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1 UVOD 
 

V Zgornji Meţiški dolini je več stoletna industrija svinca in cinka v okolju pustila svoj pečat. Ne 

samo v načinu in odnosu do ţivljenja, vendar tudi precej bolj neposredno – v onesnaţenem okolju. 

Dobrih 50 let različnih strokovnih študij s področja zdravja in okolja je prispevalo več kot dovolj 

dokazov o prekomerni obremenjenosti okolja s teţkimi kovinami in tudi o prekomerni 

obremenjenosti in tveganju za zdravje ljudi, ki v tem okolju ţivijo. Čeprav so se emisije v okolje od 

časov največjega industrijskega razcveta doline, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nenehno 

zmanjševale, se stanje v okolju ni izboljševalo s podobno dinamiko. Zrak je sicer postal precej 

čistejši, v tleh pa so ostali depoziti teţkih kovin, ki so se od tam širile v bivalno okolje ljudi in 

vstopale v njihova telesa. Tudi študije na začetku 3. tisočletja so pokazale, da je okolje v Zgornji 

Meţiški dolini s teţkimi kovinami še vedno močno onesnaţeno, ljudje in ţivali pa s svincem 

preobremenjeni. Zaskrbljujoče visoke vsebnosti svinca v krvi otrok so pokazale, da je potrebno 

ukrepati  in v letu 2006 so se začeli izvajati prvi ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti teţkim 

kovinam iz okolja. Ukrepi se od leta 2007 izvajajo kontinuirano, v okviru programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Rezultati spremljanja vsebnosti svinca v krvi 

triletnih otrok, ki jih Zavod za zdravstveno varstvo Ravne redno izvaja od leta 2004, kaţejo 

stalen napredek. V letu 2010 je imelo povišane vsebnosti svinca (≥100 µg/l, akcijski nivo CDC 

1991) prvič manj kot 10 % otrok, kar je ţe zelo blizu zastavljenemu cilju – t.j. doseči 95% deleţ 

otrok z vsebnostmi  svinca v krvi pod 100 µg/l. Cilj se zdi najbrţ bliţe, kot dejansko je, vendar 

pa stalni trend padanja vsebnosti svinca v krvi otrok kaţe, da smo na pravi poti in je potrebno z 

izvajanjem ukrepov nadaljevati. Če bomo uspešno sledili dolgoročnemu planu in dosledno izvajali 

ukrepe iz Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/2007), verjamemo da sta 

cilj in namen programa dosegljiva in bodo v Zgornji Meţiški dolini vzpostavljeni pogoji, ki bodo 

prebivalcem omogočali zdravo bivanje v okolju.   
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2 PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V 
ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI, ZA LETO 2010 
 

Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2010 je 

Vlada Republike Slovenije potrdila na 92. redni seji dne 22. 7. 2010. Ukrepi načrtovani za leto 

2010 sodijo v sklop ukrepov zastavljenih v dolgoročnem planu sanacije, ki so predstavljeni v 

prilogi 2. Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Ukrepi so namenjeni zmanjšanju 

izpostavljenosti svincu, vnosu svinca v telo in absorpcije svinca. Največ ukrepov v planu za leto 

2010 je bilo usmerjenih v preprečevanje mobilnosti prahu, ki je s svincem močno obremenjen in je 

tisti faktor, ki naj bi v največji meri vplival na koncentracijo svinca v krvi otrok. V planu so 

predvideni naslednji ukrepi: preplastitve makadamskih površin, izvedba zemeljskih tamponov z 

zatravitvijo na golih površinah, saniranje ostrešij in fasad javnih stavb, nabava namenskega 

vozila in izvajanje sistematičnega mokrega čiščenje utrjenih površin. V planu pa so zajeti tudi 

ostali ukrepi namenjeni niţanju tveganja za zdravje otrok in izvedbi evalvacije programa: 

urejanje otroških igrišč, dopolnilna varovalna prehrana, urejanje higienskih kotičkov, program 

informiranja in ozaveščanja ter monitoringa zraka in tal. Seveda ne smemo pozabiti tudi naloge 

spremljanja vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline, ki se redno izvaja v okviru 

zdravstvenega dela programa in katere rezultati so osnovno merilo za oceno napredka 

programa.  Izvajanje naštetih in drugih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenost prebivalcev svincu 

in drugim teţkim kovinam bo v prihodnjih letih zmanjšalo onesnaţenje na nivo, ki bo omogočal 

zdravo ţivljenje v dolini.  
 

Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem (v nadaljevanju ZZV Ravne) izvaja v programu 

naloge koordinacije posameznih aktivnosti in informiranja zainteresirane javnosti. Največji del 

aktivnosti v letu 2010 je ZZV Ravne izvajal v sklopu naslednjih nalog iz Priloge 2 Odloka:   
 

 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 

 

Obveščanje in ozaveščanjem prebivalstva je v zdravstveni ekologiji zelo pomembna naloga. V 

nekaterih ukrepih ostane to edini moţen ukrep za preprečitev oz. ublaţitev tveganja za zdravje.  

ZZV Ravne je ţe leta 2004 aktivno pričel z obveščanjem in ozaveščanjem prebivalstva Zgornje 

Meţiške doline za zmanjšanje vnosa svinca in drugih teţkih kovin v telo. V sklopu projekte naloge 

»Ţivljenje s svincem« sta bila oblikovana informativna zloţenka in plakat ter organizirana 

predavanja. Te začetne aktivnosti so se v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti 

okolja v Zgornji Meţiški dolini neprestano krepile – izdelani so bili novi informativni materiali, 

redno se udeleţujemo roditeljskih sestankov na šolah in vrtcih, stalne so objave v lokalnih glasilih, 

informacije se kontinuirano pojavljajo tudi v drugih medijih, vzpostavljena in prenovljena je bila 
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spletna stran programa, zagotovljena je stalna razpoloţljivost strokovnjakov za vprašanja v zvezi 

s sanacijskim programom…. 
 

V letu 2010 smo nadaljevali z izvajanjem vseh aktivnosti iz prejšnjih let. V vrtcih in šolah Zgornje 

Meţiške doline so bili izpeljani roditeljski sestanki na temo onesnaţenosti okolja s teţkimi kovinami 

in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. V okviru programa 

varovalne prehrane so bile izvedena delavnice z osebjem, ki sodeluje v dobavi in pripravi hrane. 

Izpeljali smo anketiranje splošne populacije v Občinah Črni na Koroškem in Meţici s poudarkom 

na vključevanju starejše populacije. Poleg rednega sodelovanja z mediji velja v letu 2010 

izpostaviti snemanje dokumentarca na temo sanacijskega programa, ki ga lahko v letu 2011 

pričakujemo na sporedu RTV Slovenija. Zanimiv dogodek je bil tudi obisk gostov iz Kosovske 

Mitrovice, ki tudi na našem primeru išče rešitve podobnega problema v njihovem okolju. Podobno 

kot prejšnja leta smo izvedli oglede urejenosti javnih otroških igrišč, z oceno stanja z vidika 

tveganja za vnos svinca ter pripravili predloge za izboljšave.  Na podlagi zelo pozitivnih izkušenj 

s prehransko podlago smo z distribucijo nadaljevali tudi v letošnjem letu, v zaključku izdelave pa 

je tematska druţabna igra, ki bo posredovala pomembne informacije na otrokom prijazen način.    
 

V letu 2010 smo pozorno spremljali dogajanje na področju novih emisij teţkih kovin v okolje. 

Odzvali smo se na pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj podjetja TAB d.d. za obrata v Ţerjavu in 

Črni in bili udeleţeni v razpravah na temo pridobivanja potrebnih dovoljenj in moţnega širjenja 

kamnoloma na območju Ţerjava. 
 

2.1.1 Naloge v okviru ukrepa 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 

 

SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI« 

 

Internet je eden najlaţje dostopnih medijev za prejemanje in še bolj za podajanje informacij, zato 

smo se v letu 2008 odločili vzpostaviti spletno stran v zvezi s problematiko onesnaţenega okolja 

v Zgornji Meţiški dolini in programom sanacijskih ukrepov. Na spletni strani so dostopne različne 

informacije o samem svincu, njegovih škodljivih vplivih na zdravje ter o ukrepih za zmanjšanje 

izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa svinca v telo: predstavljen je dolgoročni plan ukrepov 

za izboljšanje stanja okolja, zaključna poročila letnih programov ukrepov, aktualni letni plan 

ukrepov, objavljeni so aktualni dogodki v zvezi s programom in okoljsko problematiko Zgornje 

Meţiške doline, urejene so povezave do spletnih strani s sorodnimi informacijami, objavljen je 

informativni material v zvezi s programom itd…. Na spletni strani so objavljene tudi telefonske 

številke in elektronski naslovi, kjer smo na voljo oz. dosegljivi za vprašanja, pobude, predloge in 

mnenja, oblikovan je tudi forum, ki pa zaradi nekaterih tehničnih zapletov še ni ustrezno zaţivel.  

V letu 2010 je spletna stran »sanacija-svinec.si« dobila novo podobo in uporabniku prijaznejši 

način dostopanja do informacij.  
 

Ugotavljamo, da je uporaba spletne strani z vidika spremljanja informacij precej dobro zaţivela, 

nekoliko več pa bo treba delati še na posredovanju povratnih informacij s strani uporabnikov. 

Tukaj imamo v mislih predvsem forum, ki ga je potrebno poţiveti, medtem ko so odzivi po 

elektronski pošti in telefonu precej dobri.  
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OBISK DELEGACIJE IZ KOSOVSKE MITROVICE 

 

V torek, 29. 6. 2010, so nas v Zgornji Meţiški dolini obiskali gostje iz Kosova. Delegacijo 

pomembnih predstavnikov s področja zdravstva in okolja je vodil ţupan občine Mitrovica Avni 

Kastrati. Namen obiska delegacije je bil pridobivanje izkušenj s področja remediacije s teţkimi 

kovinami onesnaţenega okolja. V močno obremenjenem okolju na območju industrijskega 

kombinata Trepča se srečujejo s podobno problematiko, kot mi v Zgornji Meţiški dolini, od 

reševanja problema pa so še precej oddaljeni. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne na 

Koroškem smo jih sprejeli partnerji vključeni v izvajanje okoljsko sanacijskih ukrepov na lokalni 

ravni – predstavniki Občin Meţica in Črna na Koroškem, predstavnica tovarn TAB in MPI in 

predstavniki ZZV Ravne. Uvodnim pozdravom ţupana Občine Meţica Dušana Krebla, 

podţupanov Občine Črna na Koroškem Joţeta Kakerja in Romane Lesjak ter direktorja ZZV 

Ravne Evgena Janeta so sledile predstavitve o zasnovi in poteku programa za izboljšanje 

kakovosti okolja in proizvodnji podjetij TAB in MPI. Po uvodnem delu smo skupaj z gosti obiskali 

teren, ogledali smo si tovarno MPI in se sprehodili skozi Ţerjav, Črno in Meţico. Prav ogled krajev 

je pokazal, koliko je bilo v zadnjih letih postorjenega, in ţe na kratkem sprehodu smo lahko 

pokazali precej na novo asfaltiranih površin, obnovljene fasade šol in na novo urejena otroška 

igrišča. Gostje niso skrivali navdušenja, tako nad modernizacijo industrije svinca, kot realiziranimi 

ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu v okolju. Izvajalci programa pa smo zopet opazili 

tisto pozitivno perspektivo – kaj vse je bilo uspešno realizirano in ne tisto tipično slovensko – kaj 

bi lahko bilo bolje in kaj smo zamudili.  
 

Gostje iz Mitrovice so nas poslušali in spraševali prav s takšnim zanimanjem, kot smo to počeli mi 

pred leti v Arnoldsteinu. Tudi oni so pred zahtevno nalogo. Njihovi pogoji in moţnosti so najbrţ še 

dlje od naših, kot so naši od avstrijskih, a če napredujemo mi, bi lahko tudi oni.   

 

 
 

Slika: Sprejem gostov iz Kosovske Mitrovice na ZZV Ravne 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA SANACIJSKIH UKREPOV MINISTRU ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

V okviru obiska Vlade RS so se dne 4. 11. 2010 na Koroškem mudili tudi predstavniki ministrstva 

za okolje in prostor. Predstavniki ZZV Ravne, Občine Meţica in Občine Črna na Koroškem smo se 

v prostorih Občine Meţica srečali z ministrom za okolje in prostor dr. Rokom Ţarničem. Delegaciji 

z ministrstva, ki sta jo sestavljala še vodja kabineta Klemen Grebenšek in generalni direktor 

direktorata za javne sluţbe in investicije Bojan Dejak smo predstavili problematiko onesnaţenja 

Zgornje Meţiške doline, potek programa ukrepov za izboljšanje kakovosti in predvsem doseţene 

rezultate. Udeleţenci smo se strinjali, da rezultati kaţejo, da je program uspešen in zastavljen v 

pravi smeri. Prostor za izboljšave seveda ostaja - predvsem pri dinamiki izvajanja ukrepov, 

izvedbi ukrepov na zasebnih zemljiščih, pogovarjali pa smo se tudi, kako v preiskave krvi na 

vsebnost svinca vključiti še večji deleţ otrok (trenutno okoli 80 %). Ministra smo posebej opozorili 

še na nevarnost ponovnega širjenja emisij in s tem slabšega učinka sanacijskih ukrepov. 

Predstavniki lokalnih skupnosti so ministra opozorili na nevarnost krčitve gozdnega območja na 

Kavšakovem hribu in širjenja kamnoloma na to območje. Navzoči smo se strinjali, da v tem okolju 

ni primerno in tudi ne potrebno povzročati dodatnih ran. Srečanje smo zaključili z upanjem, da se 

bo program sanacije uspešno nadaljeval in se bomo skupaj nekaj naučili iz pozitivne izkušnje.   

