ţerjavu in centru Črne.
3. Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraţevalnim
zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo otrok
V planu aktivnosti je bila uvedba subvencij za zagotovitev varovalne prehrane v občinah Črna na
Koroškem in Meţica. Program varovalne prehrane je bil pripravljen in vpeljan v vse tri vrtce na
območju v mesecu septembru letošnjega leta. Program trenutno nemoteno poteka.
4. Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje
V planu aktivnosti sta bili ureditvi fasad na objektih osnovnih šol Črna in Meţica, ter čiščenje
podstrešij vseh treh vrtcev. Podstrešja vseh treh vrtcev so bila ustrezno očiščena, urejena pa je
bila tudi fasada osnovne šole Črna. Na osnovni šoli Meţica se izvajajo obseţna sanacijska dela,
ki bodo poleg ureditve fasade vključevale tudi celovito prenovo drugih delov šole. Zelo star
objekt ima fasado, ki zahteva veliko restavratorskega dela, zato bo celovita prenova terjala več
časa in različne vire financiranja. Glede na plane sicer izvedba poteka skladno z zastavljenim.

Slika: Nova fasada na osnovni šoli Črna
Ugotavljamo, da se dela v praksi izvajajo počasneje, kot bi ţeleli, vendar pa se izvajajo. Tudi v
letošnjem letu, podobno kot lani, so se ukrepi začeli izvajati večinoma v jesenskem času, ki ga vse
prehitro prehiti zimsko vreme, ki ne dopušča nadaljnjih del. Postopki do pričetka del trajajo
precej dolgo, tudi večini izvajalcev pa ustreza podoben tempo. Moč motiviranja za hitrejšo
izvedbo in vpliv našega zavoda kot koordinatorja je v tem delu zelo omejen. Na koncu je vseeno
bistveno, da aktivnosti potekajo in da se posamezni ukrepi uspešno zaključujejo.
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3

ZAKLJUČEK

Leto 2008 je ţe tretje leto, ko se v Zgornji Meţiški dolini izvajajo določene aktivnosti za
izboljšanje kakovosti okolja, ki je močno onesnaţeno s svincem. Po sprejetju Odloka o območjih
največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini decembra leta 2007 so te aktivnosti prvič potekale v sklopu dolgoročno
začrtanega sanacijskega programa. Čeprav nekateri ukrepi tečejo počasneje, kot bi ţeleli, je
napredek v okolju ţe opazen. Napredek je opazen ţe na pogled, saj je bilo ţe kar nekaj
makadamskih površine prekritih z asfaltom. Na ta način ni bilo ustavljeno le stalno prašenje s
svincem onesnaţenega prahu, ampak so soseske postale lepše na pogled, bivanje stanovalcem
pa olajšano. Ljudje opaţajo, da se je poleg analiziranja končno pristopilo tudi do reševanja
problema, kar v splošnem dojemajo pozitivno in jim dviga motivacijo za lastno aktivnost za
izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa svinca v telo. Prav prehod od analize stanja k
ukrepanju je največja kakovost zastavljenega programa. Učinek je odvisen samo od dejansko
izvedenih ukrepov, saj je še pri najmanjšem večji, kot pa zgolj pri zastavljenem načrtu
najpomembnejših in najobseţnejših ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvesti. S tega vidika imajo
pripravljeni predlogi v dolgoročnem planu sanacije, kot tudi predlogi različnih študij, dejansko
vrednost le v tolikšni meri, kot bodo dejansko izpeljani. Cilj sanacijskega programa je jasno
opredeljen z učinkom, to je zniţanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline in
posledično izboljšanjem njihovega zdravja. V letu 2008 so meritve vsebnosti krvi pokazale, da je
napredek očiten, saj je bil deleţ otrok z vsebnostmi svinca v krvi nad 100 µg/l okoli 20%. Ostati
pa moramo previdni, saj so bile meritve letos izpeljane v pomladnem času, ko je v splošnem
pričakovati niţje vsebnosti svinca v krvi. Visok pa je bil tudi deleţ otrok z vsebnostmi svinca v krvi
med 50 in 100 µg/l, ki se lahko hitro povišajo.
Meritve okoljskih faktorjev so pokazale, da je okolje še vedno močno obremenjeno s teţkimi
kovinami. Meritve zraka so pokazale, da je onesnaţen predvsem zrak v neposredni bliţini
industrijske cone v Ţerjavu, vpliv na širšo dolino pa je majhen. Ponovno se je potrdilo, da svinec v
vrhnjem delu tal ostaja in sam od sebe ne izgine. Pozitivna je ugotovitev, da so naravna tla v
nekoliko bolj oddaljenih predelih manj onesnaţena s teţkimi kovinami, negativna pa, da so v teh
predelih ponekod močno obremenjena tla makadamskih cest in dvorišč, kamor je bil material
pripeljan iz deponije v Ţerjava. Meritve so pokazale, da bi prav prašenje iz te deponije lahko v
veliki meri vplivalo tudi na ugotovljeno slabšo kakovost zraka v Ţerjavu. V času poteka sanacije
se tako ponovno poraja vprašanje obstoječih emisijskih virov. Sekundarna uporaba onesnaţenega
odpadnega materiala je sicer v ekologiji nekaj najbolj zaţelenega, vendar pa mora biti strogo
nadzorovana in ne sme povzročati ponovnega onesnaţenja. Močno obremenjen material
vsekakor ni primeren za odprte makadamske površine, posipanje cest ali notranje fine omete,
vprašljive pa so tudi točkovne emisije na mestu pridelave. Izguba nadzora nad obstoječimi
emisijami bi lahko v veliki meri ovirala napredek sanacije, ker se izpostavljenost ne bi ustrezno
manjšala in bi bil tudi končni pozitivni učinek na zdravje prebivalstva precej manjši od ţelenega.
Prebivalci v Zgornji Meţiški dolini si zasluţijo okolje, ki omogoča pogoje za zdravo ţivljenje, zato
je potrebno z zastavljenim programom nadaljevati. Da bo program uspešen pa je potrebno
pravočasno omejiti potencialne vire novih emisij in ljudem jasno pokazati, da z rešitvijo problema
mislimo resno.
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PRILOGE

Priloga 1: Plan ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2008
UKREP

AKTIVNOSTI V LETU 2008

2.1
Zamenjava
onesnaţene zemlje in
zasejanje trave na
javnih površinah, ki
so namenjene
zadrţevanju otrok

Ureditev higienskega kotička s tekočo
vodo na igrišču vrtca Meţica

IZVAJALEC

OCENJENA
VREDNOST ZA LETO
2008 (EUR)

OCENJENA SKUPNA
VREDNOST ZA OBDOBJE
2007 DO 2022

OBČINA MEŢICA

Občina Meţica skupno

4.000,00

Zamenjava zemlje na dvoriščih oz.
igriščih vrtcev Črna in Ţerjav

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ureditev higienskega kotička s tekočo
vodo na igriščih vrtcev Črna in Ţerjav

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ureditev varnega prehoda med
dvoriščem in igralnico vrtca Ţerjav
Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.1 za leto 2008
2.2
Asfaltiranje ceste v naselju Meţica LC
Preplastitev javnih
257080 Ul. Kralja Matjaţa + priprava
površin, po katerih se
za asfaltiranje parkirnega prostora pred
gibljejo in zadrţujejo
OŠ Meţica
otroci
Občina Meţica skupno

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Dokončanje asfaltiranja občinske
makadamske ceste in utrjenih površin na
območju stan. objektov Stara gozdna
uprava – Rezman - JP 60,61,63 – 2. del

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje utrjenih površin na območju
stanovanjskih objektov Lampeče 1 –
Lampreče 38 – JP 28

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje občinske makadamske ceste,
odsek stan. objekti Pristava 3,4,5,16 - JP
38

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

600.000,00

32.000,00
36.000,00
OBČINA MEŢICA

155.000,00

5.500.000,00
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Asfaltiranje makadamskih utrjenih
površin na območju stan. objektov Center
73,75,77,78 in občinske ceste JP12

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamskih utrjenih
površin na območju stan. objektov
Rudarjevo 5 in 7 ter makadamske ceste
do KČN Črna JP47

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamske ceste JP
53,54,55,56,57,58,59 – Ţerjav, Jazbina
Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.2 za leto 2008
2.3
V letu 2008 ni predvidenih ukrepov
Mokro čiščenje javnih
površin
2.4
V letu 2008 ni predvidenih ukrepov
Ureditev golih javnih
površin z rastlinskimi
prevlekami
2.5
V letu 2008 ni predvidenih ukrepov
Ureditev lokacij za
varno vrtnarjenje
2.6
Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
Dodeljevanje
varovalne prehrane otrok v Občini
subvencij za
Meţica (2.6)
zagotovitev varovalne
prehrane javnim
Občina Meţica skupno
vzgojno
Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
izobraţevalnim
varovalne prehrane otrok v Občini Črna
zavodom in drugim
(2.6)
javnim zavodom za
vzgojo, izobraţevanje
Občina Črna na Koroškem skupno
in zdravstveno
varstvo otrok
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.6 za leto 2008
2.7
Ureditev fasade na objektu OŠ Meţica

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
444.000,00
599.000,00
2.400.000,00

300.000,00

350.000,00
OBČINA MEŢICA

10.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

1.300.000,00
10.000,00

20.000,00
OBČINA MEŢICA

610.000,00
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Čiščenje fasad in
ostrešij stavb,
namenjenih za bivanje

