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1 UVOD 

 

Onesnaţenje s teţkimi kovinami, ki je posledica več stoletne industrije, počasi izginja iz območja 

Zgornje Meţiške doline. Sanacijski ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu, ki so se pričeli 

izvajati leta 2006 in nato intenzivneje nadaljevali v naslednjih treh letih ţe kaţejo rezultate. To 

potrjujejo tudi rezultati spremljanja vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok, ki jih Zavod za 

zdravstveno varstvo Ravne redno izvaja od leta 2004. Na začetku je bila vsebnost svinca višja, 

od mednarodno priznane vsebnosti, pri kateri je potrebno začeti z izvajanjem ukrepov (100 µg/l 

krvi), pri več kot polovici otrok, v zadnjih dveh letih pa samo še pri petini otrok. Da bi dosegli 

zastavljen cilj – t.j. doseči 95% deleţ otrok z vsebnostmi  svinca v krvi pod 100 µg/l, je potrebno 

nadaljevati z izvajanjem ukrepov, ki jih določa Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja 

in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur.l.RS, št. 

119/2007). Zavzemanju za odpravo starih napak je potrebno v enaki meri dodati zavzemanje 

za preprečevanje nadaljnjega onesnaţevanja. Na končni rezultat lastnega zdravja ljudje v 

največji meri vplivamo sami, kot posamezniki in tudi kot skupnost. Enako velja tudi za prebivalce 

Zgornje Meţiške doline, katerih zdravje bo v veliki meri odvisno od stanja okolja, prav to pa bo 

odvisno od uspeha izvedenih aktivnosti za zmanjšanje obstoječega in preprečevanja novega 

onesnaţevanja v dolini. 
 

Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2009 (v 

nadaljevanju program) je potrdila Vlada Republike Slovenije dne 26.3.2009. Sanacijski ukrepi, 

predlagani v programu, so nadaljevanje ukrepov iz let 2006, 2007 in 2008. Glavno merilo za 

izbiro ukrepov je bilo zmanjšanje izpostavljenosti otrok svincu, ki so v največji meri usmerjeni v 

preprečevanje mobilnosti onesnaţenega prahu, ki naj bi bil tisti faktor, ki v največji meri vpliva na 

količino svinca v krvi otrok. Najpogostejši ukrep v programu je bilo prekrivanje makadamskih 

površin, izvajali pa so se še ukrepi sanacije fasad, ureditev prekritja s čisto zemljo na otroških 

igriščih in dopolnilna varovalna prehrane v vrtcih. Vzporedno z izvajanjem ukrepov sta potekala 

tudi monitoring zraka in raziskave tal za ocenitev onesnaţenja v bivalnem okolju, izvedena pa je 

bila tudi prva ocena onesnaţenja s predlaganimi ukrepi za širšo bivalno okolje.  Nadaljevanje 

naštetih in drugih ukrepov iz Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (v nadaljevanju ZMD) bo 

izpostavljenost prebivalcev svincu in drugim teţkim kovinam v prihodnjih letih zmanjšala na nivo, ki 

bo omogočal zdravo ţivljenje v dolini. Prav izvajanje ukrepov za manjšo izpostavljenost je tudi 

najboljša spodbuda, za samoaktivnost občanov pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje vnosa in 

vezave toksičnih kovin v telesu. 
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V LETU 

2009 
 

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

zadrţevanju otrok 

 

Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica. 

V letu 2009 so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

 Dokončna ureditev higienskih kotičkov s pitno vodo v Vrtcih Črna, Meţica in Ţerjav, 

 Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih Vrtcev Črna, Ţerjav in javnih otroških igriščih v 

Ţerjavu in Rudarjevem ter nasutje nove zemlje v Vrtcu Meţica, 

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

Meţica (označeno s puščico na fotografiji) 
 

 

Na terenskih ogledih je bilo ugotovljeno, da so bili pred Vrtci Črna, Ţerjav in Meţica urejeni 

higienski kotički z urejeno okolico. Talne površine otroških igrišč so prekrite in zasejane s travo.  

 

   
 

  
 

Slike:  Ureditev okolice  pred Vrtcem Meţica   
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Slike:  Ureditev okolice  pred Vrtcem Črna 

 

   

   
 

Slike:  Ureditev okolice  pred Vrtcem Ţerjav   
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Slika: Javno otroško igrišče v Ţerjavu (Črna) 

 

 
 

Slika: Javno otroško igrišče »Na kupu« v Rudarjevem (Črna) 

 

Na nekaterih igriščih se trava še ni uspešno zarastla in bo ukrep zatravitve potrebno nadaljevati. 