 

 
 

Slika: Srečanje z ministrom v Meţici  
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RAZISKOVALNA NALOGA: » ALI SMO SE NAUČILI ŢIVETI S SVINCEM« 

 

ZZV Ravne na Koroškem je sodeloval pri raziskovalni nalogi z naslovom »Ali smo se naučili ţiveti s 

svincem«, ki jo je pod mentorstvom profesorice Katje Stopar pripravila dijakinja Laura Obretan iz 

Gimnazije Ravne na Koroškem v okviru gibanja mladih raziskovalcev koroške. Namen naloge je 

bilo ugotoviti v kakšni meri se prebivalci Zgornje Meţiške doline zavedajo problema onesnaţenja 

okolja v katerem ţivijo, upoštevajo priporočila za ţivljenje v okolju, ki je onesnaţeno s svincem in 

poznajo negativne vplive svinca na zdravje. Za namen preverjanja dejanskega stanja glede 

prilagoditve prebivalcev na ţivljenje v okolju onesnaţenem s svincem so bili izdani 4 anketni 

vprašalniki. V anketi je sodelovalo 111 osnovnošolcev iz OŠ Črna na Koroškem in OŠ Meţica, po 

23 učiteljic iz obeh osnovnih šol, 23 staršev otrok, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo v Črni, in 52 

staršev otrok, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo v Meţici.  
 

Iz raziskave je bilo ugotovljeno da se o tematiki svinca otroci najmanj pogovarjajo oz. seznanjajo 

v šoli, največ pa doma. Večina anketiranih staršev (75%) meni, da storijo dovolj da zmanjšajo 

vnos svinca v telo pri svojih otrocih. Sami otroci so dokaj ozaveščeni glede pomembnosti umivanja 

rok pred jedjo in po igranju na neutrjenih površinah. Deloma pa poznajo oz. upoštevajo tudi 

ostala priporočila za zmanjšanje vnosa svinca v telo (npr; umivaje sadja in zelenjave pred 

zauţitjem). Po drugi strani pa samo polovica anketiranih osnovnošolcev meni, da je dovolj 

osveščena o problematiki in kar 80% jih je mnenja, da jim je treba to tematiko še bolj pribliţati. 

Podobno velika večina staršev meni, da je v boju proti onesnaţenosti okolja s svincem potrebno 

narediti še več. Zgornja Meţiška dolina je najbolj onesnaţeno območje s svincem v celotni 

Sloveniji. Eden od zaključkov raziskave je, da se za očiščenje degradiranega okolja izvaja 

sanacijski program. Eden od ukrepov, ki se izvajajo, je tudi osveščanje in informiranje prebivalcev 

o svincu in njegovi problematiki. Dejstvo je, da lahko ljudje prav sami storijo največ, da bo vnos 

svinca v njihovo telo čim manjši, vendar pa je od vsakega posameznika odvisno ali bo upošteval 

priporočila za ţivljenje v onesnaţenem okolju. 
 

 

PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE   

   

Kot v prejšnjem letu smo tudi v letošnjem letu z Občinama Meţica in Črna na Koroškem pripravili 

vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo izbora ţivil za dopolnilno varovalno prehrano. Obe 

občini sta pri izpeljavi izbire dobaviteljev za dopolnilno varovalno prehrano prednostno 

upoštevali ţivila, ki so v shemi kakovosti (npr. sezonsko pridelana ţivila na integriran, ekološki 

način ipd.) in ţivila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti ţivil. V izbor letošnjih 

dobaviteljev ţivil smo vključili koroškega pridelovalca ekoloških ţivil (pridelkov, izdelkov). In 

izbrana ţivila iz sklopa Eko sveţa zelenjava (por, špinača/kopriva, brokoli, bučke, paradiţnik, 

zelje, paprika), krompir, fiţol in sadni sok dostavlja bio kmetija Rţen iz Selovca, ki je bila 

pripravljena dostavljati 2x/teden v Meţico in Črno. Sledi še izbor ostalih ţivil, prav tako z večjo 

vsebnostjo ţeleza, kalcija in vitamina C: suho in  zamrznjeno sadje, limone, pomaranče, kivi, 

hruške,  prosena kaša, čičerika, olivno olje, sardine, sadno-ţitna rezina, mleko ter napitek s 100% 

sadno-zelenjavnim deleţem. Za predšolske otroke, ki obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini smo 

izračunali količinsko porabo izbranih ţivil na mesec, ter izdelali načrt dodatne vključitve v osnovni 

jedilnik. Z vodji prehrane in kuharskim osebjem smo se dogovorili, kako bodo pripravljali obroke 

in kako jih bodo ponujali otrokom. Za učinkovitejšo uvedbo izbranih  varovalnih ţivil smo izpeljali 

tudi predhodno izobraţevanje za ciljno populacijo (izvleček je v prilogi). Program dopolnilne 

varovalne prehrane je natančneje predstavljen v nadaljevanju poročila, v nalogi Program 

varovalne prehrane, na str. 19. 
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TEMATSKA DRUŢABNA IGRA 

   

Na podlagi zelo pozitivne izkušnje s prehransko podlago smo si tudi v letu 2010 zadali cilj 
izdelati podobno inovativen informativni material. Da bi v večji meri dosegli ciljno populacijo 
(mlajše otroke), smo oblikovali igro, ki bo omogočala poleg druţenja še vzgojo in ozaveščenost o 
zdravem načinu ţivljenja. V igro so poleg spodbud o zdravem načinu ţivljenja vključeni tudi 
nasveti, kako se izogniti izpostavljenosti svincu, kako zmanjšati vnos svinca v telo in njegovo 
vezavo v telesu. Vsebine so pripravljene na enostaven način, ki ga bodo ob predhodnem 
pogovoru s pedagoškim osebjem razumeli tudi otroci.  
 

Igralna podlaga je iz umetne mase, ki jo je moţno enostavno čistiti in reciklirati, dimenzija igralne 
površine 1,6m x 1,6m. Igralna polja so razporejena v obliki kače s startom in ciljem. Na vmesni 
razdalji so posamezna polja z vprašanji na različne teme: ţivljenje s svincem, varovalna 
prehrana, higiena, gibanje za zdravje. Za igralne figure se bodo uporabljale embalaţe napitkov 
z večjo vsebnostjo ţeleza, vitamina C ali kalcija. Z metanjem kocke se bodo otroci podali na pot 
proti cilju, poleg premikanja figure pa bodo morali tudi telovaditi, si umivati roke in pokazati 
znanje. Koncept igre je zaključen in pripravljen za nadaljnjo izdelavo. Izdelek bomo razdelili 
vrtcem in šolam Zgornje Meţiške doline predvidoma v začetku leta 2011.  
 

 

 
Slika: Grafična podlaga za tematsko druţabno igro 
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PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA ZA VNOS 

SVINCA 

 

Delavci ZZV Ravne vsako leto izvedemo pregled vseh javnih otroških igrišč v Zgornji Meţiški 

dolini. Pregled igrišč v sklopu vrtcev in ostalih igrišč smo izvedli tudi v letu 2010. V sklopu 

pregleda smo preverili, če so bile in v kolikšni meri so bile izpeljane predlagane izboljšave iz 

prejšnjih let in kakšno je splošno stanje igrišč. Pri pregledih namenjamo posebno pozornost moţnim 

tveganjem za vnos svinca, kot sta dviganje obremenjenega prahu in zauţitje zemlje s tal. 

Obširnejše poročilo je v nadaljevanju poročila, v nalogi Pregled javnih otroških igrišč in ocena 

stanja z vidika tveganja za vnos svinca, na str. 16. 
 
 

NADALJEVALI SMO TUDI S PREOSTALIMI INFORMATIVNIMI AKTIVNOSTMI:  
 

 Na roditeljskih sestankih v vrtcih smo staršem predstavili potek naloge spremljanja vsebnosti 

svinca v krvi otrok. Obrazloţeno je bilo, zakaj je kot indikator stanja bila izbrana ravno 

koncentracija svinca v krvi otrok ter kaj pomeni rezultat na nivoju posameznika in na nivoju 

populacije. Predstavljeni so bili tudi rezultati spremljanja vsebnosti svinca v krvi otrok za leto 

2010. Na enem izmed sestankov je potekalo tudi snemanje materiala za dokumentarec, ki ga 

pripravlja na temo sanacijskega programa RTV Slovenija. 

 Na Osnovni šoli Črna na Koroškem smo izpeljali predstavitev programa za učitelje in 

pripravili daljše predavanje za starše otrok. Po zaključenih sestankih smo odgovarjali na 

zastavljena vprašanja. 

 Aktivno smo sodelovali na zboru krajanov v Ţerjavu na temo moţnega širjenja kamnoloma in 

na sestankih občinskega sveta Občine Meţica v zvezi z navoţenim onesnaţenim materialom 

na makadamsko cesto na območju Plat.     

 V občinskih glasilih Črnjanski cajtng in Šumc smo redno objavljali prispevke v zvezi s 

programom izboljšanja kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.  

 Različnim interesentom smo vedno nudili informacije preko telefonov. V delavnem času smo 

nudili informacije po stacionarnem telefonu, izven delavnega časa pa po mobilnem telefonu.      

 Skrbeli smo za redno komunikacijo z mediji in jim nudili informacije za objavo prispevkov. 

 

    
 

 

Sliki: Predstavitve v vrtcih in šolah 
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja prebivalstva v letu 2010 

 

Datum Izvajalec Aktivnost 
 

18.1.2010 Helena Pavlič 
Obvestilo o odstranitvi dveh merilnikov, v drugem 

tednu januarja 2010, v Meţici in Rudarjevem 
 

29.1.2010 Matej Ivartnik 

Obvestilo glede vsebine sestanka na MOP-u, 

28.1.2010 (Koroški radio) 

 

11.3.2010 
Marjana Simetinger, 

Gregor Švetak 

Delavnica o uravnoteţeni, varovalni in varni prehrani 

v Občini Meţica (splošna javnost) 

 

18.3.2010 
Marjana Simetinger, 

Gregor Švetak 

Delavnica o uravnoteţeni, varovalni in varni prehrani 

v Občini Črna na Koroškem (splošna javnost) 

 

18.3.2010 
Matej Ivartnik, Metka 

Horvat 

Delavnica o vplivu okolja na zdravje v Občini Meţica 

(splošna javnost) 

 

25.3.2010 
Matej Ivartnik, Metka 

Horvat 

Delavnica o vplivu okolja na zdravje v Občini Črna 

na Koroškem (splošna javnost) 

 

31.3.2010 Matej Ivartnik 

Sodelovanje na kontaktni oddaji Koroškega radia na 

temo sanacije okolja v Zgornji Meţiški dolini 

 

30.4.2010 Matej Ivartnik 

Objava vsebine Več (Manj) svinca v Zgornji Meţiški 

dolini? preko spletne strani http://www.sanacija-

svinec.si/        

 

29.6.2010 
Matej Ivartnik, Evgen 

Janet 

Predstavitev realizacije ukrepa za zmanjšanje 

izpostavljenosti svincu v okolju, voden ogled gostov iz 

Kosova (predstavniki s področja zdravstva in okolja) 

 

22.7.2010 Helena Pavlič 

Objava poročila o izvajanju programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini v 

letu 2009 preko spletne strani http://www.sanacija-

svinec.si/        

      

22.7.2010 Helena Pavlič 

Objava letnega programa ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 2010 preko 

spletne strani  http://www.sanacija-svinec.si/ 

in izjava po Koroškem radiu  

 

30.8.2010 Helena Pavlič 

Sestanek s starši predšolskih otrok v Vrtcu Črna glede  

izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje subvencij za 

zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno 

izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom 

http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
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za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo 

otrok  

 

7.9.2010 Matej Ivartnik 

Predstavitev na zboru krajanov Ţerjava, s 

prispevkom  »stanje v okolju in primerjava s stanjem v 

okolju v določenem časovnem obdobju«  

 

14.9.2010 Matej Ivartnik 

Izjava za javnost glede izvedbe letnega programa,  

zaradi zniţanih proračunskih postavk  

 

14.10.2010 Helena Pavlič 

Izobraţevanje kuharskega osebja o pripravi 

varovalne prehrane v vrtcih Meţica in Črna 

 

19.10.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek s starši 1. starostne skupine otrok v Vrtcu 

Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost 

svinca v krvi otrok ZMD  

 

20.10.2010 Helena Pavlič 

Sestanek s starši 1. In 2. starostne skupine otrok v 

Vrtcu Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok, 

vsebnost svinca v krvi otrok ZMD  

 

20.10.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek s starši 2. starostne skupine otrok v Vrtcu 

Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost 

svinca v krvi otrok ZMD  

 

4.11.2010 Matej Ivartnik 

Objava obiska ministra dr. Roka Ţarniča  in 

predstavitev poteka programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti ţivljenja v Zgornji Meţiški dolini. 

Objava preko spletnih strani http://www.sanacija-

svinec.si/  in http://www.zzv-ravne.si/ 

 

8.11.2010 Matej Ivartnik 

Predstavitev teme Okolje in zdravje otrok vzgojno-

izobraţevalnemu osebju OŠ Črna  

 

8.11.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek s starši predšolskih in šolskih otrok v OŠ 

Črna, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost 

svinca v krvi otrok ZMD  
 
 

http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.sanacija-svinec.si/
http://www.zzv-ravne.si/
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Tabela: Nekatere objave v medijih, v zvezi z izvajanjem programa v letu 2010 

 

Datum 

objave 

Časnik Tema objave oziroma naslov 

9.1.2010 Večer Pot do prepovedi izkoriščanja ţerjavske halde 
 

6.3.2010 Večer 
Nadaljnji zagon ukrepov za čistejše okolje 

 

22.3.2010 RTV SLO 

Sanacija ZMD - izjava za javnost (Matej Ivartnik), 

novinarka  Petra Kos 

 

23.4.2010 TV SLO 1 Prispevek na temo TAB  in plan 2010 

24.4.2010 Večer 

Pomen in učinki okoljske sanacije Meţiške doline -  

intervju z Evgenom Janet, novinarka Petra Lesjak 

Tušek 

 

1.6.2010 Koroški radio 

Informacija o programu ukrepov za sanacijo Zg. 