Čiščenje podstrešja vrtca Meţica

OBČINA MEŢICA

Občina Meţica skupno

136.000,00

Ureditev fasade na objektu OŠ Črna

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Čiščenje podstrešja vrtcev Črna in Ţerjav
(2.7)
Občina Črna na Koroškem skupno

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.7 za leto 2008
2.8
Pregled otroških igrišč in ocena stanja z
Vzpostavitev in
vidika tveganja za vnos svinca.
izvajanje obveščanja
Informiranje javnosti in občutljivih skupin
in ozaveščanja
o higienskih varovalnih ukrepih v
prebivalcev o moţnih
bivalnem okolju. Priprava programa
virih strupenih kovin
dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih in
in načinih zmanjšanja
šolah. Redno telefonsko svetovanje
njihovega vnosa v
strokovnjakov ZZV Ravne. Izvajanje
telo ter o varni in
informativnih točk za različne ciljne
varovalni prehrani
skupine v različnih oblikah. Vzpostavitev
spletne strani sanacijskega programa.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.8 za leto 2008
2.9
Odvzem vzorcev tal na nekaterih mestih
Ocena onesnaţenja v
izven najbolj onesnaţenega območja in
širšem bivalnem
priprava poročila o rezultatih.
okolju
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.9 za leto 2008
2.10
Nadaljevanje izvajanja monitoringa
Monitoring prašnih
prašnih delcev v zraku, po programu iz
delcev v zraku
leta 2007.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.10 za leto 2008
2.11
Pregled zemljine na območjih kjer je
Monitoring tal in vode
predviden sanacijski ukrep zamenjave
zemlje. Priprava plana monitoringa za

102.000,00
238.000,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

440.000,00

29.000,00
Agencija RS za okolje
250.000,00
10.000,00
Agencija RS za okolje
420.000,00
31.000,00
Agencija RS za okolje
830.000,00
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prihodnja leta.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.11 za leto 2008
2.12
Koordinacija priprave predlogov za letni
Koordinacija priprave
plan ukrepov
letnih programov
ukrepov in poročil o
Za nadaljnje ukrepe v letu 2009 –
izvajanju programa ter
Pripraviti oceno stanja s predlogi
strokovni nadzor nad
prioritet in pregled izvedenega
izvajanjem ukrepov iz
Koordinacija nalog
tega odloka na
Priprava evalvacijskih meril in začetna
operativni ravni
evalvacija poteka programa

10.000,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

400.000,00

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.12 za leto 2008
Skupna ocenjena vrednost ukrepov (za leto 2008/ za celotno obdobje)
UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU za leto 2008
UKREP
AKTIVNOSTI V LETU 2008
4.1
Izvedba prevalenčne
študije: ugotavljanje
vsebnosti svinca pri
otrocih iz zgornje
Meţiške doline, v
starosti 1-6 let

Ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi otrok
z usmerjenim svetovanjem in ustrezno
strokovno obravnavo otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca po protokolu, z
odvzemi 350 vzorcev krvi

27.000,00
1.000.000,00

IZVAJALEC

OCENJENA
VREDNOST ZA LETO
2008 (EUR)

13.400.000,00

OCENJENA SKUPNA
VREDNOST ZA OBDOBJE
2007 DO 2022

ZZV RAVNE

Ponovni odvzemi krvi (ocena 50% – 160
vzorcev)
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi sluţbami (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 javnostjo…)
Analiza rezultatov oz. vrednotenje
ugotovljenih vsebnostih svinca v krvi in

1.000.000,00
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izdelava poročila
Na podlagi rezultatov ugotoviti najbolj
ogroţeno starostno skupino otrok ter
njihovim staršem in vzgojiteljem nameniti
največjo pozornost pri osveščanju in
izobraţevanju o ukrepih, ki zmanjšajo
vnos svinca v telo.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 4.1 za leto 2008
4.2
Ugotavljanje vsebnosti
svinca v krvi pri tri leta
starih otrocih iz
spodnje Meţiške doline

Preskusi vzorcev krvi triletnikov iz
spodnje Meţiške doline (otroci iz občin
Ravne na Koroškem in Prevalje ) z
usmerjenim svetovanjem in ustrezno
strokovno obravnavo otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca po protokolu,

35.267,04
ZZV RAVNE

Ponovni odvzemi krvi (ocena 25% – 60
vzorcev)
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi sluţbami (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 in
izdelava poročila
Primerjalna analiza rezultatov s triletniki
iz zg. Meţiške doline,
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 4.2 za leto 2008
4.3
Ugotavljanje vsebnosti
svinca v krvi 9 let starih
otrok iz zgornje
Meţiške doline

Preskusi vzorcev krvi 9 let starih otrok z
usmerjenim svetovanjem in ustrezno
strokovno obravnavo otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca,

15.982,14
ZZV RAVNE

Ponovni odvzemi krvi (ocena 15% – 10
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vzorcev)
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi sluţbami (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…)
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 4.3 za leto 2008

4.408,86

Skupna ocenjena vrednost ukrepov

55.658.04

1.000.000,00
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Priloga 2: Predlog plana ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2009
UKREPI po točkah iz
AKTIVNOSTI V LETU 2009
IZVAJALEC
Priloge 2 Odloka
2.1
Zamenjava
onesnaţene zemlje in
zasejanje trave na
javnih površinah, ki
so namenjene
zadrţevanju otrok

Izvedba
zemeljske
prevleke
z
zatravitvijo
ob
ureditvi
novega
otroškega igrišča na Poleni

OBČINA MEŢICA

Ureditev protiprašne bariere (prekritje)
gole površine na območju otroškega
igrišča vrtca Meţica

OBČINA MEŢICA

Občina Meţica skupno
Zamenjava zemlje v okolici vrtca in
osnovne šole Črna

6.000,00

OCENJENA SKUPNA
VREDNOST ZA OBDOBJE
2007 DO 2022

600.000,00

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.1 za leto 2009
2.2
Asfaltiranje Leške ceste v naselju Meţica
Preplastitev javnih
(LC 257060) – 1. del
površin, po katerih se
gibljejo in zadrţujejo
Asfaltiranje ceste v naselju Meţica Cesta
otroci
Smrečnikovo (JP 757 050) - 1. del

OCENJENA
VREDNOST ZA LETO
2009 (EUR)

5.000,00
11.000,00
OBČINA MEŢICA
OBČINA MEŢICA

Asfaltiranje Kopališke poti – 1. del

OBČINA MEŢICA

Asfaltiranje Podpeške poti

OBČINA MEŢICA

Občina Meţica skupno

5.500.000,00
275.000,00

Asfaltiranje makadamskih površin na
območju za Občino Črna – odsek ceste
Rdeči Kriţ – Center 115

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamske ceste na
odseku – stan. objekti Sp. Javorje 16-19

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
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do priključka na glavno cesto
Ureditev
(preplastitev)
neprekritih
peščenih dvorišč v osrednjem delu kraja
Ţerjav –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 makadamskega dvorišča ob
objektu Center 20 (dvorišče za
medvedom)

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamskega dvorišča na
območju stanovanjskih objektov – Center
2 in 4

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje odcepa makadamske ceste
na območju stan. objekta Ţerjav 57
(Hribernik)

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje dovozne ceste in dvorišč 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 dvorišč na
območju naselja Rudarjevo (500 m2)

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ureditev dvorišča
blokom Ţerjav 23

stanovanjskim

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamske cest v naselju
Mrdavs na območju Jazbine

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Dvorišče Stopar na območju Ţerjava

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

za
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Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.2 za leto 2009
2.3
Sofinanciranje občanom pri nakupu
Mokro čiščenje javnih
sesalnikov s kvalitetnimi filtrirnimi sistemi
površin
(HEPA ali vodni filter)
Občina Meţica skupno
Občasno mokro čiščenje prahu na
utrjenih javnih površinah v krajih Črna in
Ţerjav z izposojenim namenskim vozilom
(stroški dela in materiala)
Sofinanciranje občanom pri nakupu
sesalnikov s kvalitetnimi filtrirnimi sistemi
(HEPA ali vodni filter)

470.000,00
745.000,00
OBČINA MEŢICA
2.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.3 za leto 2009
2.4
V letu 2009 ni predvidenih ukrepov
Ureditev golih javnih
površin z rastlinskimi
prevlekami
2.5
Odkup zemljišč na primernih lokacijah v
Ureditev lokacij za
krajih Črna in Ţerjav
varno vrtnarjenje
Ureditev osnovnih pogojev za vrtnarjenje
na lokacijah varnih vrtov Črna in Ţerjav
(namestitev neonesnaţene zemlje,
ureditev okolice…)
Občina Črna na Koroškem skupno

12.000,00
14.000,00
300.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
350.000,00
30.000,00

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.5 za leto 2009
2.6
Dodeljevanje
subvencij za
zagotovitev varovalne
prehrane javnim
vzgojno
izobraţevalnim
zavodom in drugim

Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
varovalne prehrane otrok v Občini
Meţica

2.400.000,00

30.000,00
OBČINA MEŢICA
1.300.000,00

Občina Meţica skupno
Dodeljevanje subvencij za zagotovitev

14.000,00
OBČINA ČRNA NA
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javnim zavodom za
vzgojo, izobraţevanje
in zdravstveno
varstvo otrok

varovalne prehrane otrok v Občini Črna

KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem skupno

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.6 za leto 2009
2.7
Čiščenje podstrešij objektov v katerih
Čiščenje fasad in
bivajo oz. se gibljejo otroci
ostrešij stavb,
namenjenih za bivanje
Občina Meţica skupno