 

 

2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci  

Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.  

V letu 2009 je bil zastavljen plan skoraj v celoti izpolnjen, zaključene pa so bile tudi prekinitve, ki 

so ostale iz leta 2008.  

  

V letošnjem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti v občinah Črna na Koroškem in Meţica : 

 Ureditev (preplastitev) neprikritih peščenih površin v osrednjem delu kraja Ţerjav-

parkirišče pri vrtcu in pri elektrarni, 

 Ureditev makadamskih površin za stanovanjskim blokom Ţerjav 23, 
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 Asfaltiranje odcepa makadamske ceste na območju stan. objekta Ţerjav 57 (Hribernik), 

 Asfaltiranje makadamskih cest  v naselju Mrdavs na območju Jazbine, 

 Obnova (preplastitev) cest in makadamskih površin na območju naselja Rudarjevo 5 in 7, 

(Črna), 

 Asfaltiranje makadamskih površin na območju za Občino Črna-odsek ceste Rdeči Kriţ 

Center 115, 

 Asfaltiranje parkirišča pri Rudarskem muzeju v Črni, 

 Asfaltiranje makadamskih površin na območju stan. objektov okolice Center 119-123 

(okolica gasilskega doma) v kraju Črna, 

 Asfaltiranje makadamske površine ob objektu Center 20 (dvorišče za medvedom), 

 Asfaltiranje makadamske površine na območju stan. objektov Center 2-4, 

 Asfaltiranje odseka makadamske ceste na območju stan. objekta-Center 141a (Skudnik), 

 Asfaltiranje makadamske ceste na odcepu-stan. objekti Sp. Javorje 16-19 do priključka 

na glavno cesto (Črna), 

 Asfaltiranje dovozne ceste in makadamskih površin na območju blokovskega naselja Haus 

v Heleni (Črna), 

 Asfaltiranje Leške ceste v naselju Meţica – 1.del, 

 Asfaltiranje Kopališke poti v naselju Meţica – 1.del, 

 Asfaltiranje ceste v naselju Meţica cesta Smrečnikovo – 1.del, 

 Asfaltiranje Podpeške poti v Meţici,  

 Finalizacija ceste Ulica Kralja Matjaţa v Meţici, (iz 2008), 

 Dokončanje asfaltiranje makadamske ceste mimo stanovanjskih objektov Pristava 3,4,5,16 

v Črni,  (iz 2008), 

 Preplastitev dvorišča Rudarjevo 21v  Črni (iz 2008), 

 Preplastitev odcepa Na Zgornjici v Rudarjevem, Črna (iz 2008), 

 Asfaltiranje površin na območju stanovanjskih objektov Lampreče 1-38 z dovozom do 

Vrtca Črna, (iz 2008), 

 Dokončanje asfaltiranja makadamske ceste Stara gozdna uprava – Rezman v Črni, (iz 

2008), 
 

Konec leta 2009 so bile v večini površine ţe prekrite (asfaltirane). Izjemi sta del Šolske poti v 

Meţici in dovoz Stapar v Ţerjavu, ki bosta preplaščeni v prihodnjih letih. Preostali del šolske poti 

bo preplaščen v sklopu celovite ureditve šolske okolice v letu 2010. Dvorišče pred hišo v Ţerjavu 

bo preplaščeno v enem prihodnjih let, v sklopu preplastitve makadamske dovozne ceste do hiše. 

 

Obrazloţitev ukrepa Občine Črna na Koroškem, da je namesto Dvorišča Stopar na območju 

Ţerjava bila izvedena Preplastitev javnih povšin po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci je bila 

naslednja: 

V letnem programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2009 

je bilo pod ukrep: preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci vključeno 

asfaltiranje makadamske površine in dovoza do hiše Stopar na območju Ţerjava in sicer v 

vrednosti cca. 6.000,00 € z DDV. (javno naročilo: ponudba Slemenšek Marjan s.p., Gradbena 

mehanizacija in gradbena dela, Dobja vas 198, Ravne na Koroškem). 

 

Občina Črna na Koroškem je prejela dopis Stopar Ivanke in Milana, stanujoča Ţerjav 51, Črna na 

Koroškem, v katerem navajata, da bi se morala dovozna cesta k stanovanjski hiši v celoti urediti 
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oz. asfaltirati, ne pa samo del cestišča pred stanovanjsko hišo. Ker občina Črna na Koroškem ni 

imela namenjenih sredstev v proračunu, za izvedbo asfaltiranja za celotno cesto, (800 m), tega 

asfaltiranja nismo izvedli. 