Meţiške doline 2010 

 

23.6.2010 Večer 

V navozu gramoza iz ţerjavske halde preveč svinca, 

kadmija in cinka 

 

24.6.2010 Delo  

Prvi rezultati analize materiala, navoţenega na 

Platu. Večkrat preseţene kritične vsebnosti 

 

23.7.2010 Delo 
Sanacija Meţice gre naprej 

 

23.7.2010 Koroški radio 

Izjava o sprejetju Vlade RS letnega programa 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 

Meţiški dolini 2010 

 

24.7.2010 Večer 
Za izboljšanje kakovosti okolja zgornje Meţiške 

doline 988 tisoč evrov, to je manj kot lani 
 

14.9.2010 Delo 

Varuhinja človekovih pravic na Koroškem, med 

drugimi problemi tudi problem zmanjševanja sredstev 

za sanacijo okolja v Meţiški dolini 

15.9.2010 Večer 
Okoljska sanacija učinkovita, a prepočasna - intervju 

z Matejem Ivartnikom, novinarka Petra Lesjak Tušek 

13.10.2010 Večer Vsak deseti otrok preobremenjen s svincem 

21.10.2010 RTV Slovenija-snemanje Prispevek na temo Okolje in zdravje otrok 

10.11.2010 Demokracija Spodbudni rezultati okoljske sanacije 

10.11.2010 Koroški radio 

Izjava o rezultatih zadnjega monitoringa analize krvi 

otrok in glede odzivnosti staršev na roditeljskem 

sestanku v OŠ Črna. 
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2.1.2 Obširnejša poročila o izpeljavi nekaterih nalog v okviru ukrepa 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 

 

NALOGA: Pregled javnih otroških igrišč in ocena stanja z vidika tveganja za vnos svinca 

Otroška igrišča imajo v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 

Meţiški dolini posebno mesto. Nedvomno so to površine, ki so namenjene otrokom in kjer se otroci 

tudi dejansko največ zadrţujejo. Otroci v svoji igri prihajajo v stik z okoljem še bolj intenzivno in 

so zato njegovim vplivom in učinkom toliko bolj izpostavljeni. Moţni poti vnosa svinca pri igri na 

otroških igriščih sta preko dihal (vdihavanje obremenjenih prašnih delcev) in preko prebavil 

(zauţitje prašnih delcev v zraku, zauţitje zemlje neposredno ali preko umazanih rok). Posebno 

pozornost pri oblikovanju otroških igrišč v Zgornji Meţiški dolini je zato potrebno usmeriti v 

preprečevanja stika z golo površino avtohtonih onesnaţenih tal. Terenski pregledi ZZV Ravne so 

usmerjeni v identifikacijo točk na igriščih, kjer bi lahko prihajalo do povečanega tveganja in 

oblikovanje predlogov ukrepov za zmanjšanje tveganja.  
 

Poleg teh neposrednih virov izpostavljenosti svincu so lahko prisotni tudi drugi viri tveganja v 

bliţini  otroških igrišč, ki jih je prav tako potrebno identificirati in predlagati ukrepe za 

zmanjšanje njihovega vpliva. Ti viri so lahko industrijski obrati, pa tudi dovozne makadamske 

površine in parkirišča. Pri pregledih ne pozabimo upoštevati ostalih elementov, ki bi lahko 

predstavljali tveganje za otroke in predlagati ureditve, ki bi to tveganje zmanjšale.  
 

V letu 2010 smo ob izvedbi terenskih pregledov otroških igrišč seveda upoštevali ugotovitve iz 

predhodnih let in ocenjevali napredek. Preverjali smo kateri ukrepi so bili izvedeni in katere 

pomanjkljivosti je še potrebno odpraviti. 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.  
 

Poročili za obe občini sta predstavljeni na naslednjih straneh, zapisniki o ogledih posameznih 

igrišč pa so v prilogi poročila. 
  
 

 

POROČILI O OPRAVLJENEM  OGLEDU IN STANJU JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ ZA OBČINI ČRNA 

NA KOROŠKEM IN MEŽICA  

 

POROČILO O OPRAVLJENEM  OGLEDU IN STANJU JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ  V OBČINI 
ČRNA NA KOROŠKEM 
 

1. UVOD 

V skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za 

leto 2010, 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 površine, ki so posebno namenjene 

otrokom je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos svinca v telo otrok. Zato so prav otroška 
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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.    

 

2. METODA DELA 

Z namenom ocenitve stanja in upoštevanja ukrepov varovanja otrok pred vnosom svinca v telo,  

smo v mesecu novembru 2010 izvedli terenski ogled otroških igrišč v Občini Črna na Koroškem. 

Za potrebe pregleda je bil uporabljen vprašalnik, ki zajema splošno stanja igrišč in ocenitev 

moţnih potencialnih virov za večjo izpostavljenost otrok svincu. Izvedli smo primerjavo s stanjem v 

letu 2009, po naslednjih parametrih: 

 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 

podlage pri izteku igral in njena ohranjenost, izgled igral, vrsta materiala, dotrajanost), 

 urejena pešpot med igrali,   

 izboljšave glede na podane predloge v lanskem letu. 

 

OPIS JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ 

IME IGRIŠČA UPRAVLJALEC  UPORABNIKI OGRAJENOST MOŢNOST 
ZAKLEPANJA 

Igrišče Vrtec 
Črna 

Občina Črna Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki 
obiskujejo  vrtec 

Da Da, ključavnica 

*Igrišče na kupu, 
Rudarjevo 

Občina Črna Splošna populacija – 
predšolski in šolski 
otroci, drugi 

Da Ne 

Igrišče Vrtec 
Ţerjav 

Občina Črna Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki 
obiskujejo  vrtec 

Da Ne 

Igrišče Ţerjav-
novo v centru 
Ţerjava  

Občina Črna Splošna populacija – 
predšolski in šolski 
otroci, drugi 

Da Ne 

*Igrišče v slabem stanju  

 

3. REZULTATI 

V Občini Črna na Koroškem so 4 javna otroška igrišča, ki so namenjena za igro predšolskim in 

šolskim otrokom. Pri pregledu smo ugotovili, da so tri igrišča prosto dostopna za igro. Igrišče pred 

Vrtcem Črna pa je namenjeno samo otrokom, ki obiskujejo vrtec. Vzdrţevalec dveh igrišč je 

Osnovna šola Črna, preostalih dveh pa Občina Črna na Koroškem. Igrišči pred Vrtcema Črna in 

Ţerjav sta bili v času ogleda v solidnem stanju,  preostali dve igrišči pa v slabšem stanju. Ugotovili 

smo nekaj pomanjkljivosti oz. moţnosti za izboljšave. Opisi posameznih igrišč s predlogi za 

izboljšanje stanja so v priloţenih zapisnikih. Na tem mestu pa izpostavljamo nekaj splošnih 

ugotovitev.                                                                                                                                                                                                                                                     
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Pri ogledih igrišč smo ugotovili naslednje:   

 pri izteku določenih igral ni nameščenih protiprašnih podlag; 

 na določenem igrišču ni uspel ukrep Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na 

javnih površinah, ki so namenjene zadrţevanju otrok; 

 na določenih igriščih ni pitne vode, da bi si otroci lahko po igri umili roke; 

 na določenih igriščih so igrala v slabem stanju in 

 na določenih igriščih ni primernih igral za prvo starostno obdobje oz. za 1-2 leti stare 

otroke. 
 

Podajamo naslednje predloge za izboljšanje stanja: 

1. Namestitev protiprašnih podlag pri izteku igral (npr. guma, leseni podest, prod, …), kjer 

še niso nameščene. 

2. Dokončna ureditev oz. namestitev umivalnika na posameznih otroških igriščih. 

3. Ponovna zatravitev površin, kjer se zemeljska prevleka ni zatravila in dosejanje trave na 

predelih, kjer je slabša zatravljenost. 

4. Obnova igral in vključitev igral za prvo starostno obdobje. 

5. Dokončna ureditev varnega prehoda pri Enoti Ţerjav. 
 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM  OGLEDU IN STANJU JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ  V OBČINI 
MEŢICA 
 

1. UVOD 

V skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za 

leto 2010, 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 površine, ki so posebno 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.    
 

2. METODA DELA 

Z namenom ocenitve stanja in upoštevanja ukrepov varovanja otrok pred vnosom svinca v telo,  

smo v mesecu novembru 2010  izvedli terenski ogled otroških igrišč v Občini Meţica.  Za potrebe 

pregleda je bil uporabljen vprašalnik, ki zajema splošno stanja igrišč in ocenitev moţnih 

potencialnih virov za večjo izpostavljenost otrok svincu. Izvedli smo primerjavo s stanjem v letu 

2009, po naslednjih parametrih: 

 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 

podlage pri izteku igral in njena ohranjenost, izgled igral, vrsta materiala, dotrajanost), 

 urejena pešpot med igrali,   

 izboljšave glede na podane predloge v lanskem letu. 
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OPIS JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ 

IME IGRIŠČA UPRAVLJALEC  UPORABNIKI OGRAJENOST MOŢNOST 
ZAKLEPANJA 

Igrišče Enote  
Vrtec Meţica 

Občina Meţica 
 

Ciljna populacija –
predšolski otroci, ki 
obiskujejo  vrtec 

Da Da, 
ključavnica 

Igrišče pri 
»letnem 
kopališču« 

Občina Meţica Splošna populacija Ne Ne 

Otroško igrišče 
Leška 

Občina Meţica 
 

Splošna populacija – 
predšolski in šolski otroci 

Ne Ne 

Otroško igrišče 
pri Narodnem 
domu Meţica 

Občina Meţica 
 

Splošna populacija – 
predšolski in šolski otroci 

Ne Ne 

Igrišče na Poleni Občina Meţica 
 

Splošna populacija – 
predšolski in šolski otroci, 
drugi 

Ne Ne 

 

3. REZULTATI 

V Občini Meţica so (na dan ogleda) funkcionalna 4 javna otroška igrišča, ki so namenjena za 

igro predšolskim in šolskim otrokom. Eno igrišče je namenjeno predvsem igram z ţogo. Pri 

pregledu smo ugotovili, da tri igrišča niso ograjena in so tako prosto dostopna za igro. Eno igrišče 

je ograjeno, namenjeno samo otrokom, ki obiskujejo vrtec. Igrišče pri »letnem kopališču« pa je 

samo zatravljeno, tako da je namenjeno predvsem igri z ţogo. Vzdrţevalec štirih igrišč je 

Komunala Meţica javno komunalno podjetje d.o.o., za igrišče pri vrtcu pa je vzdrţevalec 

Osnovna šola Meţica.  Igrišča so bila v času ogleda v solidnem stanju,  ugotovili pa smo nekaj 

pomanjkljivosti oz. moţnosti za izboljšave. Opisi posameznih igrišč s predlogi za izboljšanje stanja 

so v priloţenih zapisnikih. Na tem mestu pa izpostavljamo nekaj splošnih ugotovitev.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Pri ogledih igrišč smo ugotovili naslednje:   

 pri izteku določenih igral ni nameščenih protiprašnih podlag; 

 določene dostopne poti so makadamske, kar omogoča dvigovanje prahu; 

 na določenem igralnem prostoru še ni bil izveden ukrep Zamenjava onesnaţene zemlje in 

zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrţevanju otrok; 

 na določenih igriščih ni urejene pitne vode, da bi si otroci lahko po igri umili roke; 

 na določenih igriščih ni primernih igral za prvo starostno obdobje oz. za 1-2 leti stare 

otroke. 

 

Podajamo naslednje predloge za izboljšanje stanja: 

1. Namestitev protiprašnih podlag pri izteku igral (npr. guma, leseni podest, prod, …), kjer 

še niso nameščene. 

2. Ustrezna utrditev pešpoti pri igrišču na Poleni. 

3. Ustrezno prekritje vrhnje plasti zemlje, z novo nekontaminirano (30 cm) na igriščih, kjer še 

ni bilo izvedeno. 

4. Postavitev igral za prvo starostno obdobje pri Enoti Vrtec Meţica in še na drugih 

manjkajočih igralnih prostorih.  

5. Namestitev umivalnika na posameznih otroških igriščih. 
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NALOGA: Program varovalne prehrane 

Svinec lahko v telo vnašamo preko hrane, ki ga vsebuje, na drugi strani pa lahko z izbrano 

prehrano zmanjšamo absorpcijo svinca. 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. Potrebno je načrtovati 

prehrano otrok s poudarkom na ustreznih vsebnostih nekaterih vitaminov, mineralov, beljakovin in 

maščob. 
 

Zato priporočamo, da so v jedilnikih zastopana v večji meri ţivila, ki vsebujejo veliko ţeleza 

(rdeče meso, perutnina, zelena zelenjava, suho sadje, jajca, čičerika, fiţol, prosena kaša…), 

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,..). Zadostna količina ţeleza v telesu zmanjšuje 

škodljive učinke svinca. Ţelezo, skupaj z vitaminom C zmanjšuje absorpcijo svinca iz prebavil, prav 

tako jo zmanjšuje tudi kalcij.  
 

V okviru vsakoletnega izobraţevanja (izvaja se kontinuirano ţe tretje leto) pripravimo izbor 

varovalnih ţivil. Izbrana ţivila vključujemo dodatno v osnovne vrtčevske jedilnike. Izbor teh ţivil se 

vsakoletno spreminja, dopolnjuje in za leto 2010 je bil naslednji:  

 iz skupine sadje: napitek iz limon in pomaranč, suho in zamrznjeno sadje 

 iz skupine ostala ţivila: prosena kaša, čičerika, olivno olje, sardine, sadno-ţitna rezina, 

trajno mleko ter napitek s 100% sadno-zelenjavnim deleţem  

 iz skupine eko zelenjava, krompir, stročnice in sadni sokovi: por, špinača/koprive, brokoli, 

bučke, paradiţnik, zelje, paprika, krompir, fiţol, sadni sok (100% sadni deleţ)  

Pri vključevanju varovalnih ţivil smo zelo ponosni na ekološko pridelana ţivila slovenskega 

porekla. Izbrana eko ţivila zagotavlja bio kmetija Rţen iz Selovca.  

Absorpcijo svinca lahko zmanjšamo tudi z rednimi obroki. Svinec se bistveno slabše veţe v telo po 

zauţitju hrane, kot pa na tešče. Koliko svinca se preko prebavil dejansko absorbira, je odvisno od 

tega, kdaj je bil zauţit zadnji obrok, odvisno je od starosti in topnosti svinca v ţelodčnih sokovih 

(pri poskusih na odraslih prostovoljcih so ugotovili da, če je oseba pred tem jedla, se je 

absorbiralo le 6% vnosa svinca, medtem ko pri osebah, ki niso jedle en dan, se je absorbiralo 

60-80% vnesenega svinca). Na podlagi ugotovljenih dejstev so v Vrtcu Meţica in Vrtcu Črna 

zagotovili redno prehranjevanje otrok, obroke pa organizirali na časovni presledek dveh ur. Ob 

zaključku izobraţevanja smo izdelali protokol ponujanja dodatnih varovalnih ţivil, ki niso 

vključena v obrok malice ali kosila.  
 