20.000,00
34.000,00
OBČINA MEŢICA
2.000,00

Čiščenje fasade Delavski dom Ţerjav

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 skupno

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.7 za leto 2009
2.8
Pregled otroških igrišč in ocena stanja z
Vzpostavitev in
vidika tveganja za vnos svinca.
izvajanje obveščanja
Informiranje javnosti in občutljivih skupin
in ozaveščanja
o higienskih varovalnih ukrepih v
prebivalcev o moţnih
bivalnem okolju. Spremljanje programa
virih strupenih kovin
dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih in
in načinih zmanjšanja
šolah. Izobraţevanje tehničnega osebja v
njihovega vnosa v
vrtcih in šolah, o vzdrţevanju higiene ter
telo ter o varni in
izobraţevanje kuharskega osebja o
varovalni prehrani
pripravi varovalne prehrane. Redno
telefonsko svetovanje strokovnjakov ZZV
Ravne. Izvajanje informativnih točk za
različne ciljne skupine v različnih oblikah.
Vzdrţevanje spletne strani sanacijskega
programa.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.8 za leto 2009

610.000,00

48.000,00
50.000,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

440.000,00

27.000,00
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2.9
Ocena onesnaţenja v
širšem bivalnem
okolju

ARSO, ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Izdelava poročila s prvo oceno
onesnaţenja v širšem bivalnem okolju in
moţnimi sanacijskimi ukrepu

250.000,00

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.9 za leto 2009
2.10
Nadaljevanje izvajanja monitoringa
Monitoring prašnih
prašnih delcev v zraku.
delcev v zraku
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.10 za leto 2009
2.11
Začetek izvajanja monitoringa skladno s
Monitoring tal in vode
pripravljenim planov iz leta 2008.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.11 za leto 2009
2.12
Koordinacija priprave predlogov za letni
Koordinacija priprave
plan ukrepov
letnih programov
ukrepov in poročil o
Priprava predlogov za letni plan
izvajanju programa ter
ukrepov
strokovni nadzor nad
Za nadaljnje ukrepov v letu 2010 –
izvajanjem ukrepov iz
pripraviti oceno stanja s predlogi
tega odloka na
prioritet in pregled izvedenega
operativni ravni
Koordinacija nalog
Evalvacija poteka programa s poročilom
in oceno napredka
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.12 za leto 2009
Skupna ocenjena vrednost ukrepov (za leto 2009/ za celotno obdobje)
UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU za leto 2009
UKREP
AKTIVNOSTI V LETU 2009
Biomonitoring:
ugotavljanje vsebnosti
svinca pri eno leto
starih otrocih iz Zgornje
Meţiške 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

2.000,00
ARSO
420.000,00
30.000,00
ARSO
830.000,00
30.000,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

400.000,00

27.000,00
1.000.000,00

IZVAJALEC

OCENJENA
VREDNOST ZA LETO
2009 (EUR)

13.400.000,00

OCENJENA SKUPNA
VREDNOST ZA OBDOBJE
2007 DO 2022

ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM
1.000.000,00
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vzorcev krvi
Ponovni odvzemi krvi (ocena 33% – 20
vzorcev), obravnava in spremljanje
otrok po strokovnem protokolu
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi
sluţbami
(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
Ocenjena vrednost ukrepov za leto 2009
Ugotavljanje vsebnosti
Ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi tri
svinca v krvi pri tri leta
leta starih otrok iz celotne Meţiške
starih otrocih iz
doline (otroci iz občin Črna na Koroškem,
Meţiške doline
Meţica, Ravne na Koroškem in Prevalje),
z usmerjenim svetovanjem in ustrezno
strokovno obravnavo otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca po protokolu, z
odvzemi 230 vzorcev krvi

10.730,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Ponovni odvzemi krvi (ocena 30 % – 70
vzorcev)
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi
sluţbami
(odvzem,
transport,
analiza vzorcev krvi),
organizacija
izvedbe
odvzemov,
promocija in vabljenje otrok, informiranje
staršev
Obveščanje in svetovanje staršem otrok,
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komunikacija s širšo javnostjo (stroka,
mediji, splošna javnost…)
Analiza rezultatov oz. vrednotenje
ugotovljenih vsebnostih svinca v krvi,
izdelava poročila
Ocenjena vrednost ukrepov za leto 2009
Ugotavljanje vsebnosti
Preskusi vsebnosti svinca v krvi 5 let
svinca v krvi pet let
starih otrok z usmerjenim svetovanjem in
starih otrocih iz Zgornje
ustrezno strokovno obravnavo otrok s
Meţiške doline
povišanimi vsebnostmi svinca, z odvzemi
60 vzorcev krvi

36.200,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Ponovni odvzemi krvi (ocena 20% – 12
vzorcev)
Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi
sluţbami
(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
Ocenjena vrednost ukrepov za leto 2009
Ugotavljanje vsebnosti
Preskusi vzorcev krvi 9 let starih otrok z
svinca v krvi devet let
usmerjenim svetovanjem in ustrezno
starih otrocih iz Zgornje
strokovno obravnavo otrok s povišanimi
Meţiške doline
vsebnostmi svinca, z odvzemi 60 vzorcev
krvi

8.680,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Ponovni odvzemi krvi (ocena 15% – 10
vzorcev)
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Usklajevanje aktivnosti, sodelovanje in z
laboratorijskimi
sluţbami
(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
Ocenjena vrednost ukrepov za leto 2009

Skupna ocenjena vrednost ukrepov za leto 2009

8.440,00

64.050,00

1.000.000,00
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Priloga 3: Vprašalnik za ocenitev stanja otroških igrišč
IGRIŠČE: __________________________________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA:
______________________________________________________________
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: ___________________________________________________________



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): __________________
_______________________________________________________________________________
DOSTOP: _______________________________________________________________________
Geografske koordinate: X: _______________

Y: _________________

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) _____ m2___________________________________________________



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan ___, peskovnik ___, gugalnica ____ enojna, dvojna______,
plezalo___, večnamensko igralo ___, drugo: __________________________________________



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne

IZVEDBA:___________________________________________
4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: __________________________________, dobro, srednje,
slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: ________________________________, dobro, srednje,
slabo)

 PLEZALO (vrsta p.:_________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.:______________________, dobro, srednje, slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…)_________________________
___________________________________________________________________________
DRUGO ______________________________________________________________


IZGLED IGRAL_______________________, VRSTA MATERIALA____________________________,
DOTRAJANOST__________________________________________________________________,
OPIS___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS:_____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SKICA IGRIŠČA:

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga
tveganja)________________________________________________
__________________________________________________________________________________
KOMENTARJI / PREDLOGI:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Pregled opravil/a:

Datum:
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Priloga 4: Zapisniki o stanju otroških igrišč
IGRIŠČE: pri trgovskem centru Peca____________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: lastnik zemljišča zavarovalnica Triglav, postavitev igral Vidmar Drago –
Peca Commerc
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: Ob Šumcu 9, Meţica



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): med trgovskimi centri, za
bloki, nasproti super marketa Tuš
DOSTOP: asfaltna cesta
Geografske koordinate: X: 153140

Y: 489170

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 100 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_____________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan __, peskovnik __, gugalnica: __, plezalo __, večnamensko
igralo 1_, ki zajema tobogan/zaprt-dve veji, lestev, podest, drugo:____________________



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA: _____________________________

4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

90%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: __________________________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: __________________________, dobro, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: _________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: trava, zemlja

,

dobro, srednje, slabo)

 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) ___________________________
DRUGO ________________________
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IZGLED IGRAL dobra_______________, VRSTA MATERIALA

les, plastika___,

DOTRAJANOST igrala so vzdrţevana___________________,
OPIS Igrala so dobro vzdrţevana, manjka pa naslednje: podloga pri izteku tobogana, plezala
DRUGO uporaba igral na lastno odgovornost
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: trava
SKICA IGRIŠČA:
Bistro Peca

Trgovski center Peca

večnamensko igralo
asfaltirano parkirišče

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja): dvigovanje prahu ob izteku igral, kjer niso nameščene
protiprašne podlage
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Namestitev protiprašnih podestov pri izteku igral, kjer še manjkajo

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008

70

IGRIŠČE: pri letnem kopališču________________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: upravljavec občina Meţica tel.št.02/ 8279357, vzdrţevalec pa Komunalno
podjetje Meţica
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: Kopališka pot 2, Dom Lovcev – LD Peca-Meţica__________________



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): ob gozdu, potoku,
nasproti blokov
DOSTOP: asfaltna cesta v slabem stanju
Geografske koordinate: X: 152830

Y: 489290

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 1000 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 2, peskovnik 1, gugalnica: 2x trojna, 3x dvojna v enem, 2x
enojna, plezalo 2, večnamensko igralo 1__, ki zajema plezalni steno, lestev, hiško, drugo:
betonski podesti



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA: moţnost namestitve, saj je poleg zastarel letni

bazen
4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

90%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja______________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja ___________, dobro, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja _______________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja ____, dobro, srednje, slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) odprt z leseno obrobo, polnilomivka
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 DRUGO ______________________________________________________________