 

Namesto tega smo izvedli asfaltiranje makadamske površine ob otroškem igrišču v Ţerjavu, ki se 

nahaja v bliţini. Površina se nahaja v močno onesnaţenem območju, naseljenem območju, 

neposredno ob otroškem igrišču, kar površino uvršča med prioritetne za preplastitev, glede na 

ocenjevalne kriterije Zavoda za Zdravstveno varstvo Ravne. Ta površina je bila vključena tudi v 

dolgoročni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. 

 

Asfaltiranje makadamske površine do stanovanjske hiše Stopar bomo izvedli v prihodnje, saj 

mora občina Črna na Koroškem v proračunu planirati ostala sredstva za asfaltiranje celotne 

ceste.    

 

PREPLAŠČENE POVRŠINE IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2009   

 

    
 

    

    
 

Slike: Ureditev (preplastitev) neprikritih peščenih površin v osrednjem delu kraja Ţerjav-parkirišče 

pri vrtcu in pri elektrarni  (Črna)          
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Sliki: Ureditev makadamskih površin za stanovanjskim blokom Ţerjav 23, Črna 

 

    
 

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

 

  
 

 

Sliki: Asfaltiranje makadamskih cest  v naselju Mrdavs na območju Jazbine 
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Slike: Obnova (preplastitev) cest in makadamskih površin na območju naselja Rudarjevo (Črna) 

Rudarjevo 5 in 7 

 

 

   
 



11 

 

  
 

Slike: Asfaltiranje makadamskih površin na območju za Občino Črna – odsek  

ceste Rdeči Kriţ-Center 115  
 

 

 

  
 

Sliki: Asfaltiranje parkirišča pri Rudarskem muzeju v Črni  

 

 

  
 

Sliki: Asfaltiranje makadamskih površin na območju stan. objektov okolice Center 119-123 

(okolica gasilskega doma) 
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Slike: Asfaltiranje makadamske površine ob objektu Center 20 (dvorišče za medvedom)        

 

 

 
 

Sliki: Asfaltiranje makadamske površine na območju stan. objektov Center 2-4 
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Slika: Asfaltiranje odseka makadamske ceste na območju stan. objekta-Center 141a (Skudnik) 
 

   
 

Sliki: Asfaltiranje makadamske ceste na odcepu-stan. objekti Sp. Javorje 16-19 do priključka na 

glavno cesto (Črna) 
 

   
 

Sliki: Asfaltiranje dovozne ceste in makadamskih površin na območju blokovskega naselja Haus v 

Heleni (Črna) 
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Sliki: Asfaltiranje Leške ceste 1.del (Meţica) 
 

 

 
 

Sliki: Asfaltiranje Kopališke poti 1.del (Meţica) 

 

 

   
 

 

Sliki: Cesta Smrečnikovo-1.del (Meţica) 
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Slike: Podpeška pot (Meţica) 

 

 

ZAKLJUČEK PREPLASTITEV IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2008 

 

Glede na to, da vseh preplastitev v letu 2008 ni bilo možno izvesti, med drugim tudi zaradi 

vremenskih razmer, se je del preplastitev izvedlo v letu 2009 in te preplastitve niso zajete v Poročilu 

za leto 2008. 

 

 
 

Slika: Ul. Kralja Matjaţa (Meţica) 
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Sliki: Dokončanje asfaltiranje makadamske ceste mimo stanovanjskih objektov Pristava 

3,4,5,16 v Črni 

 

   
 

Sliki: Preplastitev dvorišča Rudarjevo 21 v Črni 

 

 

   
 

Sliki: Na Zgornjici v Rudarjevem (Črna) 
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Slike: Preplastitev cest Lampreče – stanovanjski objekti 1 do 38, dovoz do Vrtca Črna 

 
 

   

   
 

Slike: Na območju stan. objektov Stara gozdna uprava – Rezman v desni smeri (Črna) 
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2.3 Mokro čiščenje javnih površin 

Ukrep je izvajala občina Črna na Koroškem.  

V planu aktivnosti je bilo občasno mokro čiščenje prahu na utrjenih javnih površinah v krajih Črna 

in Ţerjav z izposojenim namenskim vozilom. Občina Črna na Koroškem se je v času poletnih 

mesecih dogovorila s podjetjem TAB, da so izvajali občasno čiščenje cest z namenskim vozilom. S 

tem so preprečevali naknadno dvigovanje prahu iz cestnih površin. V okviru tega ukrepa je bilo 

izvedeno tudi čiščenje pločnikov, ki ga je izvedlo specializirano podjetje Skosal s.p..    