Predlagani protokol, kdaj se otrokom ponudijo izbrana ţivila: 

 trajno mleko 0,2 l: v ponedeljek zjutraj otroke pričaka mleko na mizicah 

 limonada iz sveţih limon: v ponedeljek pred sprehodom 

 eko sadni sok (100% sadni deleţ): v torek pred sprehodom 

 suho sadje: v sredo dopoldan 

 sadno-zelenjavni sok: v četrtek pred sprehodom 

 oranţada iz sveţih pomaranč: v petek pred sprehodom 

 čokoladno trajno mleko 0,2 l: v petek preden otroci odidejo domov 
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Vzporedno z izobraţevanjem kuharskega osebja smo izobraţevali še vzgojno osebje 

(vzgojiteljice/vzgojitelje in pomočnice/pomočnike). Tudi njih smo poučili o načinih, s katerimi lahko 

vplivajo na zmanjšano vezavo svinca v telesu pri otrocih, ki obiskujejo vrtec. Poudarili smo tudi 

pomen temeljitega umivanja rok pred uţivanjem obrokov in pomembnost uţivanja obrokov v 

urejenih prostorih. Otroci uţivajo obroke za mizo (ne na tleh ob igračah), kjer je manjše tveganje 

za vnos svinca.  
 

Dejstvo je, da prisotnost svinca v telesu ni potrebna, je nezaţelena, zdravju škodljiva. Z izbrano 

prehrano in z ustreznimi prehranjevalnimi navadami zmanjšamo škodljive učinke svinca v telesu. 

Po več letnih izkušnjah je smiselno vzpostaviti kontinuirano varovalno prehrano za predšolske 

otroke in jih spodbujati s slikovnim promocijskim materialom in praktičnimi aktivnostmi, starše in 

splošno javnost pa ozaveščati o varovalni prehrani preko različnih izobraţevanj, delavnic. V 

prihodnje bo več časa treba posvetiti druţinam in otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in s tem niso 

deleţni varovalne prehrane. Po naših podatkih je v obeh občinah takih otrok okoli 100 oz. okoli 

ene tretjine vseh otrok. Prehranjevalne navade se oblikujejo ţe zelo zgodaj v otroštvu, saj so 

»mali« otroci zelo dojemljivi za spremembe in novosti.  
 

 

NALOGA:  Vprašalnik o okoljskih tveganjih za zdravje in programu ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 

V okviru naloge obveščanja in ozaveščanja prebivalcev smo se tudi v letu 2010 odločili 

povprašati prebivalce Zgornje Meţiške doline o njihovem odnosu do onesnaţenosti okolja, s tem 

povezanimi tveganji za zdravje in seveda tudi o njihovem poznavanju programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. V jesenskem času smo pripravili namenske 

vprašalnike in nato s klicanjem naključnih številk iz telefonskega imenika izpeljali telefonsko 

anketiranje.  
 

Namen aktivnosti je bil pridobiti informacije o tem, kako pomemben se zdi problem onesnaţenosti 

okolja prebivalstvu, kateri se jim zdijo pomembni vzroki onesnaţenja, kaj menijo o onesnaţenosti 

okolja v katerem ţivijo in seveda tudi kako dobro poznajo program ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.  
 

METODA DELA 

V letu 2009 smo anketiranje izvedli s pomočjo osnovnih šol, v letu 2010 pa smo se odločili za 

splošno populacijo – občane Občin Črna na Koroškem in Meţica. Na ta način smo se pri 

odgovorih izognili vplivu šole, ki predstavlja pomemben kanal toka usmerjenih informacij o 

programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, saj se na šolah izvajajo 

dodatne informativne in motivacijske aktivnosti. Ker smo ţeleli vključiti čim starejšo populacijo, smo 

prosili, da odgovore poda najstarejša oseba v gospodinjstvu. Anketiranje je bilo izvedeno v 

mesecih oktobru in novembru.  
 

Vprašalnik je poleg splošnih informacij (spol, občina bivanja, leto rojstva) vseboval 11 vprašanj, 

prva štiri vprašanja so bila splošna o onesnaţenosti okolja, naslednja tri povezana z vplivi okolja 

na zdravje ljudi, zadnja štiri pa o poznavanju programov oz. ukrepov za zmanjšanje 

onesnaţenosti oz. izboljšanje kakovosti okolja.  
 

Cilj anketiranja je bil pridobiti informacije o stališču ljudi, predvsem starejših, v zvezi z 

onesnaţenostjo okolja ter o poznavanju problematike onesnaţenosti Zgornje Meţiške doline in 

ukrepov, ki se v zvezi z reševanjem te problematike odvijajo.  
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REZULTATI 

Skupno je bilo izvedenih 100 anket, 50 pri občanih Meţice in 50 pri občanih Črne na Koroškem, 

vključenih je bilo nekaj več ţensk (54), kot moških (46). Na anketa so odgovarjali občani od 23 

do 83. leta starosti, povprečna starost je bila 60 let, mediana pa 63 let. Za primerjavo 

rezultatov smo oblikovali dve starostni skupini – od 20 do 64 let ter 65 let in več. V prvo skupino 

je bilo uvrščenih 57 anketirancev, v drugo pa 43 anketirancev.  

 

Odgovori na vprašanja 

1.) Kaj menite na splošno o onesnaţenosti okolja v katerem ţivite. Ali menite, da ţivite v 

onesnaţenem okolju? 
 

Večina (59) vprašanih je mnenja, da ţivi v onesnaţenem okolju. Zanimivo je, da tako mislijo 

predvsem starejši ljudje, saj je tako odgovorilo 74,4% starejših od 65 let,  enakega mnenja 

pa je slaba polovica mlajših (47,4% starih od 40 do 64 let). 

 

Ali menite, da ţivite v onesnaţenem okolju? Glede na starostno skupina. 

Skupaj 20 do 64 let 65 let in več 

   

DA             NE 

 

Prav tako meni, da ţivi v onesnaţenem okolju precej oseb iz občine Črna na Koroškem, kot pa 

iz občine Meţica (46 % vprašanih). Večina (59) vprašanih je mnenja, da ţivi v onesnaţenem 

okolju. Zanimivo je, da tako mislijo predvsem starejši ljudje, saj je tako odgovorilo 74,4% 

starejših od 65 let,  enakega mnenja pa je slaba polovica mlajših (47,4% starih od 40 do 64 

let). 
 

Ali menite, da ţivite v onesnaţenem okolju ? Glede na občino bivanja 

Črna na Koroškem Meţica  

  

 

                                  DA                 NE 
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2.) Ali se vam zdi okolje čistejše, kot pred leti? 
 

Velika večina vprašanih je odgovorilo, da je okolje čistejše (68 %), četrtina jih meni, da ni 

čistejše, 7 % pa jih ne ve oz. ni podalo odgovora. Glede na kraj bivanja oz. starostno skupino 

v podanih odgovorih ni bilo bistvenih razlik. 

Ali se vam zdi okolje čistejše, kot pred leti? 

 

  

        DA           NE           NE VEM/BREZ ODGOVORA 

 

 

3.) Kaj je globalno (na svetu) največji onesnaţevalec okolja?  
 

Ponudili smo pet moţnih odgovorov: promet, industrija, kmetijstvo, naseljenost in potrošniški 

način ţivljenja. Nekateri so podali tudi več odgovorov. Najpogosteje so omenjali industrijo in 

promet. 
 

Kaj je globalno največji onesnaţevalec okolja ? 

 
 

4.) Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše onesnaţenje okolja v katerem ţivite (domače 

okolje)? 
 

Večina je pri odgovoru na odprto vprašanje o virih onesnaţenje domačega okolja omenila 

industrijo in promet, 3 osebe so mnenja, da okolje ni onesnaţeno. 
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Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše onesnaţenje okolja v katerem ţivite? 

 
 

5.) Ali menite, da imate zaradi onesnaţenega okolja kakšne zdravstvene teţave? 
 

Četrtina vprašanih je navedla, da ima zaradi onesnaţenega okolja zdravstvene teţave. Na 

vprašanje katere so navajali teţave z dihanjem, teţave s srcem in trije tudi karcinom. 
 

Ali menite, da imate zaradi onesnaţenega okolja kakšne zdravstvene teţave? 

 

  

        DA           NE           NE VEM 

 

 

6.) Ali ste imeli kdaj v preteklosti zdravstvene teţave zaradi onesnaţenega okolja? 
 

Samo 6 oseb je navedlo, da so imeli zaradi onesnaţenega okolja v preteklosti zdravstvene 

teţave, navedli so teţave z dihanjem in karcinom. 
 

Ali ste imeli kdaj v preteklosti zdravstvene teţave zaradi onesnaţenega okolja? 

 

  

        DA           NE           NE VEM 
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7.) Je imel po vašem mnenju kdo, ki ga poznate zdravstvene teţave zaradi onesnaţenega 

okolja? 
 

22 oseb je menilo, da pozna ljudi, ki so imele zaradi onesnaţenega okolja zdravstvene 

teţave. Najpogosteje so navajali karcinom (6) in teţave z dihanjem (5). 
 

Je imel po vašem mnenju kdo, ki ga poznate zdravstvene teţave zaradi onesnaţenega 

okolja? 

 

  

        DA           NE           NE VEM 

 

8.) Poznate kakšne programe (ukrepe) za izboljšanje kakovosti okolja v katerem ţivite? 
 

39 vprašanih je odgovorilo z da, 61 z ne. Od 30 vprašanih, ki so našteli, katere programe 

poznajo jih je 25 naštelo ukrepe iz programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Meţiški dolini oz. imenovala kor program sam. Večjih razlik, glede na starostno 

skupino ali občino bivanja, pri podanih odgovorih ni bilo. 

 

9.) Ste ţe slišali za program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini? 
 

Na neposredno vprašanje o poznavanju programa je pritrdilno odgovorilo 68 oseb. 43 oseb 

je naštelo tudi nekatere ukrepe iz programa, 7 se je zdelo, da ni bilo narejeno veliko, 4 da 

sploh nič. Večjih razlik, glede na starostno skupino ali občino bivanja, pri podanih odgovorih 

ni bilo. 
 

Poznate kakšne programe (ukrepe) za 

izboljšanje kakovosti okolja v katerem 

ţivite? 

 

      Ste ţe slišali za program ukrepov za      

      izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji  

      Meţiški dolini? 

 

  
                                                   DA                 NE 
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  10.) Kje ste se s programom ukrepov seznanili? 
 

   Večina vprašanih se je s programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški   

   dolini seznanila preko medijev. 
 

Kje ste se s programom ukrepov seznanili? 

 
 

    11.) Vaše mnenje ali predlogi? 
 

     Dodatna mnenja in predloge je podalo 17 anketirancev. Največ jih je opozorilo, da bi bilo  

     potrebno s sanacijo okolja začeti ţe prej in bi se morala odvijati bolj intenzivno (8 predlogov),   

     trije pa so opozorili, da se kljub onesnaţevanju brez industrije ne da ţiveti.  

 

 

ZAKLJUČKI 

Ocenimo lahko, da nam je precej dobro uspelo pridobiti stališča in mnenja predvsem starejšega 

dela splošne populacije v Zgornji Meţiški dolini. Z enostavno prošnjo, da odgovarja najstarejši 

član gospodinjstva smo v anketiranje vključili 43 % starejših od 65 let, povprečna starost 

anketirancev pa je bila 60 let. 

 

Pri oceni onesnaţenosti okolja lahko ugotovimo, da večino skrbi onesnaţenje zaradi industrije in 

prometa. Zanimivo je, da ima občutek, da ţivi v onesnaţenem okolju precej več občanov Črne na 

Koroškem, kot Meţice, kar sovpada z rezultati monitoringa okolja in krvi otrok, ki tudi kaţejo 

večjo obremenjenost okolja in ljudi s teţkimi kovinami v tej občini. Veliki večini se zdi okolje 

čistejše, kot pred leti, kar kaţe na to, da tudi ljudje opaţajo izboljšanje, ki ga lahko najbrţ v 

največji meri pripišemo velikemu zmanjšanju industrijskih emisij v zadnjih 30 letih. Pričakovano je 

bilo poznavanje programa ukrepov slabše, kot pri otrocih šolskih otrok v letu 2009, se je pa tudi 

letos precej ljudi samih spomnilo programa, še več pa po neposrednem vprašanju o programu. 

Večina tistih, ki je trdila, da program pozna je tudi naštela nekatere ukrepe iz programa. 

Rezultati anketiranja so pokazali, da starejšo populacijo najlaţje doseţeš preko medijev, ki so pri 

informiranju, deloma tudi motiviranju, ključnega pomena.  
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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 ZZV Ravne je skrbeti za ohranjanje in promocijo zdravja v regiji, kjer deluje. 

Ena izmed nalog naše organizacije je tudi prepoznavanje tveganj za zdravje v okolju in 

predlaganje ukrepov za zmanjšanje njihovega učinka. Onesnaţenje okolja s teţkimi kovinami je v 

svetu eden najbolj prepoznanih problemov okoljskega tveganja za zdravje.  
 

V svetu je več primerov, kjer so problem zaznali in ga tudi učinkovito rešili. Ti primeri (Arnoldstein, 

Bunker Hill) so sluţili tudi kot osnova za pripravo dolgoročnega plana ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. 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 ukrepe za vsako leto pa določajo letni plani ukrepov, ki jih potrjuje 

Vlada Republike Slovenije.  
 