IZGLED IGRAL dotrajana_______________, VRSTA MATERIALA

les,kovina________________,

DOTRAJANOST igrala so nujno potrebna obnove oz. prenove____________________,
OPIS Igralni prostor je zanemarjen, polno smeti, razbite steklovine, teren ima veliko grbin-lukenj,
od ogrodja igral se lušči barva, koši za smeti so polomljeni, igrišče ni ograjeno
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: »pohojena« travnata pot,
del poti je asfaltirane, ki pa je v slabem stanju-veliko grč
SKICA IGRIŠČA:
Pritok vode v potok
igralo plezalo

igralo rov-plezalo

betonski podesti

gugalnice

______________________asfaltna pot____________________________________
večnamensko igralo
ograjen bazen
tobogan
ograjena steza za balinanje

peskovnik
gugalnice

tobogan
gugalnice

enojno igralo
enojno igralo
gozdni park

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja):
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Obnova igrišča v letu 2009
2. V igralni prostor namestiti umivalnik za umivanje rok in pitnik

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008
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Fotografije:
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IGRIŠČE: pri Enoti vrtca Meţica________________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: upravljavec je občina Meţica, tel.št.02/ 8279357, vzdrţevalec pa osnovna
šola Meţica, tel.št. vrtca 02/8235131
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: Partizanska cesta 10__



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): ob tenis igrišču____
DOSTOP: asfaltna cesta
Geografske koordinate: X: 152830

Y: 489060

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 1100 m2 travnatih igralnih površin



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj _po 15.30 uri________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero): otroke, ki so v vrtcu_____________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 2, peskovnik 1_, gugalnica: 1x6 gugalnic, 2 dvojni, plezalo
2, večnamensko igralo 1_, ki zajema tobogan, lestev, hiško, drugo: leseni podesti + lestev,
vrtiljak, hiška za orodje, večnamenska hiška 2x,



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA: v izdelavi, manjka še priključek na umivalnik _____

4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja______, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: leseni podesti__________, dobro, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: trava, delno je ţe vidna zemlja_________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: trava, betonski, leseni podesti_, dobro, srednje,
slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) _betonski z lesenimi klopmi, izvor
polnila Kema Puconci, peskovnik je pokrit s folijo izven igralne sezone, zaradi teţko izvedljivo
dnevnega prekrivanja_____

DRUGO ________________________
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IZGLED IGRAL dobra_______________, VRSTA MATERIALA

les,kovina, plastika, guma___,

DOTRAJANOST igrala so dobro vzdrţevana___________________,
OPIS Igrala so dobro vzdrţevana, manjka pa naslednje: podloga pri izteku tobogana, plezala,
talna podloga okrog drevesa - ob peskovniku, kjer je gola površina
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: trava
SKICA IGRIŠČA:
Individualne hiše
leseni podesti različnih višin + lestev

peskovnik

drevo

hiška za orodje
tobogan

večnamenska hiška
peskovnik

asfaltni krog

plezalo + 2 enojni gugalnici

hiška
breţina
večnamensko igralo

1x 6 gugalnic

plezalo
vrtiljak

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja): dvigovanje prahu ob izteku igral, kjer še niso nameščene
protiprašne podlage
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Namestitev protiprašnih podestov pri izteku igral, kjer še manjkajo ter namestitev talne podloge
okrog drevesa (priporočamo gumo)
2. Na igralnem prostoru ni primernih igral za prvo starostno skupino
3. Dokončanje postavitve umivalnika na igralnem prostoru

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008
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Fotografije:
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IGRIŠČE: Polena_______________________________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: igrala je financiralo podjetje RUDNIK Meţica MPI d.o.o., upravljavec je
občina Meţica tel.št.02/ 8279357, vzdrţevalec pa komunalno podjetje Meţica
2) KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: Polena 14___________________________________________________


LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): ob potoku, nasproti
individualnim hišam______________________________________________________________
DOSTOP: po makadamski pešpoti___________________________________________________
Geografske koordinate: X: 152130 _______________

Y: 489770_________________

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 600 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan ___, peskovnik ___, gugalnica ____ enojna, dvojna 1__,
plezalo___, večnamensko igralo 1__, ki zajema lestev, tobogan, plezalo, hiško, drugo: vrtljiva
klop _____________________________________



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne

IZVEDBA:___________________________________________
4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja______________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: ________________________________, dobro, srednje,
slabo)
 PLEZALO (vrsta p.:_________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja ____, dobro, srednje, slabo)
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 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…)_________________________
___________________________________________________________________________
 DRUGO ______________________________________________________________


IZGLED IGRAL dobro________________, VRSTA MATERIALA

les, plastika________________,

DOTRAJANOST dobro vzdrţevano_______________________________________________,
OPIS igrala so dobro vzdrţevana, travnata površina pa je okrog igral »pohojena« uničena _____
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: trava___________
SKICA IGRIŠČA:
makadamska pešpot

gugalnica


travnata površina
vrtljiva klop

večnamensko igralo

leseni poligon

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja): makadamska pešpot do igralnega prostora, nepravilna
talna podlaga pri izteku igral
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Asfaltiranje pešpoti do igralnega prostora
2. Pri izteku igral namestiti protiprašne podloge (npr. leseni podesti, guma,…)
3. V igralni prostor namestiti umivalnik za umivanje rok in pitnik

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008
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Fotografije:
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IGRIŠČE: med bloki na Leški cesti 3a, 1a, 7,…_____________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: upravljavec je občina Meţica tel.št.02/ 8279357, vzdrţevalec pa
Komunalno podjetje Meţica
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: _________________



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..):
DOSTOP: asfaltna cesta, makadamsko parkirišče
Geografske koordinate: X: 153005

Y: 489130

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 100 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_____________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan _1_, peskovnik _1_, gugalnica: __, plezalo __, večnamensko
igralo _, drugo:____________________



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA: _____________________________

4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

90%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: trava, ob izteku zemlja _______, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: __________________________, dobro, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: _________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: ______________

,

dobro, srednje,

slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) leseno ogrodje, polnilo pesekzemlja, odprt__________________


DRUGO ________________________

IZGLED IGRAL slabo_______________, VRSTA MATERIALA

les, plastika, kovina___,

DOTRAJANOST zanemarjen peskovnik, poškodovan tobogan___________________,
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OPIS Igralo tobogan je zlomljeno, v peskovniku ţe raste trava
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: trava
SKICA IGRIŠČA:
bloki
travnata površina
tobogan

peskovnik

makadamsko parkirišče

asfaltirano

parkirišče

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja): dvigovanje prahu iz makadamskega parkirišča
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Obnova igral
2. Asfaltiranje makadamskega parkirišča
3. V igralni prostor namestiti umivalnik za umivanje rok in pitnik

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008
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Fotografije:
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IGRIŠČE: pri narodnem domu Meţica________________________________________________
1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: upravljavec občina Meţica tel.št.02/ 8279357, vzdrţevalec Komunalno
podjetje Meţica
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: N D Meţica, Trg 4. aprila 2_________________



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): _______________
DOSTOP: asfaltna cesta
Geografske koordinate: X: 152570

Y: 489250

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 150 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 1, peskovnik __, gugalnica: 1 dvojna, 1 enojna, plezalo 2,
večnamensko igralo __, drugo:



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA:

__________________________________________
4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: prod______________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: prod___________, dobro, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: prod______________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: _______________________, dobro, srednje, slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) ___________________________
 DRUGO ______________________________________________________________
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IZGLED IGRAL dobra_______________, VRSTA MATERIALA

les,kovina, plastika, vrv _______,

DOTRAJANOST igrala so nova____________________,
OPIS Igrala so dobro vzdrţevana, na igralnem prostoru so smeti in prod ni pograbljen
5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: nameščen je prod, ki je
teţko pohoden
SKICA IGRIŠČA:
Narodni dom
enojna gugalnica
dvojna gugalnica

plezalo

tobogan

asfaltno parkirišče

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja):
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Igrala niso primerna za najmlajše (1. starostna skupina), neprimeren dostop do tobogana,
neprimerno plezalo in neprimerni gugalnici
2. V igralni prostor namestiti umivalnik za umivanje rok in pitnik

Pregled opravil/a:

Helena Pavlič

Datum: 28.10.2008
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Fotografije:
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IGRIŠČE:

ŢERJAV OB TRGOVINI

1) KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: KRAJEVNA SKUPNOST
2)

KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: ŢERJAV, ŢERJAV 21 A



LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): V NASELJU MED
BLOKI, OB PARKU, ŠPORTNEM IGRIŠČU
DOSTOP: ASFALTNA CESTA
Geografske koordinate: X: 149,020 ; Y: 490,580

3) OPIS


VELIKOST (ocena m2) 485 m2



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 1, peskovnik 1, gugalnica 3 enojne + 1 dvojna,
plezalo___, večnamensko igralo 1, drugo: hiška, hiška za orodje



PITNA VODA NA IGRIŠČU:

da, ne (moţnost priklopa na bliţnji hidrant, lega neposredno ob

komunalno urejeni parceli) IZVEDBA:___________________________________________
4) TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL :



VRSTA PREKRITJA TAL : trava, zemlja, pesek, prod, drugo: pot asfaltirana

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: trava /vidna zemlja________________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: trava /vidna zemlja________________, dobro, srednje,
slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: __________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: trava /vidna zemlja _______, dobro, srednje,
slabo)
 PESKOVNIK: vrsta- leseni okvir s pokrovom, izvor polnila- Kema Puconci, način
pokrivanja- sprotno
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IZGLED IGRAL : dobro__________, VRSTA MATERIALA: les v kombinaciji s kovino, plastiko,
gumo,



DRUGO ______________________________________________________________
DOTRAJANOST solidno stanje,

OPIS: večinoma iz lesa z manjšimi poškodbami enojnih gugalnic (odtrgana glava, uničeno
sedalo), drugače pa so dobro vzdrţevana

5) UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: dohodna pot
asfaltirana, med igrali travnata podlaga
SKICA IGRIŠČA:

6) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja) makadamsko dvorišče ob igrišču
KOMENTARJI:
PREDLOGI: ob peskovniku napisati, da se po igri peskovnik pokrije s pokrovom, zaklepanje
pokrova izven sezone
Pregled opravil/a: Matej Ivartnik

Datum: 24.10.2008

Marjana Simetinger, Helena Pavlič
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Fotografije:
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IGRIŠČE: VRTEC ŢERJAV
1. KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: OŠ ČRNA, HIŠNIK, PUŠNIK MIRA, VODJA VRTCA ČRNA – TEL:
8704162, METKA JAGODIČ, VODJA ENOTE ŢERJAV - TEL: 8239537
2. KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: ŢERJAV 23, 2390 ČRNA NA KOROŠKEM
LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): MALENKOST
ODMAKNJENO OD NASELJA, TIK OB CESTI, CELOTNA POVRŠINA ŠOLE, VRTCA, OGRAJENA
DOSTOP: ASFALT

Geografske koordinate: X: 148980 Y: 490810

3. OPIS


VELIKOST (ocena m2) PO PODATKIH IZ EVIDENC VRTCA – 600, PO LASTNI OCENI 300 m2



OGRAJENO DA, delno, ne

zaklenjeno, kdaj – VES ČAS, KO VRTEC NE OBRATUJE, Z

ZAPAHOM;
odklenjeno, kdaj – MED OBRATOVANJEM VRTCA;
ni nameščenih vrat
javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 1, peskovnik ___, gugalnica 1(2) enojna, dvojna______,
plezalo___, večnamensko igralo ___, drugo: 2 ŠKOLJKI – PESKOVNIKA, KLOPI, MIZA



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, NE

IZVEDBA:___________________________________________
4. TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA ):


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - TRAVA, zemlja, pesek, prod, drugo:

a) zelo dobro

b) dobro

c) SREDNJE

________________________________
IZVOR PREKRITJA: NAMENSKO NAMEŠČENO, NARAVNO, neznano ,
drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: TRAVA, dobro, srednje, SLABO)
 GUGALNICA (vrsta p.: PVC PODLAGA, DOBRO, srednje, slabo)
 PLEZALO (vrsta p.:_________________________________, dobro, srednje, slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.:______________________, dobro, srednje, slabo)
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 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) ŠKOLJKI IZ PVC MATERIALA,
S POKROVOM, DNEVNO SE POKRIVATA, PESEK JE IZ KEMA PUCONCI IN SE MENJA
NA 2-3 TEDNE
DRUGO: KLOPI IN MIZA SO DOTRAJANI


IZGLED IGRAL: SREDNJE, VRSTA MATERIALA: LES, KOVINA, GUMA
OPIS IN DOTRAJANOST: LESENI DELI SO DOTRAJANI, POTREBNI OBNOVE , PODLAGA PRI
TOBOGANU IN PESKOVNIKU JE NEUSTREZNA, RAZSUŠEN IN DOTRAJAN LES,
VPRAŠLJIVOST USTREZNOSTI KORITA – DNA TOBOGANA (KOVINSKO)

5.

UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: TRAVA

SKICA IGRIŠČA:

5) DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja) NEPOSREDNA BLIŢINA CESTE, OBRATOV (TAB IN
TOPILNICA) IN PESKOKOPA, DNEVNI PREVOZI PESKA , ZEMLJA
KOMENTARJI / PREDLOGI:


LESENI DELI SO POTREBNI OBNOVE (OBLANJE, BARVANJE, PO POTREBI ZAMENJAVA)



NAMESTITI PVC PODLOGO PRI IZTEKU TOBOGANA IN V PREDELU, KJER SO NAMEŠČENI
PESKOVNIKI – ŠKOLJKE



UREDITI OKOLICO TAKO, DA BO IZKORISTEK SONCA MAKSIMALEN (VLAGA, MAH)



NAMESTITI STOPNIČKE PRI PREHODU NA ZGORNJI DEL IGRIŠČA
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NAMESTITI USTREZNE PREDPRAŢNIKE – BARIERE PRI PREHODU IZ ZUNANJIH POVRŠIN
V PROSTORE VRTCA



NAMESTITI KLJUČAVNICO ZA ZAKLEPANJE OGRAJE V ČASU, KO VRTEC NE OBRATUJE



UREDITI PITNO VODO NA IGRIŠČU



ODSTRANITI STARO ZEMLJO, NAVOZITI NOVO ZEMLJO

Pregled opravil/a: MARJANA SIMETINGER
Datum: 3/11-2008

Fotografije:
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IGRIŠČE: VRTEC ČRNA
KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: OŠ ČRNA, HIŠNIK, PUŠNIK MIRA, VODJA VRTCA ČRNA – TEL: 8704162,
KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: CENTER 31, 2390 ČRNA NA KOROŠKEM
LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): V NASELJU (BLOKI IN
INDIVIDUALNE HIŠE), V NEPOSREDNI BLIŢINI ŠOLE IN ŠOLSKIH ŠPORTNIH POVRŠIN
DOSTOP: MAKADAM – GLAVNI DOVOZ, ASFALT – DOHOD ZA ZAPOSLENE
Geografske koordinate: X: 147180 Y: 489340
OPIS


VELIKOST (ocena m2) PO PODATKIH IZ EVIDENC VRTCA IN PO LASTNI OCENI – 800 m2



OGRAJENO DA, delno, ne

zaklenjeno, kdaj – VES ČAS, KO VRTEC NE OBRATUJE;
odklenjeno, kdaj – MED OBRATOVANJEM VRTCA OZ

MED

UPORABO IGRIŠČA
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero):_______________________________________


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 3, peskovnik 1, gugalnica 2(4) enojna, dvojna 1(4), plezalo
2, večnamensko igralo 1, drugo: VLAK, TUNEL - GOSENICA, VRTILJAK, KLOPI, MIZA, UTA –
HIŠICA ZA SHRANJEVANJE IGRAČ



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, NE IZVEDBA: V PRIPRAVI, NABAVLJEN JE MATERIAL, ZA

IZVEDBO SE DOGOVARJAJO; KAMNITO KORITO
TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA ):


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - TRAVA, ZEMLJA, pesek, prod, drugo: ASFALT, PVC PODLAGA

a) zelo dobro

b) DOBRO

c)srednje

IZVOR PREKRITJA: NAMENSKO NAMEŠČENO, NARAVNO, neznano ,
drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: ZEMLJA, MIVKA dobro, srednje, SLABO)
 GUGALNICA (vrsta p.: PVC PODLAGA, DOBRO, srednje, slabo)
 GUGALNICA NIHAJNA PREVISNA (vrsta p.: ZEMLJA, TRAVA, dobro, SREDNJE,
slabo)
 PLEZALO (vrsta p.: ZEMLJA, TRAVA, dobro, SREDNJE, slabo)
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 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: ZEMLJA, TRAVA, dobro, SREDNJE, slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) PESEK JE IZ KEMA PUCONCI,
NAMEŠČENA JE KOVINSKO OGRODJE ZA CERADO, VENDAR SE NE UPORABLJA;
PESKOVNIK SE POKRIVA S CERADO POD OGRODJEM (OGRADA) »IZVEN IGRALNE
SEZONE«
DRUGO:


IZGLED IGRAL: DOBER VRSTA MATERIALA: LES, KOVINA, GUMA, PVC
OPIS IN DOTRAJANOST: V CELOTI GLEDANO SO IGRALA REDNO VZDRŢEVANA, VENDAR
JE PRI NEKATERIH STAREJŠIH VIDNA DOTRAJANOST LESENIH DELOV (VLAK, VRTILJAK –
POD), DOTRAJANA JE ZAŠČITNA POVRŠINA KORITA – DNA TOBOGANA – VIDNA JE
SESTAVA MATERIALA – STEKLENA VLAKNA, IN SO V TEM SEGMENTU POTREBNA
ZAMENJAVE OZ. OBNOVE , PODLAGA PRI TOBOGANU, NIHAJNO PREVISNI GUGALNICI IN
ŠE NEKATERIH IGRALIH JE NEUSTREZNA,
UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: TRAVA, GLAVNA POT
JE TLAKOVANA, VENDAR POTREBNA OBNOVE

SKICA IGRIŠČA:

DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja) NEPOSREDNA BLIŢINA MAKADAMSKE CESTE, GRADBIŠČE,
ZEMLJA
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KOMENTARJI / PREDLOGI:


NEKATERI LESENI DELI SO POTREBNI OBNOVE; POD PRI VLAKU IN VRTILJAKU
(ZAMENJAVA)



NAMESTITI PVC PODLOGO PRI IZTEKU TOBOGANOV, NIHAJNO PREVISNIH GUGALNICIN
NA PREDELIH, KJER JE VIDNA »OBRABA« TRAVE – FREKVENTNA MESTA, IZHODI,…



UREDITI PITNO VODO NA IGRIŠČU



UREDITI PEŠPOTI (OBNOVA TLAKA IN ROBNIKOV)



IZVESTI ASFALTIRANJE DOVOZNE CESTE



ODSTRANITI STARO ZEMLJO, NAVOZITI NOVO ZEMLJO

Pregled opravil/a: MARJANA SIMETINGER
Datum: 3/11-2008

Fotografije:

94

IGRIŠČE: RUDARJEVO, NA KUPU
KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: OBČINA ČRNA, VZDRŢEVALCI, KONTAKT: ANDREJA POLAJNER, VODJA
REŢIJSKEGA OBRATA NA OBČINI ČRNA, 8704811
KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: RUDARJEVO 8, 2390 ČRNA NA KOROŠKEM
LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): V NASELJU, MED BLOKI
DOSTOP: ASFALT, MAKADAM
Geografske koordinate: X: 147910 Y: 489060
OPIS


VELIKOST (ocena m2) PO LASTNI OCENI 270 - 300 m2



OGRAJENO DA, delno, ne

zaklenjeno, kdaj odklenjeno, kdaj – VES ČAS
ni nameščenih vrat – VRATA Z ZAKLEPNIM

MEHANIZMOM SO NAMEŠČENA, VENDAR SE NE ZAKLEPAJO, VEČINOMA SO TUDI
NEZAPRTA
javno dostopno oz. za določeno skupino (katero): ZA VSAKOGAR


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 1 – V SKLOPU VEČNAMENSKEGA IGRALA, peskovnik 1,
gugalnica 2(2) enojna, dvojna 1, plezalo___, večnamensko igralo 1 (TOBOGAN, GUGALNICA,
HIŠICA) , drugo: LESENA MIZA, 2 KLOPI, KOŠ ZA SMETI, GUGALO NA VZMET



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, NE

IZVEDBA:___________________________________________
TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA ):


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - TRAVA, ZEMLJA, PESEK, prod, drugo:

a) zelo dobro

b) dobro

c) SREDNJE

________________________________
IZVOR PREKRITJA: NAMENSKO NAMEŠČENO, NARAVNO, neznano ,
drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

70-80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: ZEMLJA, PESEK, dobro, srednje, SLABO)
 GUGALNICA (vrsta p.: ZEMLJA, PESEK, dobro, srednje, SLABO)
 PLEZALO (vrsta p.:_________________________________, dobro, srednje, slabo)
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 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: ZEMLJA, PESEK, dobro, srednje, SLABO)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) IZVEDBA – LESENA, Z
MOŢNOSTJO DNEVNEGA POKRIVANJA, KI PA SE NE IZVAJA, POKROV JE
POŠKODOVAN (POLOMLJEN) IN ZATO OBSTAJA NEVARNOST POŠKODB; PESEK –
PESKA SKORAJ NI V PESKOVNIKU, VEČ GA JE RAZSUTEGA OKROG IGRALA, IZVOR
?
DRUGO: IGRIŠČE JE DOKAJ NOVO, VENDAR SO IGRALA ŢE DOTRAJANA,
POKVARJENE GUGALNICE OB VEČNAMENSKEM IGRALU, DVOJNA GUGALNICA –
MALA, PREVISNA- BREZ SEDALA, GUGALNICA ŢELVA (GUGALO NA VZMET) DOTRAJANA FIGURA, TRSKE, RAZBIT POKROV PRI PESKOVNIKU, POŠKODOVAN
NADSTREŠEK PRI VEČNAMENSKEMU IGRALU, ZAŠČITNA BARVA LESENIH DELOV
ZBLEDELA


IZGLED IGRAL: SREDNJE, VRSTA MATERIALA: LES, KOVINA, PVC
OPIS IN DOTRAJANOST: LESENI DELI NA IGRALIH SO DELNO POŠKODOVANI IN POTREBNI
OBNOVE , PODLAGE PRI IGRALIH SO NEUSTREZNE, LESENE DELE JE POTREBNO USTREZNO
ZAŠČITITI, IGRALA MORAJO BITI VARNA, NE PA NEVARNA!

UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: TRAVA
SKICA IGRIŠČA:

DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja) BLIŢINA CESTE, OBRATA (IGP), DOSTOP MAKADAM,
ZEMLJA
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KOMENTARJI / PREDLOGI:


LESENI DELI SO POTREBNI OBNOVE (OBLANJE, BARVANJE, PO POTREBI ZAMENJAVA)



NAMESTITI PVC PODLOGO PRI IZTEKU TOBOGANA IN POD GUGALNICAMI



POKRIVANJE PESKOVNIKA



ZAPIRANJE VRAT (OGRAJA)



UREDITI (TLAKOVATI) POTI MED IGRALI



UREDITEV PESKOVNIKA (DOVOZ USTREZNE MIVKE IN POPRAVILO POKROVA)



UREDITI PITNO VODO NA IGRIŠČU



ODSTRANITI STARO ZEMLJO, NAVOZITI NOVO ZEMLJO????

Pregled opravil/a:

MARJANA SIMETINGER

Datum: 3/11-2008

Fotografije:
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IGRIŠČE: RUDARJEVO, RIDA
KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: OBČINA ČRNA, VZDRŢEVALCI, KONTAKT: ANDREJA POLAJNER, VODJA
REŢIJSKEGA OBRATA NA OBČINI ČRNA, 8704811
KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: RUDARJEVO 28, 2390 ČRNA NA KOROŠKEM
LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): V NASELJU, MED BLOKI
DOSTOP: ASFALT
Geografske koordinate: X: 147780 Y: 488860
OPIS


VELIKOST (ocena m2) PO LASTNI OCENI 930- 970 m2



OGRAJENO da, delno, NE

zaklenjeno, kdaj odklenjeno, kdaj –
ni nameščenih vrat –

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero): ZA VSAKOGAR


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan

, peskovnik

, gugalnica 1(3) enojna, dvojna 1 (3), plezalo

1 LESTEV - KOT DEL GUGALNICE , večnamensko igralo , drugo: LESENA MIZA, 2 KLOPI, 2
KAMNITI MIZI ZA NAMIZNI TENIS, 1 GUGALNICA ZA 8 OSEB (»VLAK«)


PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, NE

IZVEDBA:___________________________________________
TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA ):


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - TRAVA, ZEMLJA, PESEK prod, drugo: , ASFALT

a) zelo dobro

b) dobro

c) SREDNJE

________________________________
IZVOR PREKRITJA: NAMENSKO NAMEŠČENO, NARAVNO, neznano ,
drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

70-80%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: , dobro, srednje, slabo )
 GUGALNICE (vrsta p.: ZEMLJA, TRAVA, dobro, srednje, SLABO)
 PLEZALO (vrsta p.:, ZEMLJA, TRAVA, dobro, srednje, SLABO)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: ZEMLJA, PESEK, dobro, srednje, SLABO)
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 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) NA MESTU, KJER JE BIL
VČASIH PESKOVNIK JE VELIKANEOGRAJENA LUKNJA, BREZ MIVKE
DRUGO: IGRIŠČE JE V NEKATERIH SEGMENTIH DOTRAJANO, VENDAR SO KOVINSKA
OGRODJA, NOSILCI ZA IGRALA ŠE V ZELO DOBREM STANJU IN BI BILA ZELO SMISELNA
NJIHOVA OBNOVA . NUJNA BI BILA OGRADITEV IGRIŠČA, SAJ SEDANJA SITUACIJA
PREDSTAVLJA TVEGANJE ZA POŠKODBE PRI UPORABNIKIH NE SAMO ZARADI
DOTRAJANOSTI AMPAK TUDI ZARADI TEGA, KER IGRIŠČE MEJI NA REČNI BREG REKE
MEŢE, KI SE STRMO SPUŠČA PROTI STRUGI.
IZGLED IGRAL: SLAB VRSTA MATERIALA: LES, KOVINA, BETON
OPIS IN DOTRAJANOST: LESENI DELI NA IGRALIH SO POŠKODOVANI IN POTREBNI OBNOVE
, NEKATERI DELI IGRAL (SEDNE POVRŠINE PRI GUGALNICAH) MANJKAJO, PODLAGE PRI
IGRALIH IN PRI MIZI S KLOPEMA SO NEUSTREZNE, LESENE DELE JE POTREBNO USTREZNO
ZAŠČITITI, IGRALNE POVRŠINE BNETONSKIH MIZAH ZA NAMIZNI TENIS SO
POŠKODOVANE, PESKOVNIK JE UNIČEN, IGRIŠČE MORA BITI VARNO, NE PA NEVARNO!
UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: TRAVA
SKICA IGRIŠČA:

DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja) BLIŢINA CESTE IN OBRATA (IGP) , ZEMLJA
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KOMENTARJI / PREDLOGI:


LESENI DELI SO POTREBNI OBNOVE (OBLANJE, BARVANJE, PO POTREBI ZAMENJAVA)



NAMESTITI MANJKAJOČE DELE PRI IGRALIH (SEDALA, GUGALNICE)



UREDITI KLOPI IN MIZE



USTREZNO ZAŠČITITI KOVINSKE DELE



NAMESTITI PVC PODLOGO POD GUGALNICAMI



UREDITEV PESKOVNIKA (OGRADA, PESEK)



NAMESTITEV OGRAJO OKROG CELOTNEGA IGRIŠČA Z MOŢNOSTJO ZAPIRANJA
IGRIŠČA



OBNOVITI OBSTOJEČO PODLAGO - ASFALT (POTI IN PRI MIZAH), KJER JE TO
POTREBNO



UREDITI PITNO VODO NA IGRIŠČU



ODSTRANITI STARO ZEMLJO, NAVOZITI NOVO ZEMLJO????