 

 
 

Slika: Mokro čiščenje javnih površin na območju Občine Črna na Koroškem  

 

2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami 

V letu 2009 ni bilo predvidenih ukrepov. 

 

2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje 

Ukrep je izvajala občina Črna na Koroškem.  

Predvidena je bila osnovna ureditev površin za vrtnarjenje na območju Mrdavs. V ta namen je 

Občina Črna na Koroškem določila in odkupila zemljišča ter izvedla dovoz čiste zemlje. 

Funkcionalna ureditev vrtov še ni bila izvedena. V nadaljevanju ukrepa je potrebno urediti vrtove 

s spremljajočo infrastrukturo in jih ponuditi občanom v uporabo. 

 

2.6 Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno 

izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in 

zdravstveno varstvo otrok 

Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.  

V planu aktivnosti je bila uvedba subvencij za zagotovitev varovalne prehrane v Občinah Črna 

na Koroškem in Meţica. V letu 2009 so bila skladno s priporočili Sluţbe Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) v dopolnilno prehrano prednostno vključena 

ekološko pridelana živila. V prvi polovici leta 2009  je bila pripravljena vsa potrebna 

dokumentacija za izpeljavo izbora ţivil za dopolnilno varovalno prehrano. Pri oblikovanju 

javnega naročila za dopolnilno varovalno prehrano so bila prednostno upoštevana 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 program varovalne prehrane je bila na 

koncu vključena Bio kmetija Rţen iz Selovca, ki je 2x/teden dostavljala v Meţico in Črno ţivila iz 
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sklopa Eko sveţa zelenjava (por, špinača/kopriva, brokoli, bučke, paradiţnik, blitva, zelje, 

paprika, cvetača), krompir, stročnice (fiţol, grah) in sadni sokovi. Pridobilo se je tudi dobavitelja 

za meso mladih govedi (Pohorje beaf). Dostava izbranih eko ţivil vrtcem se je pričela izvajati v 

mesecu juniju, v mesecu septembru pa tudi šolam. Program se je v praksi uspešno izvajal. V 

prihodnje pa bo potrebno poiskati ustrezno rešitev, da bo program lahko tekel nemoteno v 

začetku leta, pred potrditvijo letnega programa ukrepov in v nadaljevanju celotno koledarsko 

leto.  
 

Za učinkovito izvajanje ukrepa je bilo z dobavitelji ekološko pridelanih ţivil potrebnega precej 

dogovarjanja in usklajevanja. Posamezni kmet je moral pridelke (manjše količin) dostavljati 2x 

tedensko v Vrtce in Osnovni šol v Meţici in Črni. Potrebno je izpostaviti tudi to, da je bil dogovor 

doseţen z dobavitelji ţivil slovenskega porekla. Na ta način je bila pri varovalnih ţivilih povišana 

tudi komponenta kakovosti, skladno s tem pa je večji tudi učinek ukrepa. 

 

2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje 

Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.  

V letu 2009 je bila izvedena ureditev nove fasade na objektu Delavskega doma v Črni. Na 

Osnovni šoli Meţica se je zaključila ureditev fasade, ki se je izvajala ţe v letu 2008 in je del 

večjega projekta celovite renovacije šole, ki še ni zaključen. 
 

 
Slika: Nova fasada na Delavskem domu Ţerjav (Črna) 

 

 
Slika: Nova fasada na Osnovni šoli Meţica 
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2.8   Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o moţnih virih 

strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in varovalni 

prehrani 

Ukrep je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.  

Z obveščanjem in ozaveščanjem prebivalstva za zmanjšanje vnosa svinca in drugih teţkih kovin v 

telo je ZZV Ravne aktivno pričel ţe leta 2004 v okviru projektne naloge: »Ţivljenje s svincem«, 

aktivnosti pa nadaljeval v naslednjih letih. V sklopu naloge sta bila oblikovana informativna 

zloţenka in plakat, organizirane so bile delavnice, posveti in informativne točke za občane, 

organizirane tiskovne konference, vzpostavljena spletna stran, zagotovljena stalna razpoloţljivost 

strokovnjakov za vprašanja, pripravljena in izvedena ciljna svetovanja za bolj občutljive skupine 

prebivalstva (predšolski otroci, nosečnice, zaposleni v industriji svinca,….). Nadaljevala so se 

sodelovanja z vrtci, izpeljani so bili roditeljski sestanki, vsebine pa so bile predstavljene tudi v Šoli 

za starše.  
 