Skupen cilj različnih ukrepov (preplastitve makadamskih površin, čiščenje ostrešij in fasad, 

varovalna prehrana, menjava vrhnje plasti zemlje, mokro čiščenje utrjenih površin...) je zmanjšati 

izpostavljenost prebivalcev svincu in drugim teţkim kovinam. Ţelimo doseči cilj, da bo pri 95% 

otrok, ki so najbolj občutljiva skupina populacije, vsebnost svinca niţja od akcijskega nivoja (100 

µg/l). Zavod za zdravstveno varstvo Ravne sodeluje pri pripravi letnih planov ukrepov z 

Občinama Črna na Koroškem in Meţica ter Agencijo Republike Slovenije za okolje (v 

nadaljevanju ARSO) kakor tudi pri usklajevanju pripravljenih planov na Ministrstvu za okolje in 

prostor. ZZV Ravne predlaga prioritetne ukrepe, ki jih glede na dane moţnosti nato skupaj s 

partnerji uskladi in predlaga za izvedbo v prihodnjem letu. Končni predlog letnega plana je 

oblikovan v skladu z danimi moţnostmi, tako da je moţnost izvedbe realna in pričakovan učinek 

čim večji. Po pripravi in potrditvi plana s strani Vlade Republike Slovenije sodeluje ZZV Ravne 

tudi pri postopkih za izvedbo posameznih nalog in v končni fazi tudi spremlja izvedbo ukrepov v 

praksi.  
 

V letu 2010 je zaradi precej zapletene ekonomske situacije precej naporov zahteval proces 

usklajevanja izvedbe plana za leto 2010. Najprej je bilo potrebno nekoliko zniţati predvidena 

sredstva za izvedbo ukrepov, po pozni potrditvi plana (22. 7. 2010) in nadaljnjih teţavah z 

razpoloţljivimi sredstvi je bilo potrebno prestaviti dinamiko izvajanja ukrepov v obdobje jesen 

2010 do pomladi 2011. Glede na pozen začetek izvajanja ukrepov pravzaprav tudi ni bilo moč 

pričakovati, da bi lahko vse izvedli ţe v letu 2010. V zvezi s tem so se tudi terenski pregledi 

napredka s strani ZZV Ravne izvajali manj intenzivno, oz. so se pričeli izvajati bolj intenzivno šele 

v jesenskem času, ko so se pričeli izvajati tudi ukrepi na terenu. Konec meseca novembra je 

vendarle opazen ponoven napredek, saj so bile preplaščene makadamske površine in urejeni 

zemeljski tamponi, katerih izvedba je bila planirana za leto 2010. 
 

Pri nalogah monitoringa okolja, kjer ZZV Ravne sodeluje z ARSO je v jesenskem času tudi prišlo 

do pomembnega premika. Po precej dolgem premoru so se nadaljevale analize vzorcev tal in 

vrtnin, ki so bili odvzeti še v letu 2009, nato pa so bile izpeljane samo preliminarne analize, 

konec meseca novembra pa bodo na lokaciji Ţerjav izpeljane tudi načrtovane meritve prašnih 

delcev v zraku po velikostnih frakcijah.  
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S predstavniki ARSO in Centra za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete v Ljubljani 

smo sodelovali tudi pri izvedbi vzorčenja tal v mesecih oktobru in novembru 2010.  
 

V letu 2010 smo s podjetjem ENVIT sodelovali tudi pri prijavi raziskovalnega projekta 

remediacije onesnaţenih tal, ki bi lahko v primeru uspešne rešitve in izvedbe v prihodnosti 

rezultiral v ureditvi obrata za remediacijo tal v ZMD. 
 

V mesecu januarja smo sodelovali tudi pri vzorčenju snega na lokaciji Ţerjav, ki ga je v okviru 

raziskovalnih del izvedel Kemijski Inštitut iz Ljubljane. 

 

 
Slika: Odvzem vzorca snega in zemljine 

 

V nadaljnjem tekstu je predstavljenih nekaj bistvenih nalog s področja koordinacije priprave letnih 

programov ukrepov in spremljanja izvajanja ukrepov. 
 

 

2.2.1 Naloge v okviru ukrepa Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o 

izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na operativni 

ravni 

 

NALOGA: Ocenitev stanja za določitev prioritet pri preplastitvah 

Glede na lastna opaţanja na terenu ter predloge obeh občin in posamičnih občanov smo 

ponovno preverili in dopolnili seznam površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Na podlagi 

dopolnjenega seznama so naši strokovni delavci izvedli pregled stanja teh površin. Ob pregledu 

so bili izpolnjeni obrazci za ocenitev stanja površin oz. moţne izpostavljenosti prebivalstva, ki tam 

ţivi. 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 – seznam prioritetnih površin. 
 

NALOGA: Pregled izvedenih nalog 

V letu 2010 smo strokovni delavci ZZV Ravne izvajali redne obhode na terenu in pregledovali 

napredek pri izvajanju posameznih ukrepov. O naših opaţanjih smo obveščali predstavnike občin 

ter skladno s pogodbo poročali Ministrstvu za okolje in prostor. Dinamika izvajanja nalog je bila 
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v letu 2010 precej počasnejša, kot v letu 2009. V letošnjem letu so se začeli ukrepi intenzivno 

izvajati šele v jesenskih mesecih, v prvi polovici leta pa so tekli zgolj kontinuirani ukrepi 

(informiranje, dopolnilna varovalna prehrana, monitoring prašnih delcev v zraku). Glede na 

dinamiko ukrepov je bil tudi opazen napredek na terenu precej manjši, čemur smo prilagodili tudi 

intenziteto izvajanja rednih terenskih ogledov ter se v večji meri posvetili drugim nalogam. V 

jesenskem času pa so terenski pregledi potekali bistveno pogosteje, ugotovljen pa je bil tudi 

napredek pri izvajanju gradbenih ukrepov na terenu.  
 

 

PRIPRAVA PREDLOGOV ZA LETNI PLAN UKREPOV 

Glede na to, da se je usklajevanje postopkov za izvedbo plana za leto 2010 zavleklo v jesenske 

mesece, sama izvedba pa precej v leto 2011, smo se v manjši meri posvetili pripravi planov 

ukrepov za leto 2011. ZZV Ravne je pripravil predloge ukrepov, izvedeni so bili tudi usklajevalni 

sestanki s predstavniki Občin Meţica in Črna na Koroškem. Predlog plana vključuje podobno, kot 

v preteklih letih, predlog preplastitve makadamskih površin, ukrep dopolnilne varovalne 

prehrane, ukrep urejanja otroških igrišč ter ureditve zemeljskih tamponov na površinah in ukrep 

ureditve varnih vrtov. Še iz plana za leto 2010 je potrebno nadaljevati z realizacijo nabave 

namenskih vozil in izvajanja mokrega čiščenja utrjenih površin. Tudi v planu za leto 2011 ostajajo 

monitoring tal in zraka ter naloge informiranja in spremljanja izvajanja programa. Predlog plana 

za leto 2011 je v prilogi. 
 

 

MONITORING PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU 

V letu 2010 smo z ARSO sodelovali pri izvajanju monitoringa zraka. ARSO izvaja meritve delcev 

PM10 v zraku, po zaključku meritev pa bo izdelana analiza delcev na vsebnost teţkih kovin. V 

letošnjem letu so potekale meritve prašnih delcev v zraku samo še na lokaciji Ţerjav, kjer je bila 

ugotovljena največja obremenjenost zraka s teţkimi kovinami, ARSO pa je merilnike iz preostalih 

dveh lokacij (Meţica, Rudarjevo Črna na Koroškem) umaknil. V mesecu novembru je bil na lokacijo 

Ţerjav postavljen dodaten merilnik za meritve vsebnosti delcev PM 2.5 za izvedbo meritev po 

velikostnih frakcijah. Izvajali smo terensko kontrolo delovanja merilnikov prašnih delcev v zraku. 

Skrbeli smo za obveščanje javnosti o rezultatih. 

 

     
 

Sliki: Merilnika prašnih delcev v zraku (PM10 in PM2.5) na lokaciji Ţerjav 
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MONITORING TAL IN VODE (VZORČENJE TAL) 

V letu 2010 so ponovno bili odvzeti vzorci tal iz otroških igrišč in drugih lokacij, kjer so bile 

preplastitve ţe izvedene. Na nekaterih lokacijah bo to ţe omogočalo spremljanje trenda 

obremenjenosti zemljine s teţkimi kovinami po dveh letih, na drugih lokacijah pa bo to podlaga 

za oceno uspešnosti izvedenih ukrepov. Poleg tega so bili odvzeti tudi nekateri dodatni vzorci 

avtohtonih zemeljskih tal ali makadamskega materiala, predvsem na lokacijah kjer je bila 

ugotovljena večja izpostavljenost otrok ali pa ostaja moţnost za večjo izpostavljenost otrok. 

(športna igrišča, ob šolah…). Vzorčenje tal je bilo izvedeno dne 21. 10.2010 in dne 18.11.2010. 

Odvzem vzorcev tal so izvedli: predstavnica ARSO, strokovnjaka iz Centra za pedologijo in 

varstvo okolja Biotehniške fakultete. Predlog za lokacije vzorčenja je pripravil ZZV Ravne, nabor 

vzorcev in preiskav pa je bil dogovorjen s predstavniki ARSO in Biotehniške fakultete. ZZV Ravne 

je poskrbel tudi za obveščanje lastnikov oz. upravljavce na lokacijah, kjer je bilo vzorčenje 

izvedeno. 
 

Vzorci tal so bili odvzeti na lokacijah, kjer bomo lahko spremljali trend obremenjenosti s teţkimi 

kovinami (kadmij, svinec, cink, arzen), drugo leto po izvedbi ukrepa ureditve zemeljskega 

tampona z zatravitvijo: otroška igrišča vrtcev Ţerjav, Črna in Meţica in otroško igrišče v Ţerjavu.  
 

Lokacije, kjer bo vzorčenje izpeljano prvič po ureditvi zemeljskega tampona so: igrišče na Poleni, 

območje bivšega kopališča v Meţici in območje ob osnovni šoli Črna na Koroškem. 
 

Preostali vzorci so bili odvzeti na naslednjih lokacijah : privat hiša Ţerjav 20, Šolska pot v Meţici 

in tekaška steza stadiona Meţica. V zimskem času je predvideno tudi vzorčenje materiala (prahu, 

peska) iz utrjenih površin (cest oz. dvorišč) v krajih Črna, Meţica in Ţerjav.  
 

Vzorci zemljin so bili odvzeti na različnih globinah površine (0-5cm, 5-20cm in 20-30cm), vzorci 

makadama pa samo iz vrhnje plasti (0-5 cm). 

 
 

  
 

Sliki: Odvzem vzorcev tal 
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju priprave, izpeljave in nadzora programov na 
operativni ravni, v letu 2010 

 

Datum Izvajalec Aktivnost 

11.1.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič 
Pisne pripombe na osnutek spremembe odloka 

14.1.2010 Matej Ivartnik 
Sestanek na Občini Meţica glede  priprave 

Operativnega prostorskega načrta  
 

14.1.2010 Matej Ivartnik 
Sestanek z ţupanom Občine Črna na Koroškem glede 

nadaljevanja realizacije plana 2009   
 

15.1.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

19.1.2010 Helena Pavlič 
Vzorčenje snega in zemlje v Ţerjavu, v sodelovanju s 

Kemijskim inštitutom Ljubljana 
 

26.1.2010 
Evgen Janet, Matej 

Ivartnik 

Skupni sestanek predstavnikov obeh občin (v Meţici),  

na temo Problematika ZMD zaradi izkopavanja 

kamnoloma (halde) v Ţerjavu 

 

28.1.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič, Evgen Janet 

Sestanek na MOP-u s predstavnikom dr. Kopaču 

glede oddanega poročila za leto 2009 in zaradi 

programa sanacije za leto 2010   
 

4.2.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

17.2.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

19.2.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič, Evgen Janet 

Sestanek s predstavniki obeh občin, zaradi plana 

dela za leto 2010 

 

3.3.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

9.3.2010 Helena Pavlič 

Sestanek z dobavitelji varovalne prehrane na Občini 

Meţica 

 

12.3.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič 

Sestanek na MOP-u s predstavniki: dr. Kopačem, g. 

Erjavcu glede poročila 2009 za Vlado RS in zaradi 

Programa ukrepov za sanacijo ZMD za leto 2010    
 

30.3.2010 Matej Ivartnik 

Ogled dokumentacije TAB-presoja vplivov na okolje 

za objekt na lokaciji Mušenik, na Upravni enoti Ravne 

 

8.4.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

5.5.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  
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11.5.2010 
Matej Ivartnik, Evgen 

Janet 

Okrogla miza v Prevaljah,  na temo Tretja razvojna 

os 

19.5.2010 Helena Pavlič 
Udeleţba na konferenci Okolje in človekove pravice 

 

26.5.2010 Matej Ivartnik 

Udeleţba na Odboru za komunalne zadeve, urejanje 

prostora in varstvo okolja,  v Občini Črna 

 

26.5.2010 Matej Ivartnik 

Odvzem vzorca navoza na makadamsko cesto v 

Meţici-Plat  

 

3.6.2010 Matej Ivartnik 

Udeleţba na seji Odbora za okolje in prostor v 

Meţici 

 

7.6.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

14.6.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

22.6.2010 Matej Ivartnik 
Udeleţba na občinski seji sveta, v Občini Meţica 

 

23.6.2010 
Matej Ivartnik, Milan 

Pokeršnik 

Udeleţba na posvetu »Ekološko kmetovanje na 

industrijsko degradiranih območjih, v Občini Meţica 

 

1.7.2010 Matej Ivartnik 

Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.2. 

Preplastitev odseka pri narodnem domu in Leški cesti 

v občini Meţica 

 

7.7.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek na temo remediacije zemlje – moţnost 

projekta s sodelovanjem Občine Črna in podjetja 

Envit 

 

8.7.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

26.7.2010 Helena Pavlič 

Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.7. 

Urejanje fasade in ostrešja šolske telovadnice v 

Meţici 

 

26.7.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

6.8.2010 
Matej Ivartnik, Milan 

Pokeršnik 
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin 

9.8.2010 Gregor Švetak 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

12.8.2010 
Matej Ivartnik, Milan 

Pokeršnik 
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin 

17.8.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič 

Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.2. 

Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in 

zadrţujejo otroci v Občini Črna 
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17.8.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič 

Pregled izvedbe ukrepa 2.1. Zamenjava onesnaţene 

zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so 

namenjene zadrţevanju otrok v Občini Črna 

 

18.8.2010 Milan Pokeršnik 
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin 

 

24.8.2010 Milan Pokeršnik 
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin 

 

25.8.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

27.8.2010 Milan Pokeršnik 
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin 

 

26.8.2010 Helena Pavlič 

Sestanek s predstavniki Občine Meţica in Osnovne 

šole glede  izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje 

subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim 

vzgojno izobraţevalnim zavodom in drugim javnim 

zavodom za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno 

varstvo otrok  

 

30.8.2010 Matej Ivartnik 

Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.3. 

Mokro čiščenje javnih površin v Občini Črna, nabava 

namenskega vozila  

 

1.9.2010 Milan Pokeršnik 

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v 

Občini Črna 

 

2.9.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

6.9.2010 Milan Pokeršnik 

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v 

Občini Črna 

 

16.9.2010 Milan Pokeršnik 

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v 

Občini Črna 

 

21.9.2010 
Matej Ivartnik, Evgen 

Janet 

Sestanek na MOP-u sekretarjem g. Bojanom Erjavcem 

glede finančnih sredstev za program 2010   

 

5.10.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

11.10.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

15.10.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek na MOP-u s sekretarjem g. Bojanom 

Erjavcem  in predstavniki ARSO glede finančnih 

sredstev za program 2010   
 

21.10.2010 
Matej Ivartnik in 

predstavniki ARSO 
Vzorčenje zemljin in makadamskih površin    
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3.11.2010 Srečko Stravnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku  

 

8.11.2010 
Helena Pavlič, Gregor 

Švetak 

Sestanek s predstavniki Občine Črna in Osnovne šole 

glede  izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje subvencij 

za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno 

izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom 

za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo otrok 

  

3.11.2010 
Matej Ivartnik, Evgen 

Janet in Helena Pavlič 

Srečanje z ministrom za okolje in prostor v Občini 

Meţica, tema: problematika onesnaţevanja ZMD, 

potek letnega programa ukrepov in predstavitev 

doseţenih rezultatov   
 

12.11.2010 Milan Pokeršnik 

Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini Črna 

in Občini Meţica 

 

15.11.2010 
Matej Ivartnik, Helena 

Pavlič 

Sestanek z ţupanjo Občine Črna na Koroškem glede  

priprave plana sanacije ZMD za leto 2011  

 

16.11.2010 Helena Pavlič 

Ogled terena, ocenjevanje otroških igrišč v Občini 

Črna in Občini Meţica 

 

16.11.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek na MOP-u z njihovimi predstavniki, 

predstavniki obeh občin in predstavnikom zavoda 

glede realizacije plana 2010   

 

18.11.2010 
Predstavniki ARSO, 

Matej Ivartnik 

Vzorčenje zemljine in makadamskih površin na 

območju Občin Meţica in Črna 
 

19.11.2010 Milan Pokeršnik 

Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini 

Meţica 

 

24.11.2010 Predstavniki ARSO 
Postavitev aparata (za merjenje delcev  PM 2.5) v 

Ţerjavu,  Občina Črna na Koroškem 
 

25.11.2010 Milan Pokeršnik 
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku 

  

25.11.2010 Milan Pokeršnik 
Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini Črna 

  

25.11.2010 Matej Ivartnik 

Sestanek s predstavniki Občine Meţica glede  

priprave plana sanacije ZMD za leto 2011  
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2.2.2 Obširnejša poročila o izpeljavi nekaterih nalog v okviru ukrepa Koordinacija priprave 

letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad 

izvajanjem ukrepov iz odloka na operativni ravni 

 

NALOGA: Ocenitev stanja površin za določitev prioritet pri preplastitvah 

 

NAMEN IN METODA DELA 

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 terenskimi ogledi stanja površin in okolice, ki so jih izvedli 

strokovni delavci ZZV Ravne.  
 

Ocena je bila izvedena na podlagi vprašalnika (v prilogi), 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 in meritev ARSO), 

 obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne), 

 smotrnost in moţnost izvedbe glede na druge povezane projekte. 
 

Sezam površin, ki so bile predmet ogleda, je bil v letu 2010 dopolnjen. Dodatne predloge 

površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti so podali predstavniki občin in občani, nekatere 

površine pa so bile dodane na podlagi opaţanj ob terenskih ogledih. 

 

REZULTATI 

Skupno je bilo v ocenitev vključenih 54 površin na območju občin Meţica in Črna na Koroškem. 

Površine, ki so bile v okviru izvajanja ukrepov ţe preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo 

zgolj ugotovljeno, da je bila preplastitev izvedena. 
 

Najvišje ocene z vidika nujnosti sanacije so bile podane za naslednje površine: 

- preostali del šolske poti v Meţici, 

- makadamske površine v naselju na Poleni (Meţica), 

- makadamske odseki v bliţini stadiona v Meţici 

- makadamske površine okoli Osnovne šole Črna, 

- parkirišči v centru Črne (Center 80, Center 37 )  

- ceste v Rudarjevem (Rudarjevo 6 in 15).  
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Nekatere od najvišje ocenjenih površin, so bile uvrščene v program ukrepov za leto 2010, zaradi 

zapletov in dolgotrajnih postopkov pa preplastitev še ni bila izvedena oz. je bila v mesecu 

novembru 2010 ravno v fazi izvajanja. 

 

 

NAJVIŠJE OCENJENE POVRŠINE V LETU 2010 

 

   
 

Slika: Preostali del šolske poti (Meţica) 

 

 

   
 

Slika: Makadamske površine med bloki na Poleni (Meţica) 
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Sliki: Površine ob stadionu v Meţici 
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Slike: Površine okoli Osnovne šole Črna  

 

 

   
 

Slika: Parkirišče pred blokom (Center 80) 
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Slika: Parkirišče (Center 37) 

 

 

  

 
Slike: Makadamske površine med bloki Rudarjevo 6 in 15 (Črna) 

 

Na preplastitev še vedno čaka preostali del Šolske poti v Meţici. Ukrep bi ţe moral biti izveden 

v letu 2009, vendar se zaradi vključitve v celovito ureditev okolice šole prestavlja v prehodno 

obdobje.  
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NALOGA: Pregled izvedenih nalog 

Pri pregledu izvedenih nalog je predstavljeno 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 2010 oziroma do dne 25.11.2010. Večji poudarek je na delu ukrepov, katerih 

izvedba je bila predvidena za jesen 2010, skladno z dogovorom sprejetem na sestanku na MOP 

dne 21.9.2010 (v prilogi). 
 

 

1.   Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene 

zadrţevanju otrok 

Do konca novembra 2010 so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

 Ureditev ploščadi pri vhodu v Enoto Vrtec Meţica 
 

Dela na lokaciji okoli Osnovne šole Črna na Koroškem za ureditev higienskega kotička in  

preplastitev makadamskih površin so se v zadnjih dneh meseca novembra 2010 intenzivno 

izvajala in je pričakovati, da bodo v letu 2010 tudi uspešno zaključena. 
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Slike:  Ureditev ploščadi pri vhodu v Enoto Vrtec Meţica   

 

V tej skupini ukrepov je za izvedbo v pomladnih mesecih leta 2011predvidena dokončna 

zatravitev in ureditev otroških igrišč v Rudarjevem, Ţerjavu in Črni. 

 
2.  Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci  

Do dne 25.11.2010 so bili izpeljani naslednji ukrepi: 

 Preplastitev površin v okolici Gasilskega doma Meţica 

 Preplastitev odseka proti Narodnemu domu Meţica 

 Preplastitev makadamskih površin na cestnih odsekih neposredno mimo kmetije Pustnik 

 Ureditev asfaltne prevleke na cesti Ţerjav-Jazbina s krajšimi priključki 
 

V letu 2010 je bila predvidena tudi preplastitev okolice Osnovne šole Črna na Koroškem, kjer so 

konec meseca novembra aktivnosti potekale in je zaključek predviden še v letu 2010.  
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   Sliki: Preplastitev površin  v okolici Gasilskega doma Meţica  
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Slike: Preplastitev odseka proti Narodnemu domu (Meţica)          
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Slike: Preplastitev makadamskih površin mimo kmetije Pustnik (Meţica) 
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Slike: Ureditev asfaltne prevleke na cesti Ţerjav - Jazbina (Črna) 



 

 

45 

 

 
 

  
 
 

  
 

Slike: Okolica Osnovne šole Črna (stanje 25.11.2010) 
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V plan za leto 2010 so uvrščene še naslednje preplastitve javnih površin po katerih se gibljejo ali 

zadrţujejo otroci: ob otroških igralih na Leški cesti v Meţici, odsek makadamske ceste Pušnik v 

Črni, makadamska parkirišča v centru Črne, makadamski dovozi, parkirišča in dvorišča v 

Rudarjevem in makadamske površine na območju Podpece v Črni. Skladno z dogovorjeno 

dinamiko je bila izvedba teh nalog planirana za pomlad 2011. Do dne 25.11.2010 je bil 

napredek pri izvedbi teh ukrepov različen, večina teh ukrepov še ni bila izvedena, se je pa 

izvajanje nekaterih ţe pričelo, nekaj pa jih je bilo praktično končanih. 

 

 

   
 

Sliki: Površine ob otroških igralih na Leški cesti (stanje 25.11.2010) 

 

 

  
 

Sliki: Površine v centru Črne – parkirišče (stanje 25.11.2010) 
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Sliki: Površine v centru Črne – parkirišče ob cesti (stanje 25.11.2010) 

 

  
 

Sliki: Površine v centru Črne – parkirišče za cerkvijo (stanje 25.11.2010) 

 

  
 

Sliki: Makadamske površine med bloki Rudarjevo 6 in 15 (Črna) 
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Sliki: Makadamske površine na območju Podpece (Črna) 

 

 

3. Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno 

izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in 

zdravstveno varstvo otrok 

V letošnjem letu smo nadaljevali z zagotavljanjem varovalne prehrane vsem predšolskim otrokom, 

ki obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini. Program varovalne prehrane smo vsebinsko posodobili, 

veliko zapletov pa smo imeli pri izpeljavi formalnosti-zagotovitev sredstev za nabavo varovalnih 

ţivil. Ker ni bilo zagotovljene informacije, kdaj bo Vlada RS  potrdila letni program, se tudi 

Občini Meţica in Črna na Koroškem nista mogli odločiti, kdaj objaviti javni razpis za zbiranje 

dobaviteljev ţivil varovalne prehrane. Po daljšem dogovarjanju s predstavnikom MOP-a pa smo 

le uspeli dogovoriti za izpeljavo postopka javnega naročanja. Nato je stekla nemotena dobava 

ţivil varovalne prehrane v vrtce obeh občin. Kljub vsem zapletom je prišlo do zastoja izvajanja 

programa le v začetku leta v vrtcu Meţica, tudi tam pa je bil problem hitro razrešen in se je 

program ustrezno nadaljeval.  Program se je v praksi uspešno izvajal, kuharsko osebje se je ţe 

navadilo pripravljati obroke iz varovalnih ţivil, otroci pa so pripravljene obroke-seveda s 

pomočjo vzgojiteljev z uţitkom uţivali.  
 

Zagotovo pa bo potrebno doreči ustrezno rešitev, da bi se v bodoče izognili zapletom in bi  

program tekel kontinuirano čez celotno koledarsko leto, od januarja do decembra.  

 

 

4.   Mokro čiščenje javnih površin 

Mokro čiščenje prahu na utrjenih javnih površinah v krajih Črna, Ţerjav in Meţica je bilo v plan za 

leto 2010 uvrščeno, kot pomemben nov ukrep pri manjšanju količin mobilnega onesnaţenega 

prahu v bivalnem okolju ljudi. Najprej je bila ţelja zagotoviti dve namenski vozili in z nima pričeti 

izvajati redno čiščenje utrjenih površin. Zaradi zapletov pri pripravljanju plana in zagotavljanja 

sredstev za sorazmerno veliko investicijo je bila v plan uvrščena nabave enega vozila (za Občino 

Črna na Koroškem) in izvajanje čiščenja preko zunanjega drugega izvajalca v občini Meţica. 

Zaradi zapletov z zagotovitvijo potrebnih sredstev v letu 2010 se je dobava namenskega vozila 

v Občini Črna na Koroškem zavlekla in vozilo do konca meseca novembra še ni bilo dobavljeno. 

Speljani so pa bili vsi potrebni postopki in dobavo vozila je pričakovati v začetku leta 2011, ko 

je izvedba ukrepa glede na dogovorjeno dinamiko tudi predvidena. V Občini Meţica se je 
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čiščenje prahu izvajalo pogodbeno. Skladno z dogovorjeno dinamiko je Komunalno podjetje 

Meţica v mesecih avgust, september in oktober 2010 izvajalo mokro čiščenje cest s pometalnim 

strojem BUCHNER-GUJER CITY CAT 1500. Pometanje se je izvajalo na lokalnih cestah v skupni 

dolţini 30 km, širine cca 4m, pločnikih v skupni dolţini 4 km, v povprečni širini 2.5  metra in v 

kriţiščih ter parkiriščih površine cca 2.500 m2. 
 

Površine so se mokro čistile dvakrat mesečno, s tem da je bil poudarek na pločnikih, površinah v 

bliţini šole in oţjem centru Meţice, kjer je migracija prebivalcev največja. 
 

V trimesečnem obdobju je bilo očiščenih preko 730.000 m2 cest, preko 62.000 m2 pločnikov in 

preko 17.000 m2 kriţišč. 

 
 

 
 

Slika: Vozilo za mokro čiščenje površin BUCHNER-GUJER CITY CAT 1500  

 

5. Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami 

V planu ukrepov za leto 2010 sta bili predvideni ureditev zemeljskega tampona z zatravitvijo na 

območju Kopališke poti v Meţici in ureditev zemeljske prevleke z zatravitvijo v okolici Osnovne 

šole Črna. Izvedba obeh ukrepov je bila predvidena za jesensko obdobje 2010. Ukrep je bil na 

območju Kopališke poti v času zadnjega terenskega ogleda zaključen, na lokaciji ob Osnovni šoli 

Črna pa je bila urejena preplastitev s čisto zemljo, zatravitev pa bo izvedena v spomladanskem 

času, ko bodo ustreznejši vremenski pogoji. 
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Slike: Ureditev zemeljskega tampona na območju Kopališke poti (Meţica) 

 

 

   
 

Sliki: Ureditev zemeljskega tampona v okolici Osnovne šole Črna 

 

6. Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Predvidena razširitev in dodatna ureditev varnih vrtov na lokaciji Mrdavs je bila po delitvi 

ukrepov iz plana za leto 2010 uvrščena med ukrepe, ki bodo izvedeni v spomladanskem času 

leta 2011. V letu 2010 ni bilo izvedenih dodatnih aktivnosti v zvezi s tem ukrepom. 