Pregled opravil/a: MARJANA SIMETINGER
Datum: 3/11-2008

Fotografije:
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IGRIŠČE: Ţerjav staro igrišče
KDO JE UPRAVLJALEC, VZDRŢEVALEC IGRIŠČA (organizacija; ime in priimek vzdrţevalca, tel.št.,..):
KONTAKTNA OSEBA: Občina Črna, igrišče ni vzdrţevano
KRAJ, BLIŢNJI NASLOV: Ţerjav 26, Vrtec Ţerjav


LOKACIJA, LEGA (npr. v strnjenem naselju, med bloki, individualne hiše,..): med cesto in potokom
DOSTOP: po cesti, iz ene strani makadamska površina, iz druge strani dvorišče vrtca
Geografske koordinate: X: 149010

Y: 490710

OPIS


VELIKOST (ocena m2) 180 m2 420m2, celoten travnik



OGRAJENO da, delno, ne

zaklenjeno, kdaj ____________________;
odklenjeno, kdaj ____________________;
ni nameščenih vrat

javno dostopno oz. za določeno skupino (katero): nizka ograja, javno dostopno igrišče


VRSTA IN ŠTEVILO IGRAL: tobogan 0, peskovnik 0, gugalnica: 1x vrstna gugalnica, 4 običajne
gugalnice, 2xostanki igral, plezalo 0, večnamensko igralo 0, drugo: 0



PITNA VODA NA IGRIŠČU

da, ne IZVEDBA: __

TLA NA IGRIŠČU (PODLOGA )


SPLOŠNO STANJE TAL



VRSTA PREKRITJA TAL - trava, zemlja, pesek, prod, drugo: ________________________________

a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje

d) slabo

IZVOR PREKRITJA: namensko nameščeno, naravno, neznano , drugo:_____________________


POKRITJE POVRŠINE S PODLOGO
20%



40%

60%

80%

90%

100%

VRSTA TALNE POVRŠINE PRI IZTEKU IGRALA IN OHRANJENOST KRITJA:
 TOBOGAN (vrsta p.: _______________/________________, dobro, srednje, slabo)
 GUGALNICA (vrsta p.: ___________trava, zemlja_________, dobro, srednje,
slabo)
 PLEZALO (vrsta p.:

/__ _______________, dobro, srednje,

slabo)
 VEČNAMENSKA IGRALA (vrsta p.: __________________ ____, dobro, srednje, slabo)
 PESKOVNIK: (vrsta, stanje in izvor polnitve, pokrivanje…) __________/____________
 DRUGO ______________________________________________________________


IZGLED IGRAL ____močno dotrajana, uničena_, VRSTA MATERIALA

____les,kovina_______,

DOTRAJANOST igrala so zelo dotrajana in neprimerna za uporabo____________________,
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OPIS __Močno dotrajana igrala na solidno urejeni zelenici. Igrala bi bilo potrebno obnovit, ali
pa jih odstraniti in pustiti urejeno zelenico.
UREJENA PEŠPOT MED IGRALI, TLAKOVANJE, (material, pokritost),OPIS: posebne poti ni, prosto
gibanje po zelenici

SKICA IGRIŠČA:

Cesta skozi kraj
ograja
makadam
G1

+
+

Šolsko

GV

dvorišče
potok

G1 – igralo s 4 enojnimi gugalnicami, GV – vrstna gugalnica, + - ostanki igral, stojala
DRUGO (moţni viri Pb, druga tveganja): Neporaščena deloma peščena vzpetina nad igriščem
KOMENTARJI / PREDLOGI:
1. Obnova igral ali njihova odstranitev in ureditev travnika v letu 2009

Pregled opravil/a:

Matej Ivartnik

Datum: 4.11.2008
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Fotografije:
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Priloga 5: Program dopolnilne varovalne prehrane

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO RAVNE

2008

PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE V
VRTCIH,
V OBČINAH MEŽICA IN ČRNA NA KOROŠKEM,
ZA OBDOBJE OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA 2008

Pripravili : Helena Pavlič, Neda Hudopisk
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
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OTROK RAZMIŠLJA
Majhen sem,
srečen,
sončen in nasmejan!
Zdrav sem - vedno razigran.
Ko sem bolan sem s skrbjo in
ljubeznijo obdan.
Ko odrastem, se šele zavem da zaupam VAM ODRASLIM LJUDEM

1.

SVINEC IN PRIPOROČILA ZA PREHRANO

Neustrezna prehrana je eden od pomembnih dejavnikov tveganja pri otrocih z zvišanimi vrednostmi
svinca, zato je potrebno poskrbeti, da so starši in otroci o tem informirani in imajo moţnost izbire
primerne prehrane.
Otrok potrebuje uravnoteţeno in starosti prilagojeno prehrano. Zato je potrebno načrtovati prehrano
otrok s posebno pazljivostjo na vsebnosti nekaterih vitaminov in mineralov.
Dejstvo je, da z izbrano prehrano lahko zmanjšamo absorpcijo (vsrkavanje) svinca. Zato predlagamo,
naj bodo na kroţniku ţivila, ki vsebujejo veliko ţeleza ( meso-rdeče, perutnina, ribe, zelenjava, sadje,
jajca,…), kalcija (nemastno mleko, mlečni izdelki, brokoli, ohrovt, por,…) in vitamina C (najbogatejši
viri so sadje in zelenjava; črni ribez, borovnice, češnje, grenivke, limone, pomaranče, krompir, ohrovt,
zelje, rdeča in zelena paprika, paradiţnik,…..).
Vezavo svinca v telesu lahko zmanjšamo z:
Redno prehrano, saj se svinec bistveno slabše veţe v telesu po zauţitju hrane, kot pa na tešče
(velikega pomena je uţivati tri obroke in dve malici na dan).
Varovalno prehrano z veliko ţeleza in kalcija, ki sta tekmeca svinca v telesu, ter vitaminom
C, ki v telesu pomaga pretvarjati ţelezo v obliko, ki ga telo do štirikrat laţje vsrkava.
Obroke je potrebno uţivati v prostoru, kjer je manjše tveganje za vnos svinca (npr. bolje pri
mizi kot na tleh ob igračah). (1, 2)
Izbor ţivil za dopolnilno varovalno prehrano je pripravljen na podlagi:
Smernic, ki priporočajo kombinacijo ţivil v obrokih in katerih priporočila se ţe upoštevajo pri
pripravi vsakodnevnih obrokov otrok in šolarjev
Vsebovane

vrednosti

ţeleza,

vitamina

C

in

kalcija

v

posameznih

ţivilih.
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1.1. PRIPRAVLJANJE OBROKOV PO SMERNICAH ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA V
VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH USTANOVAH
Pri načrtovanju prehrane otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah je pomembno, da
so obroki pravilno sestavljeni in da oseba, ki načrtuje in pripravlja obroke pozna načela strokovnih
prehranskih priporočil, s posebnostmi otroške in mladostniške prehrane.
V letu 2005 je Ministrstvo za zdravje RS izdalo Smernice, ki so v strokovno pomoč pri načrtovanju
zdravih in uravnoteţenih obrokov v vrtcih in šolah.
Priporočila za zdravo prehranjevanje so pomembna tako za otroke in mladostnike kakor za odrasle.
Vendar pa je zdrava prehrana za otroke in mladostnike še toliko pomembnejša, ker je odraščanje
obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in kognitivnega razvoja posameznika. Hkrati pa
hrana predvsem v mladostniškem obdobju ne zadovoljuje le fizioloških potreb, ampak ima tudi
psihološki pomen. Energijsko in hranilno uravnoteţena in specifičnim potrebam otrok in mladostnikom v
fazi rasti in razvoja prilagojena prehrana je eden najbolj pomembnih pozitivnih dejavnikov varovanja
zdravja.
Priporočilo:
Jedilniki naj bodo usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi vseh starostnih skupin
otrok ali mladostnikov, ki upoštevajo starosti prilagojeno zmerno teţko telesno dejavnost.
Energijski vnos in poraba naj bosta v ravnovesju, kar lahko zagotavljamo z zadostno telesno
dejavnostjo otrok in mladostnikov, zato spodbujamo šole in starše, da otrokom in mladostnikom
zagotovijo poleg športne vzgoje v času pouka, najmanj eno uro telesne dejavnosti dnevno.
Pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst ţivil iz vseh
skupin ţivil, kar bo ob ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten vnos vseh hranil,
potrebnih za normalno rast, razvoj in delovanje organizma.
Priporočene kombinacije ţivil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim
ogljikohidratnim ţivilom (npr. polnovrednim ţitom in ţitnim izdelkom), kakovostnim
beljakovinskim ţivilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom z manj maščobami-od 3. leta starosti
naprej, pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. olivnemu,
repičnemu, sojinemu olju in drugim rastlinskim oljem).
V vsak obrok naj se vključi (sveţe) sadje in/ali zelenjava, ki pomembno prispevata k
vzdrţevanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja.
Pri obrokih, še zlasti pa med obroki, naj se ponudi otrokom in mladostnikom zadostne količine
pijač, predvsem zdravstveno ustrezne pitne vode.
Reţim in organizacija prehrane naj omogočata moţnost rednega uţivanja vseh priporočenih
obrokov (od štiri do pet obrokov dnevno), od katerih je zajtrk pomemben del celodnevne
prehrane.
Za uţivanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki pa morajo biti ponujeni v okolju in
na način, ki vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja.
Pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi ţelje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti s
priporočili energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti
ponujenih obrokov. (4).
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1.2. DODATNI UKREPI NA PODROČJU ORGANIZIRANE PREHRANE V VZGOJNO VARSTVENIH
USTANOVAH ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE
Mnogo raziskav povezuje anemijo, pomanjkanje ţeleza v prehrani in obremenjenost s svincem. (2)
Svetuje se prehrana:
bogata z ţelezom; ko je otrok dovolj star, mu ponudimo zmleto meso, pusto rdeče meso
ponudimo starejšim otrokom. Otroku ponudimo z ţelezom bogate ţitarice. Dodatke ţeleza v
obliki tablet otrokom ponudimo le v primeru, da imamo znano anemijo zaradi pomanjkanja
ţeleza.
o Mešana dnevna prehrana vsebuje od 10 do 15 mg ţeleza, to pa je celo desetkratna
dnevna fiziološka količina. Absorpcija zauţitega ţeleza iz črevesne vsebine v kri je
odvisna predvsem od dnevnih potreb in od vrste zauţite hrane. Pri slabokrvnosti je
absorpcija ţeleza zelo dobra. Zelo dobro se ţelezo absorbira iz mesne prehrane
(23%), zelo slabo pa iz zelenjave, sadja in jajc, čeprav je prav v teh ţivilih razmeroma
veliko ţeleza (3).
bogata z vitaminom C; potrebno je ponuditi dva obroka sadnih sokov oz. sadja na dan.
Vitamin C je pomemben tudi za večjo absorpcijo ţeleza. Dodatki vitamina C so dovoljeni le po
navodilih zdravnika.
zadosten vnos Ca (600mg/dan pri 1-3 letih in 800 mg/dan 4-8 letih); potrebno je ponuditi
dva obroka hrane, bogate s kalcijem (mleko, mlečni izdelki, brokoli, grah, fiţol,…). Le okoli 20
do 30% vsega zauţitega kalcija se absorbira iz črevesja v kri. Odstotek absorbiranega
kalcija je odvisen predvsem od njegovega pomanjkanja v hrani in organizmu. Dodatke ponudi
le pod nadzorom zdravnika.