V letu 2009 se je okrepilo sodelovanje z osnovnimi šolami. Izpeljani so bili roditeljski sestanki na 

Osnovnih šolah Črna in Meţica, kjer je bila predstavljena problematika onesnaţenega okolja, 

izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja/aktivnosti v zvezi s programom in podajanje 

odgovorov na zastavljena vprašanja staršev. Osnovnim šoli Črna na Koroškem in Meţica sta 

sodelovali tudi pri pridobivanju povratnih informacij o poznavanju in odnosu ljudi do programa. V 

ta namen so bili staršem razdeljeni anketni vprašalniki, ki so jih le ti izpolnili in vrnili na šole, 

analiza zbranih vprašalnikov pa je bila nato izvedena na ZZV Ravne na Koroškem. 
 

Program je bil predstavljen tudi predstavnici Urada varuhinje človekovih pravic, izpostavljene so 

bile moţnosti sodelovanja urada pri izvajanju oz. predvsem pri uveljavljanju programa.  
 

V letu 2009 je bil izveden ogled urejenosti javnih otroških igrišč, z oceno stanja z vidika tveganja 

za vnos svinca. Izvedena je bila primerjava s stanjem v letu 2008.  
 

ZZV Ravne je bil v veliki meri vključen v oblikovanje in izvajanje programa varovalne prehrane, 

predvsem pri vključevanju ekološko pridelanih ţivil.  Kontinuirano je potekalo tudi obveščanje 

medijev, ki so jim bile ponujene potrebne informacije glede problematike onesnaţenega okolja v 

ZMD, poteka programa ukrepov in z njim povezanih dogodkov.  
 

 

SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI« 

Na spletni strani so dostopne različen informacije o samem svincu, njegovih škodljivih vplivih na 

zdravje ter o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa svinca v telo: 

predstavljen je dolgoročni plan ukrepov za izboljšanje stanja okolja, zaključno poročilo za 

predhodno leto, aktualni letni plan ukrepov,  objavljeni so sprotni dogodki in spremembe, ki se 

dogajajo oz. izvajajo v obremenjenem okolju, urejene so povezave do spletnih strani vseh 

partnerjev v programu. Na spletni strani so objavljene tudi telefonske številke in elektronski 

naslovi koordinatorja programa,  kjer so na voljo oz. dosegljivi za vprašanja, pobude, predloge 

in mnenja. V letu 2009 je bil vzpostavljen tudi forum, ki omogoča še en način neposredne 

izmenjave mnenj z zainteresirano javnostjo. Namen spletne strani je, da bi bila čim pogosteje in 

čim širše obiskana, da bi uporabniki izraţali svoja mnenja, predloge, ideje in nenazadnje tudi 

konstruktivne kritike, ki lahko pripomorejo k izboljšanju programa. 
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PREDSTAVITEV PROGRAMA SANACIJSKIH UKREPOV PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE  

Dne 24.3.2009 je Zgornjo Meţiško dolino obiskal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

Ob tej priloţnosti je bil v mali dvorani Narodnega doma v Meţici izveden skupen sestanek na 

temo: »Predstavitev programa sanacije Zgornje Meţiške doline«.  Sestanka so se ob delegaciji 

predsednika udeleţili ţupana Občin Meţica in Črna na Koroškem, občinski svetniki Občine 

Meţica, predstavniki lokalnih podjetij in predstavnika ZZV Ravne. Na sestanku je bilo predsedniku 

natančneje predstavljena problematika onesnaţenja ZMD in program ukrepov za sanacijo stanja. 

Predstavniki občin, podjetij in ZZV Ravne so pojasnili vsak svojo vlogo ter odnos do programa in 

pokazali na prednosti in pomanjkljivosti, ki jih ob izvajanju programa čutijo. Predsednik je 

izvajanje programa sanacije pozdravil in opozoril, da to ni le problem regije, ampak širši 

problem in pojasnil, da ga moramo pri reševanju jemati, kot partnerja. Obljubil je, da se bo 

zavzel za še hitrejše izvajanje sanacije in razreševanje problemov, ki se ob izvajanju ukrepov 

pojavljajo.  Povedal je, da je vzdrţevanje in krepitev partnerstva različnih akterjev pri reševanju 