 

7. Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

V planu za leto 2010 je planiran ukrep ureditve fasade in ostrešja šolske telovadnice v Meţici in 

ureditev fasade zgradbe etnološke zbirke v Črni na Koroškem. Skladno z dogovorjeno dinamiko 

izvedbe je izvedba obeh ukrepov planirana za pomlad 2011.  
 

V letu 2010 je izvajanje ukrepov v praksi potekalo precej slabo, v jesenskem času pa je vendarle 

opaziti napredek in lahko pričakujemo, da bodo skladno z dogovorjeno dinamiko ukrepi v 

spomladanskem času leta 2011 uspešno zaključeni. 
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NALOGA: Evalvacija poteka programa 

Namen projekta je prebivalcem Zgornje Meţiške doline omogočiti pogoje za zdravo ţivljenje. 

Glavni merljivi kazalec uspešnosti programa je deleţ predšolskih otrok z vsebnostmi svinca v krvi 

pod 100 µg/l. Ta vrednost predstavlja tako imenovan akcijski nivo, pri katerem je po 

mednarodnih standardih (CDC) potrebno pričeti izvajati ukrepe za zmanjšanje nivoja svinca v 

krvi. Cilj programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini je višanje 

deleţa otrok z nizkimi vsebnostmi svinca v krvi in po petnajstih letih doseči, da bo imelo vsaj 95% 

otrok vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l. Ker je vsebnost svinca v krvi odraz obremenjenosti 

okolja s svincem je to tudi primeren kazalec izpostavljenosti prebivalcev svincu v okolju. Ocenili 

smo, da je primeren odraz teh pogojev vsebnost svinca v krvi predšolskih otrok, ki je mednarodno 

priznan kazalec obremenjenosti najobčutljivejše skupine populacije s svincem.  

 

TEMELJNA PODROČJA ZA OCENO NAPREDKA  

Vsebnost svinca v krvi otrok je rezultat vnosa svinca v telo iz različnih virov – preko hrane, zraka, 

zemlje, prahu…. Način, da se lahko pribliţamo glavnemu cilju je torej niţanje izpostavljenosti 

svincu. Za oceno splošnega trenda obremenjenosti prašnih delcev v zraku s svincem in drugimi 

teţkimi kovinami se izvajajo meritve vsebnosti teh kovin v zraku. Poleg meritev obremenjenosti 

zraka s teţkimi kovinami se izvajajo tudi meritve obremenjenosti tal s svincem. Meritve 

obremenjenosti tal so manj splošne in so namenjene oceni obremenjenosti posamičnih območij ali 

lokacij in tudi oceni učinkovitosti nekaterih ukrepov. Izmerjene niţje vsebnosti svinca v vzorcih tal 

so tako navadno neposredni kazalec uspešnosti izvedbe določenega ukrepa, niţje vsebnosti 

svinca v zraku pa kazalec splošnega niţanja obremenjenosti okolja s svincem. 

 

VSEBNOST SVINCA V KRVI OTROK 

Vsebnost svinca v krvi je parameter za ocenjevanje obremenjenosti s svincem pri posamezniku in 

pri populaciji. Podatek je zanimiv predvsem zato, ker svinec v telesu nima pozitivne funkcije 

ampak je zdravju škodljiv. Ima lahko kronične in toksične učinke. Zaradi nekaterih specifičnih 

razlogov (večja absorpcija svinca iz prebavnega trakta, večja občutljivost moţganov in ţivčnega 

sistema na učinke svinca, večji vnos hrane na enoto telesne teţe, slabše izločanje svinca iz telesa, 

nerazvit občutek za higieno, ingestija nenaravne hrane…) so otroci najbolj ogroţena skupina 

prebivalstva zaradi izpostavljenosti svincu. Na nivoju populacije je vsebnost svinca v krvi otrok 

dober pokazatelj izpostavljenosti otrok svincu iz različnih faktorjev okolja in potemtakem tudi 

dober pokazatelj obremenjenosti okolja s svincem. V okviru programa ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini je vsebnost svinca v krvi otrok tudi osnovni kazalec za 

oceno napredka (cilj – 95% pod 100 µg/l).  

 

REZULTATI 

V letu 2010 so bili odvzeti vzorci krvi pri 115 tri leta starih (20 do 48 mesecev) otrok iz območja 

Zgornje Meţiške doline. 45 otrok je bilo iz občine Črna na Koroškem, 70 pa iz občine Meţica, 56 

je bilo dečkov in 59 deklic. Mediana za vsebnost svinca v krvi je bila 36  µg/l, srednja 

geometrična koncentracija svinca v krvi pa 37,6 µg/l. Edina precej izstopajoča vrednost (301 

µg/l) je bila izmerjena pri dečku iz občine Črna na Koroškem. Pri dečkih so bile malenkost višje 

vrednosti za mediano, aritmetično in geometrično sredino svinca v krvi, kot pri deklicah. 
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Tabela 1: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi triletnih otrok   

iz Zgornje Meţiške doline, po spolu, (leto 2010) 

SPOL N Mediana 
Geometrična 
sredina 

Aritmetična 
sredina Minimum Maksimum 

ŢENSKI 59 33,0 37,1 45,5 13 165 

MOŠKI 56 39,0 38,1 48,1 9 301 

SKUPAJ 115 36,0 37,6 46,8 9 301 
 

Tudi v letu 2010 velja ugotovitev, da imajo otroci iz Občine Črna na Koroškem višje koncentracije 

svinca v krvi, kot otroci iz Občine Meţica. 

 

Tabela2: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi triletnih otrok 

iz Zgornje Meţiške Doline, glede na občino bivanja, (leto 2010) 

SPOL N Mediana 
Geometrična 
sredina 

Aritmetična 
sredina Minimum Maksimum 

ČRNA 45 49,0 53,0 65,0 18 301 

MEŢICA 70 30,5 30,2 35,0 9 108 

SKUPAJ 115 36,0 37,6 46,8 9 301 
 

Povišana vsebnost svinca v krvi ( ≥ 100 µg/l) je bila ugotovljena pri 11 (9,6 %) tri leta starih 

otrocih iz ZMD, pri 4 (7,1 %) dečkih in pri 7 (11,5 %) deklicah. Povišane vsebnosti je imelo 8 

(17,8 %) otrok iz Občine Črna na Koroškem in 3 (4,3 %) otroci iz Občine Meţica.   

 

Tabela 3: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške Doline, glede na spol in  

občino bivanja, (leto 2010) 

OBČINA  SPOL 

Konc. Pb (µg/l) ŢENSKI MOŠKI SKUPAJ 

ČRNA pod 50 11 12 23 

50 do 99 4 10 14 

100 do 199 6 1 7 

300 in več 0 1 1 

Skupaj 21 24 45 

MEŢICA pod 50 32 27 59 

 50 do 99 5 3 8 

 100 do 199 1 2 3 

 Skupaj 38 32 70 
 

Ugotovljen deleţ triletnikov s povišanimi vsebnostmi svinca (9,6 %) je najniţji od začetka 

spremljanja leta 2004 in skoraj polovico niţji, kot v letih 2008 in 2009, ko so bile povišane 

vsebnosti svinca ugotovljene pri 17,6% otrok. Na precejšno zniţanje v letu 2010 najbrţ vpliva 

tudi večji deleţ otrok iz občine Meţica (60,9 % vseh otrok), kjer so vsebnosti svinca v krvi otrok 

nekoliko niţje. Bolj primerna je primerjava obdobja zadnjih treh let (2008-2009), ko so se 

izvajali ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja, z obdobjem pred tem (2005-2008). V tem 

obdobju se je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca zmanjšal iz pribliţno polovice, na okoli 

15%.  
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Slika: Deleţi tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene vsebnosti svinca  
         v krvi, po letih (2004-2010) 
 

 
Slika : Primerjava deleţev tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene   

          vsebnosti svinca v krvi, po letih (2008-2010) 
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Tudi v letu 2010 smo sočasno z odvzemom krvi izvedli anketiranje staršev otrok, o moţnih 

faktorjih tveganja za povišano obremenjenost otrok s svincem. Postavljali smo vprašanja o 

morebitnih virih večje izpostavljenosti (gradbena dela v stanovanju, vstopanje s čevlji v 

stanovanje…), moţnostih večjega vnosa (ingestija neprehranskih snovi in materialov…) in moţnosti 

večje vezave svinca v telo (neredna in neuravnoteţena prehrana…). V nadaljevanju je 

predstavljenih nekaj ugotovitev. 
 

Na vprašanje, če so prenavljali stanovanje je pritrdilno odgovorilo 21 vprašanih, od tega 4 starši 

oziroma skrbniki otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (≥100 µg/l), kar predstavlja bistveno 

višji deleţ (19,0 %), kot pri otrocih, kjer v stanovanjskih prostorih ni bilo renovacijskih del (7 od 86 

oziroma 8,1%). 
 

22 (21,2 %) vprašanih je odgovorilo, da vstopa v stanovanje s čevlji, 82 (78.8 %), da ne. Večji 

deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca je bil tam, kjer vstopajo v stanovanje s čevlji (18,2%), 

kot tam kjer ne (7,3 %). Velika večina vprašanih (86.9 %) ima pred vhodom predpraţnike, to 

dejstvo pa po naših podatkih nima bistvenega vpliva na vsebnost svinca v krvi otrok. 43,4 % 

vprašanih ima v stanovanju tekstilne preproge, v teh stanovanjih pa biva višji deleţ otrok s 

povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (13,0 %), kot v stanovanjih brez preprog (8,3 %).  
 

V tretjini stanovanj (33,9 %) še vedno pometajo z navadno metlo, čeprav letošnji podatki kaţejo, 

da suho pometanje predstavlja tveganje za povišane vsebnosti svinca v krvi otrok. V teh 

gospodinjstvih je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (19,4 %) precej višji, kot tam, 

kjer ni suhega pometanja (5,7 %). Enostaven izračun razmerja obetov je pokazal, da je moţnost 

za povišane vsebnosti svinca, tam kjer pometajo 4 krat večja (OR=4.0; 1.1-14.7 95 % CI). 
 

Skoraj vsi vprašani so odgovorili, da izvajajo čiščenje tal z mokro krpo, samo štirje pa, da mokre 

krpe ne uporabljajo. Zanimivo je, da v štirih gospodinjstvih, kjer ne izvajajo mokrega čiščenja tal, 

bivata dva otroka s povišano vsebnostjo svinca v krvi.  
 

Tudi v letošnjem letu je bil pri otrocih, ki obiskujejo vrtec, niţji deleţ s povišanimi vsebnostmi svinca 

v krvi (9,2 %), kot pri otrocih, ki vrtca ne obiskujejo (11,9 %), je pa bila ta razlika precej manjša 

kot lani. 
 

Otroci zauţijejo 3 do 6 obrokov dnevno, največ jih zauţije 5 obrokov (56,3 %). Na vprašanja o 

pogostosti uţivanja posameznih skupin prehrane (sadje, zelenjava, meso in mesni izdelki, mleko in 

mlečni izdelki) je velika večina (za vsa vprašanja preko 90 % vprašanih) izjavljala, da jih otroci 

uţivajo pogosto (tedensko oz. dnevno). Takšni odgovori so bili podani tudi za vse otroke s 

povišanimi vsebnostmi svinca v krvi. 
 

Na vprašanje o uporabi dude je 60,4 % vprašanih odgovorilo, da njihovi otroci dude ne 

uporabljajo nikoli, celo nekaj višji je bil deleţ odgovorov, da otroci nikoli ne uporabljajo 

steklenice s cucljem (64,2 %).  Za oba primera je bil deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v 

krvi niţji pri otrocih, ki dude in cuclja ne uporabljajo, kot pa pri otrocih, ki uporabljajo eno, drugo 

ali oboje različno pogosto. Precejšna je bila razlika predvsem pri tistih, ki uporabljajo steklenično 

s cucljem, kjer je bil deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi 21,1 %, medtem ko je bil pri 

tistih, ki stekleničke s cucljem ne uporabljajo zgolj 4,4 %. Skupno je 47 otrok, ki ne uporabljajo niti 

dude, niti stekleničke s cucljem, med njimi pa imata le dva povišane vsebnosti svinca v krvi, kar je 

precej v primerjavi z otroki, ki eno ali drugo uporabljajo, precej manj. 

 



 

 

55 

Večina staršev (71,4 %) meni, da njihovih otroci ne uţivajo različnih neprehranskih snovi (npr. 

krede, barve, ometa, zemlje…). Pri otroku, za katerega je bil podan edini odgovor, da to počne 

stalno, ni bila povišana vsebnosti svinca v krvi.  
 

Pri vprašanju, če se otrok igra s peskom ali zemljo, je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v 

krvi rastel s pogostostjo igranja. Otroci, ki se v peskovnikih ne igrajo oz. se igrajo redko, niso imeli 

povišanih vsebnosti svinca v krvi. Pri otrocih, ki se igrajo v peskovniku redko je imelo povišane 

vsebnosti svinca v krvi 11,4 % otrok pri otrocih, ki so v peskovniku pogosto pa 16 % otrok. 

Povišane vsebnosti svinca v krvi sta imela tudi oba otroka, ki naj bi se v peskovniku igrala stalno.  
 

Pri 4 izmed 11 otrok s povišanimi vsebnostmi svinca je eden od staršev oz. skrbnikov zaposlen v 

podjetjih, katerih dejavnost vključuje svinec (TAB, MPI, CPM-GM). V teh podjetjih je sicer zaposlen 

vsaj eden od staršev pri 18 otrocih. Prav tako je pri 4 izmed 11 otrok s povišanimi vsebnostmi 

svinca v krvi eden od staršev brez zaposlitve, skupno pa je vsaj eden od staršev brez zaposlitve 

pri 28 otrocih. Otroci parov, kjer sta oba brez zaposlitve (5), sta oba zaposlena v industriji svinca 

(1) oz. je eden brezposeln, drugi pa zaposlen v industriji svinca (4), niso imeli povišanih vsebnosti 

svinca v krvi. 
 