Vključevanje maščob
Maščobe so zelo pomemben element prehrane
pri mlajših otrocih (predvsem pod 2 leti starosti)
–maščobe so pomembne za rast in razvoj –
omejevanje maščob v tej starostni skupini ni
priporočljivo.
Na absorpcijo svinca vplivajo tudi drugi
vitamini , minerali in druge snovi.
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Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in elementov:
Starost (leta)

Otroci
1-3
4-6
7-9
10-12
13-14
Mladostniki
15-18

Vitamin C
mg

Kalcij
mg

Ţelezo
mg
m

ţ

60
70
80
90
100

600
700
900
1100
1200

8
8
10
12
12

15
15

100

1200

12

15

Ţivila z veliko vsebnostjo ţeleza, kalcija in vitamina C, ki so primerna za pripravo obrokov v
kuhinjah vzgojno izobraţevalnih ustanovah:
Ţeleza:
Timijan
Oves, moka pšenična
Sezamovo seme
Pšenični kalčki
Proso
Kuhana soja
Fiţol
Jajce
Tofu
Marelice posušene ter druge vrste
suhega sadja
Govedina
Puran
Piščančje belo meso
Svinjina
Ribe (losos)
Brokoli, špinača, beluši, buče,
paradiţnikov sok, blitva, ohrovt,
zelje
Jagode,
borovnice,
ribez,
brusnice, hruške, banane

Vitamina C:
Ribez
Kivi
Borovnice
Limona
Pomaranča
Melona
Šipek
Ohrovt
Paradiţnik
Zelena solata

Kalcija:
Mleko
Jogurt
Skuta
Mlečni napitek
Brokoli
Zeleno zelje
Por
Špinača
Suhe fige
Ribez

Peteršilj
Zelena
Paprika
Kumare
Krompir

Jajca
Koruzni kosmiči
Moka pšenična

Fige

Lešniki, mandlji
Fiţol, soja v zrnu
Sardine v olju
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2.

IZBOR ŢIVIL ZA DOPOLNILNO VAROVALNO PREHRANO, V OBDOBJU OD SEPTEMBRA DO
DECEMBRA 2008:

IZBOR:
SKUPINA SADJE

KOLIČINA/OTROKA (g)

Kivi
Limona
Pomaranča
Suho sadje ( slive, rozine, fige)
Zamrznjeno sadje (jagodičevje)
Sadni sokovi 100% sadni deleţ *
Napitki s 100% zelenjavno-sadnim
deleţem * kot Fructal Natura
SKUPINA ZELENJAVA

50
50
100
30
125
1 dl
1 dl

Por
Špinača
Brokoli
Buče
Paradiţnik
Blitva
Ohrovt
Paprika (rdeča in zelena)

20
50
50
50
30, 100
50
50
30, 100

KOLIČINA/OTROKA (g)

POVPREČNA
MESEC/OTROKA (g)
220
440
880
264
550
2l
4,4 dl

KOLIČINA/

POVPREČNA
KOLIČINA/MESEC/OTROKA
100
100
200
200
520
100
200
520

ŢIVILA IZ OSTALIH SKUPIN
POVPREČNA KOLIČINA/MESEC/ 100 otrok
Timijan
200g
Sezamovo seme
150g
Prosena kaša
4 kg
Olivno olje
4l
Sardine v konzervi
5 kg
Ribe
1x morske Tun 20kg
Sadno ţitna rezina*
100 kom.
Trajno mleko
0,2 l/ 400 kom.
Čokoladno trajno mleko
0,2l/400 kom.
Mlečni napitek
100l
*
 sadni sokovi, pogoji: 100% sadni deleţ, brez dodatkov, brez dodanega sladkorja, vsebujejo pa
naravne, sadne sokove in to v takih količinah in razmerjih, kot samo sadje.
 Sadno ţitna rezina, pogoji: iz predelanega sveţega sadja in ţit, brez umetnih arom, barvil in
konzervansov
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Tabela za razpis
Izračun za 100 otrok

SKUPINA

PORABA NA
poraba na
cena/l/kg MESEC/OTROKA mesec/100 otrok vrednost
100

SADJE
kivi
limona
pomaranča
suho sadje
zamrznjeno sadje
sadni sokovi 100%sadje
zelenjavni sok kot Fructal
Natura

0,22
0,44
0,88
0,26
0,55
2

22,00
44,00
88,00
26,40
55,00
200,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

0,441

44,10

€ 0,00

€ 0,00

ZELENJAVA
por
špinača
brokoli
buče
paradiţnik
blitva
ohrovt
paprika

0,1
0,1
0,2
0,2
0,52
0,1
0,2
0,52

10,00
10,00
20,00
20,00
52,00
10,00
20,00
52,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

0,00
0,015
0,04
0,04
0,05

0,20
1,50
4,00
4,00
5,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

20,00
100,00
400,00
400,00
500,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0

OSTALA ŢIVILA
timijan
sezamovo seme
Prosena kaša
olivno olje
Sardine v konzervi
ribe
-tuna
sadno ţitna rezina
trajno mleko
čokoladno trajno mleko
mlečni napitek
SKUPAJ

0,2
1
4
4
5
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Tabela za evidenco: MESEC _____________________2008, VRTEC MEŢICA/VRTEC ČRNA
POPIS

SKUPINA
SADJE
kivi
limona
pomaranča
suho sadje
zamrznjeno sadje
sadni sokovi 100%sadje (L)
zelenjavni sok kot Fructal
Natura (L)

DEJANSKA PORABA NA MESEC, DATUM
Primer evidentiranja za kivi (dan. – količina):
2. – 5kg, 11. – 6 kg,………….

PORABA
SKUPAJ

ZELENJAVA
por
špinača
brokoli
buče
paradiţnik
blitva
ohrovt
paprika
OSTALA ŢIVILA
timijan
sezamovo seme
Prosena kaša
olivno olje
Sardine (v konzervi)
riba Tun
sadno ţitna rezina
trajno mleko (0,2L)
čokoladno trajno mleko (0,2L)
mlečni napitek (L)

Naloga programa 2.6: Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo
otrok.
Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zg. Meţiški dolini za leto 2008 (MOP, ZZV Ravne,
Občini Meţica in Črna na Koroškem)
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Priloga 6: Vprašalnik za ocenitev stanja površin s šifrantom za oceno (točkovnikom)
VPRAŠALNIK: OCENITEV STANJA POVRŠIN (CEST)/ (število točk)

KAKOVOST POVRŠINE (CESTE):
a) makadamska
!_3_!
b) dotrajan asfalt
!_1_!
c) zelo dotrajan
!_2_!
d) drugo:___________________________________

!_0-1_!

VELIKOST POVRŠINE oz. DOLŢINA CESTE :
- podatek ni točkovan
OBJEKTI V BLIŢINI:
a) vrtec

do _20_m !_3_!

20-100m !_2_!

b) šola

do _20_m !_3_!

20-50m !_2_!

c) športna igrišči
!_0-1_!
vrsta !_0-1_!
velikost in podlaga: !_0-1_!

OCENA GOSTOTE NASELJENOSTI
a) gosto (bloki, hiše, industrija)
b) srednje (bloki, hiše, industrija)
c) redko (bloki, hiše, industrija)
d) drugo_________________________

100-200m !_1_!
50-100m !_1_!

!_0-1_!

!_3_!
!_2_!
!_1_!
!_0-1_!

OCENA GOSTOTE PROMETA
a) gost – prometna cesta
b) srednji (dovoz v naselje, dovoz industrija)
c) redek (dovoz do posamičnih hiš)
d) drugo___________________________

!_3_!
!_2_!
!_1_!
!_0-1_!

DRUGI JAVNI OBJEKTI ALI POVRŠINE: !_0-1_!
OCENA NUJNOSTI SANACIJE JE
a)visoka
!_vsota * 2_!
b)srednja
!_vsota * 1.5_!
c)nizka
!_vsota * 1_
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