problema bistvenega pomena za uspeh. Sestanka se je udeleţila tudi strokovnjakinja s področja 

varstva okolja, dr. Lučka Kajfeţ Bogataj. Tudi ona ni skrivala zadovoljstvo nad zelo konkretnim 

pristopom pri reševanju problema, ki bi lahko sluţil kot model nekaterim drugim okoljem z 

ekološko problematiko v drţavi. Opozorila je, da so moţne izboljšave in predlagala organizacijo 

raziskovalne skupine, ki bi delovala v lokalnem okolju in bi lahko pripomogla k vsebinski krepitvi 

pri aktivnostih za izboljšanje stanja okolja in vključevanju dodatnih vsebin in kakovostnih 

pridobitev pri posameznih ukrepih. 
 

Obisk predsednika je potrdil, da je okoljska problematika velik pomen okoljske problematike na 

nivoju drţave in pozitiven odnos do reševanja problematike v ZMD.  
 

 
 

Slika: Predsednik med učenci OŠ Meţica 

 

TISKOVNA KONFERENCA MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Dne 1.4.2009 je bila v Občini Črna na Koroškem novinarska konferenca glede izvajanja 

Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Minister za okolje in 
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prostor Karel Erjavec  je predstavil plan ukrepov za leto 2009. Povedal je tudi, da se zavedajo, 

da je ZMD eno okoljsko najbolj degradiranih območij v Sloveniji in je zato zastavljen program 

ukrepov vsekakor upravičen in ga je potrebno izvesti. Minister je omenil tudi problem obstoječih 

emisij teţkih kovin v okolje. Izpostavil je problem proizvodnje in uporabe s teţkimi kovinami 

močno obremenjenih gradbenih materialov, katerih proizvodnja je locirana prav v okoljsko 

najbolj obremenjenem območju v Ţerjavu. Opozoril je, da širjenje novih emisij lahko izniči učinke 

sanacijskega programa. 
 

 
 

Slika: Minister med ţupanoma v centru Občine Črna na Koroškem  

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA SANACIJSKIH UKREPOV NA POLETNEM ŠTUDIJSKEM TABORU 

ŠTUDENTOM UNIVERZE ZA NARAVNE VIRE IN UPORABNE NARAVOSLOVNE ZNANOSTI IZ 

DUNAJA 

Strokovnjaki s Centra za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške Fakultete v Ljubljani so ZZV 

Ravne povabili h sodelovanju na poletnem študijskem taboru, ki so ga obiskali študenti Univerze 

za naravne vire in uporabne naravoslovne znanosti iz Dunaja. Študentom je bil predstavljen 

program, ter izpostavljene glavne prednosti in ovire pri njegovem izvajanju v praksi.  

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA SANACIJSKIH UKREPOV V ZMD NA 50. SEJI SVETA ZA VARSTVO 

OKOLJA RS, DRŢAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

Problematika onesnaţenosti okolja in pristop h njenemu je bilo predstavljeno tudi članom Sveta za 

varstvo okolja Republike Slovenije na 50. seji z naslovom: »Nekatera onesnaţena območja v 

Sloveniji in zdravje ljudi«, ki je potekala dne 7.7.2009 v poslopju Drţavnega zbora v Ljubljani. 
 

PREDSTAVITEV IZVAJANJA PROGRAMA SANACIJE SVINCA V ZMD ŠTUDENTOM FILOZOFSKE 

FAKULTETE Z ODDELKA GEOGRAFIJA 

V mesecu novembru so ZMD obiskali študentje Filozofske fakultete. Podrobneje jim je bil 

predstavljen Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD, ogledali pa so si tudi 

izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti svincu na terenu.  
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PREGLED IN OCENA STANJA JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ Z VIDIKA TVEGANJA ZA VNOS 

SVINCA TER PRIMERJAVA Z STANJEM V LETU 2008  

V letu 2009 so bila pregledana vsa javna otroška igrišča, tista pred vrtci in tudi ostala v obeh 

občinah v Zgornji Meţiški dolini. Preverjeno je bilo, katere predlagane izboljšave iz leta 2008 so 

bile ţe izvedene, kako so bile izvedene in kaj bi bilo potrebno še storiti.  
 

PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE    

ZZV Ravne je bil aktivno vključen v vse faze programa varovalne prehrane. Z občinama Črna na 

Koroškem in Meţica so sodelovali pri pripravi javnega naročila za dopolnilno varovalno 

prehrano in predlagali, da so prednostno upoštevana 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. Pri oblikovanju javnega naročila za dopolnilno varovalno prehrano so 

bila Intenzivno se je iskalo pridelovalce ekoloških produktov na Koroškem, v kar so bili vključeni 

tudi strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje. V program varovalne prehrane so bili 

uvrščeni ekološko pridelana zelenjava in sadni sokovi (Bio kmetija Rţen) ter meso mladih govedi 

(Pohorje beaf). Izbrana ponujena ţivila vsebujejo visoki deleţ kalcija, ţeleza in vitamina C. Za 

potrebe vrtcev je bila izračunana količinska poraba izbranih ţivil na mesec/otroka, ter izdelan 

načrt vključitve dopolnilnih ţivil v osnovni jedilnik za predšolske otroke. Z vodji vrtcev in obeh 

osnovnih šol ter s kuharskim osebjem so tekla številna dogovarjanja, kako bodo pripravljali 

obroke in kako jih bodo ponujali otrokom. Za učinkovitejšo uvedbo dopolnilnih ţivil je bilo 

izpeljano tudi predhodno izobraţevanje za ciljno populacijo. Organizirani so bili tudi sestanki z 

akterji, vključenimi v program dopolnilne varovalne prehrane, z namenom okrepitve in 

optimizacije izvajanega procesa dobave in priprave varovalnih in ekološko pridelanih ţivil. 

Za leto 2009 je potrebno izpostaviti tudi dokončno izdelavo in distribucijo prehranske podlage, 

na kateri so bile predstavljene informacije o varovalni prehrani in tudi nekaj predlogov za 

pripravo enostavnih zdravih jedi. Distribucija podlag je potekala preko šol, vrtcev in neposredno 

ob javnih prireditvah. Odziv končnih uporabnikov je bil zelo pozitiven. 

VPRAŠALNIK O OKOLJSKIH TVEGANJIH ZA ZDRAVJE IN PROGRAMU UKREPOV ZA 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI 

V okviru naloge obveščanja in ozaveščanja prebivalcev so bili v mesecu septembru pripravljeni 

vprašalniki o poznavanju programa ukrepov in odnosu do programa, ter nato razdeljeni 

občanom Črne na Koroškem in Meţice, ki jih program tudi v največji meri zadeva. Pri razdelitvi in 

zbiranju vprašalnikov sta sodelovali osnovni šoli Meţica in Črna na koroškem. 
 

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

okolja prebivalstvu, katera področja varovanja okolja in zdravja se jim zdijo najpomembnejša in 

tudi bolj konkretno, kako poznajo aktivnosti iz programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja 

v Zgornji Meţiški dolini in kaj menijo o teh ukrepih in programu nasploh.  
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NADALJEVALE SO SE TUDI PREOSTALE INFORMATIVNE AKTIVNOSTI:  
 

 Udeleţitev različnih dogodkov v Zgornji Meţiški dolini, kjer je bilo predstavljeno izvajanje 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ter obiskovalcem podani odgovori na zastavljena 

vprašanja. 

 Na roditeljskih sestankih v Vrtcih Meţica in Črna ter Osnovnih šolah Meţica in Črna, je bilo 

staršem predstavljeno izvajanje dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih in podani odgovori na 

vprašanja v zvezi z izpostavljenostjo, zmanjšanjem vnosa in škodljivih vplivih svinca. Kot 

dodana vrednost v letošnjem letu pa je bila tudi razširjena dopolnilna varovalna prehrana 

med osnovnošolske otroke. 

 V občinskih glasilih so bili redno objavljeni prispevki z nasveti, kako zmanjšati izpostavljenost 

svincu, prebivalci pa so bili informirani o napredku izvajanja sanacijskih ukrepov.  

 Različnim interesentom so bile vedno na voljo informacije preko telefonov. V delavnem času 

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

 Redna komunikacija z mediji.  

 

    
 

Sliki: Roditeljski sestanki v vrtcih 
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja prebivalstva v letu 2009 

(na dveh straneh; 1. stran) 