Starše smo povprašali tudi, kaj menijo o programu izvajanja zdravstvenih ukrepov za 

zmanjševanje posledic onesnaţenega okolja Zgornje Meţiške doline? Večina jih program ocenjuje 

pozitivno (48.1 %), ostala stališča (srednja ocena, negativna ocena in brez stališča) pa so 

enakomerno porazdeljena dobra tretjina (po 17.3 %). Največ staršev (20.2 %) je podalo najvišjo 

moţno oceno zadovoljstva s programom.  

 

ZAKLJUČEK 

Na podlagi analize zbranih podatkov in primerjave z lanskimi podatki ugotavljamo, da je deleţ 

otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi prvič padel pod 10 % (9,6 %). Spodbuden je tudi 

rastoč deleţ otrok z najniţjimi vsebnostmi svinca v krvi (< 50 µg/l), ki je v letu 2010 znašal 

71,3%.  podajamo naslednje zaključke. Oboje kaţe na uspešen napredek programa, po drugi 

strani pa ne smemo spregledati, da je bil v letu 2010 v preiskave krvi vključen bistveno večji 

deleţ otrok iz občine Meţica, kot pa iz občine Črna na Koroškem, kar tudi vpliva na spodbudne 

rezultate, saj je okolje v občini Meţica nekoliko manj obremenjeno s svincem, nekoliko niţje pa so 

tudi koncentracije svinca v krvi otrok.  
 

Poleg pozitivne ocene, ki so jo programu podelili starši otrok, kaţe na pozitiven odnos do 

programa tudi vedno višja odzivnost na povabilo na odvzem krvi, saj se je v letošnjem letu vabilu 

odzvalo 83 % povabljenih.   
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IZPELJANI UKREPI 

Vsebnost svinca v krvi otrok je odraz izpostavljenosti svincu v okolju, kjer otroci ţivijo. Pogoj za 

niţanje vsebnosti svinca v krvi otrok je torej niţanje izpostavljenosti svincu, za kar pa je potrebno 

v okolju izvajati ukrepe. Te ukrepe smo v letu 2009 zelo uspešno izvajali, kar so potrdili tudi 

rezultati preskusov vzorcev krvi otrok in seveda povsem neposredno tudi pregled izvedbe 

ukrepov na terenu. V letu 2010 je dinamika izvajanja precej padla. Zalomil se je ţe pri 

potrjevanju letnega plana ukrepov, ki je bil potrjen šele 22.7.2010 na 92. Redni seji Vlade 

Republike Slovenije. S tem so se zavlekli tudi vsi postopki in izvedba se je lahko pričela šele v 

jesenskem času. Problem izvedbe so povečala še omejena razpoloţljiva sredstva in ukrepi 

planirani za leto 2010 so bili izvedeni v precej omejenem obsegu.  
 

Dinamika izvedbe ukrepov se je v dogovoru s partnerji (MOP, Občina Črna na Koroškem, Občina 

Meţica) razdelila v dve fazi – del ukrepov se izvaja v jesenskem času letos, preostali del pa bo 

izveden pomladi leta 2011. Pri tem ne smemo pozabiti ukrepa varovalne prehrane, ki je tekel 

praktično brez prekinitev in ukrepa načrtovanega mokrega čiščenja utrjenih površin, ki se je tudi 

izvajal ţe pred jesenskim časom. 
 

Kljub naštetim zapletom je del načrtovanih ukrepov za leto 2010 bil do konca meseca novembra 

2010 ţe izveden, del ukrepov pa v zaključni fazi izvedbe: preplaščen je del makadamskih 

površin, urejena sta bila zemeljska tampona na dveh lokacijah, potekal je program varovalne 

prehrane, na območju občine Meţica se je pričelo sistematsko mokro čiščenje utrjenih površin. Tudi 

v letu 2010 lahko ugotavljamo, da so problemi doslednosti izvedbe pri manjših ukrepih 

(zatravitve, ukrepi na otroških igriščih…). Predvsem je teţavno doseči manjše dopolnitve in 

ustrezno nadaljnjo vzdrţevanje, kar pa glede na učinek in še bolj glede na občutek oz. odnos  

neposrednih uporabnikov ni zanemarljivo. 
 

Namen nalog, ki se izvajajo je omejitev izpostavljenosti svincu, omejitev njegovega vnosa v telo in 

njegove absorpcije v telesu. Veliko ukrepov je usmerjenih v zmanjševanje mobilnosti prahu, ki se 

zdi verjeten vir izpostavljenosti otrok svincu v Zgornji Meţiški dolini.  
 

Poleg  manj uspešnega izvajanja ukrepov za izboljšanja kakovosti okolja v letu 2010 ni 

zanemarljivo dogajanje na področju moţne širitve industrijskih emisij. Izdano je bilo 

okoljevarstveno dovoljenje za širitev kapacitet proizvodnje akumulatorskih baterij, po pridobitvi 

Enotnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna »apnenca 

– dolomita« podjetja CPM – Gradbeni materiali obstaja realna moţnost širjena kamnoloma na 

območju Ţerjava.  
 

Potek izvajanja ukrepov smo na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne spremljali preko rednih 

terenskih ogledov stanja in doseţenega napredka, ki so se skladno z zapleti v letu 2010 začeli 

kasneje, kot prejšnja leta. Skozi leto smo se aktivno vključevali tudi v postopke in razprave v zvezi 

z nevarnostjo pojavljanja novih industrijskih emisij.  
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MONITORING PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU 

Meritve vsebnosti teţkih kovin v delcih PM10 v zraku v največji meri odraţajo skupne emisije 

majhnih delcev svinca v zrak. Vpliv lokalnih ukrepov je preko teh meritev logično bistveno manj 

zaznaven, kot na primer vpliv menjave zemlje na rezultate meritev vsebnosti teţkih kovin v tleh. 

Rezultati monitoringa zraka v letu 2009 so pokazali podobne rezultate, kot v letu 2008. 

Izmerjene koncentracije teţkih kovin na merilnih mestih Črna, Meţica in Ţerjav so bile malenkost 

niţje, kot v letu 2008. Potrjena je bila večja obremenjenost zraka s teţkimi kovinami, kot v drugih 

predelih Slovenije. Tudi v letu 2009 so izstopale izmerjene visoke koncentracije teţkih kovin v 

zraku na merilnem mestu Ţerjav, čeprav povprečne mesečne koncentracije niso presegale 

dovoljenih letnih ciljnih vrednosti.  V letu 2010 so se izvajala meritve koncentracij teţkih kovin v 

delcih PM10 samo še na merilnem mestu v Ţerjavu. Izmerjene povprečne mesečne koncentracije 

svinca v delcih PM10 so bile v obdobju junij - september 2010 skoraj tretjino niţje, kot v 

primerljivem obdobju leta 2009, koncentracija niklja in kadmija so bile nekoliko višje, 

koncentracije arzena pa nekoliko niţje. Gre za prekratko obdobje, da bi lahko ocenjevali trend. 

Končni rezultati meritev bodo znani predvidoma meseca marca 2011. Glede načina izvajanja 

meritev je teţko pričakovati opazne spremembe zaradi izvedbe lokalnih ukrepov. Morebitne 

spremembe rezultatov bodo prej nakazale dogajanje glede aktualnih emisij v industrijski coni 

Ţerjav, najprej pa je potrebno počakati na rezultate.   

 

MONITORING TAL IN VODE 

Pri ukrepu monitoringa tal in vode so ţe v letu 2009 nastopili problemi pri zagotovitvi sredstev 

za izvedbo analiz in so bile zato izvedene samo preliminarne analize. V letu 2010 je zato ostala 

naloga izvedbe analiz odvzetih vzorcev tal in vrtnin, dodatno vzorčenje po nekoliko okrnjenem 

programu pa je bilo izvedeno šele v mesecih oktobru in novembru. Analize tal po globini v letu 

2009 so potrdile uspešnost izvedenih ukrepov preplastitve tal otroških igrišč, saj so bile 

koncentracije teţkih kovin v vrhnjih plasteh precej niţje, kot v globljih slojih tal. Za oceno trenda so 

bili odvzeti vzorci tal v letu 2010 na istih lokacijah, dodane pa so bile nekatere zanimive lokacije, 

ki še čakajo na izvedbo ukrepov. Za oceno napredka bo potrebno počakati končne rezultate 

analiz vzorcev odvzetih v letu 2009 in rezultate analiz vzorcev odvzetih v letu 2010. 

 

 

 

 



 

 

58 

3 ZAKLJUČEK 

 

Po 4 letih načrtovanega izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 

rezultati ponovno kaţejo napredek v smeri zastavljenega cilja. Deleţ otrok s povišanimi 

vsebnostmi svinca je bil najniţji do sedaj (9,6%), deleţ otrok z najniţjimi koncentracijami svinca v 

krvi (≤ 50 µg/l) pa najvišji do sedaj (71,3%). Čeprav je precejšno izboljšanje rezultatov v letu 

2010 na račun precej višjega deleţa otrok iz nekoliko manj onesnaţene Občine Meţica, trend 

kaţe na izboljšanje. Iz tega vidika je pozitivna predvsem primerjava stanja v obdobju pred 

izvajanjem ukrepov (2005-2007) z obdobjem po izvedbi prvih ukrepov za zmanjšanje 

izpostavljenosti svincu (2008-2010), ko se je deleţ otrok zniţal iz pribliţno polovice na manj kot 

petino. 
 

Zaskrbljujoča je dinamika izvajanja ukrepov, ki je bila v letu 2010 precej slabša, kot v letu 2009. 

Postopki pred dejanskim izvajanjem ukrepov so se zavlekli do konca poletja in zato je ostalo 

precej ukrepov za leto 2011. Na srečo so kljub zapletom tekli nekateri kontinuirani ukrepi, kot sta 

obveščanje in motiviranje občanov ter ukrep varovalne prehrane, v določeni meri pa se je začel 

odvijati ukrep rednega čiščenja utrjenih površin, tako da program ni v nobenem trenutku 

popolnoma zastal. V mesecu novembru so ţe bile prekrite prve makadamske površine in 

izvedene nekatere zemeljske prevleke, kar je spodbudno. Končno so se pričele izvajati tudi 

zastale laboratorijske analize vzorcev tal iz leta 2009. Na koncu meseca novembra je tako 

vendarle opazen napredek tudi pri izvajanju ukrepov na terenu. Izvedba ukrepov pa je seveda 

pogoj za zmanjšanje izpostavljenosti in bliţanje zastavljenemu cilju.  
 

V letu 2010 so se v največji meri pokazale ovire zaradi zapletenih formalnih postopkov in 

potrebnih podlag pred izpeljavo ukrepov. Ponovno so se potrdile teţave zaradi razlik v šolskem 

in proračunskem letu pri izvajanju ukrepa varovalne prehrane, potrjevanje letnega plana 

ukrepov, sklepanje pogodb ter postopki in dokumentiranje izvedbe posameznih ukrepov so terjali 

precej časa, kar je na koncu ogrozilo samo izvedbo ukrepov. Znova povzročajo skrbi tudi nove 

emisije – TAB je širil proizvodnjo v Črni in Ţerjavu, odprto je vprašanje širjenja kamnoloma v 

Ţerjavu, vsako novo onesnaţevanje pa ima v ţe prekomerno obremenjenemu okolju Zgornje 

Meţiške doline še toliko večji vpliv. Na drugi strani je spodbudno to, da se projekt ni ustavil in da 

je bil znova izkazan napredek proti zastavljenemu cilju (95% otrok z vsebnostjo svinca v krvi 

<100 µg/l).  
 

Problematika onesnaţenega okolja in s tem povezani vplivi na zdravje ljudi postajajo v 

sodobnem svetu vedno bolj aktualna tema. Okolju prijazno postaja marketinška zahteva in takšen 

pristop bi moral biti zastopan v vseh politikah. Onesnaţenje, ki ga povzročamo danes bo ostalo 

bodočim generacijam, podobno kot je ostalo onesnaţenje iz časa industrijske dobe prebivalcem 

Zgornje Meţiške doline. Zgornja Meţiška dolina je vsekakor dober primer, koliko truda, sredstev 

in volje je potrebno, da saniraš preteklo onesnaţenje. Večkrat smo poudarili, da lahko sanacija 

Zgornje Meţiške doline sluţi kot model za reševanje problematike podobnih onesnaţenih okolij v 

Sloveniji, sluţi pa lahko tudi kot opozorilo, da je potrebna pri vplivih človeka na okolje velika 

previdnost za prihodnost ţe danes. Trenutne emisije v okolje je potrebno omejevati, sicer se bo z 

njimi potrebno ukvarjati v bodoče, ko bo to precej bolj zapleteno, zamudno in draţje.  
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4 PRILOGE  

Priloga 1: Plan ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2010 

                  Dogovorjena dinamika izvedbe (MOP, 21.9.2010) – jesen 2010, pomlad 2011 
 

Priloga 2: Predlog plana ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2011 

                  Osnutek plana ukrepov za leto 2011 
 

Priloga 3: Zapisniki o stanju otroških igrišč 

                  Posamezni zapisniki o ponovnem ogledu in stanju otroškega igrišča  
 

Priloga 4: Izobraţevanje kuharskega osebja 

                 Vsebina za izobraţevanje kuharskega osebja v vrtcih Zgornje Meţiške doline 
 

Priloga 5: Predstavitev izobraţevanja v Vrtcu Meţica in Osnovni šoli Črna na Koroškem   

                  Prezentaciji predstavljeni staršem otrok in osebju  

 

Priloga 6: Prispevek za Cvahtetove dneve 2010 

 

Priloga 7: Vprašalnik za ocenitev stanja površin s šifrantom za oceno (točkovnikom) 

                 VPRAŠALNIK: OCENITEV STANJA POVRŠIN (CEST)/ (število točk) 
 

Priloga 8: Vprašalnik o okoljskih tveganjih za zdravje in programu ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 

 

 