Datum Aktivnost 

12.2.2009 

Predstavitev modela IEUBK za napoved svinca v krvi 

otrok na skupnem sestanku strokovnjakov Inštituta za 

varovanje zdravja in regionalnih ZZV v Ljubljani 

24.3.2009 
Predstavitev programa sanacijskih ukrepov ZMD ob 

obisku predsednika Republike Slovenije 

1.4.2009 

Predstavitev izvajanje Programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v ZMD ob obisku Ministra 

za okolje in prostor 

16.4.2009 

Izobraţevanje kuharskega osebja v Vrtcu in Osnovni 

šoli Črna glede priprave in izvajanja dopolnilne 

varovalne prehrane 

22.4.2009 

Izobraţevanje kuharskega osebja v Vrtcu in Osnovni 

šoli Meţica glede priprave in izvajanja dopolnilne 

varovalne prehrane 
 

14.5.2009 Oddaja na RTV SLO o programu sanacije ZMD  

18.6.2009 

Informativna točka v Črni, ob zaključku šolskega leta 

osnovne šole-predstavitev podlage, ki jo lahko 

uporabljamo za prtiček. Kako lahko s primernim 

načinom prehranjevanja zmanjšamo škodljive učinke 

svinca. 

19. in 

24.6.2009 

Informativna točka v Meţici, ob Olimpijskem teku in 

ob zaključku šolskega leta osnovne šole-predstavitev 

podlage, ki jo lahko uporabljamo za prtiček. Kako 

lahko s primernim načinom prehranjevanja zmanjšamo 

škodljive učinke svinca. 

19.6.2009 

Sestanek z vodji Vrtca in Osnovne šole Meţica, vodji 

kuhinj, s predstavniki dobaviteljev posameznih 

sklopov ţivil in predstavnico Občine Meţica. Namen 

sestanka je bil dogovor glede načina uvajanja 

dopolnilne prehrane do ciljne populacije. 
 

25.6.2009 

Predstavitev programa sanacijskih ukrepov na 

poletnem študijskem taboru študentov Univerze za 

naravne vire in uporabne naravoslovne znanosti iz 

Dunaja 

 4.7.2009 

Informativna točka v Črni ob prireditvi pri Najevski 

lipi-predstavitev podlage, ki jo lahko uporabljamo za 

prtiček. Kako lahko s primernim načinom 

prehranjevanja zmanjšamo škodljive učinke svinca. 

6.7.2009 

Sestanek z vodji Vrtca in Osnovne šole Črna s 

podruţnico Ţerjav, vodji kuhinj in predstavnico 

Občine Črna, glede vključevanja ţivil dopolnilne 

varovalne prehrane v jedilnik za predšolske otroke. 
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja prebivalstva v letu 2009 

(na dveh straneh; 2. stran) 

Datum Aktivnost 

7.7.2009 

Predstavitev programa sanacije svinca v ZMD, na 50. 

seji SVORS, v poslopju Drţavnega zbora Republike 

Slovenije 

9.7.2009 

Predstavitev izvajanja programa sanacije ZMD 

predstavnikom Katedre za javno zdravje pri 

Medicinski fakulteti v Ljubljani 

27.8.2009 

Sestanek z vodji Vrtca in Osnovne šole Črna s 

podruţnico Ţerjav, vodji kuhinj, s predstavniki 

dobaviteljev posameznih sklopov ţivil in predstavnico 

Občine Črna. Namen sestanka je bil dogovor glede 

načina uvajanja dopolnilne prehrane do ciljne 

populacije. 
 

Pogovor s starši v Vrtcu Črna 

1.9.2009 

Predstavitev programa sanacije ZMD ter njegove 

pozitivne in šibke točke ob obisku predstavnic 

Varuhinje človekovih pravic na ZZV Ravne 

8.9.2009 
Pogovor z dobavitelji ţivil dopolnilne varovalne 

prehrane 

16.9.2009 

Testiranje vprašalnika v zvezi z okoljem in zdravjem, 

za izboljšanje delovanja na področju varovanja in 

promocije zdravja.  Potrjen vprašalnik je bil namenjen 

staršem osnovnošolskih otrok. 
 

23.9.2009 
Sestanek s kuharicami v Vrtcu Meţica glede izvajanja 

dopolnilne varovalne prehrane 

23., 24., 

28.9.2009 
Pogovori s starši v Osnovni šoli Meţica 
 

6.10.2009 Pogovori s starši v Osnovni šoli Črna 

16.10.2009 

Javna predstavitev magistrske naloge: IEUBK model 

za oceno koncentracije svinca v krvi otrok in njegova 

uporabnost pri raziskovanju in remediaciji okolja v 

ZMD 

20.10.2009 Pogovori s starši v Vrtcu Meţica 

20.11.2009 

Predstavitev izvajanja programa sanacije ZMD 

študentom Filozofske fakultete v Ljubljani, z oddelka 

geografija  
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Tabela: Nekatere objave v medijih, v zvezi z izvajanjem programa v letu 2009 (na dveh straneh; 

1. stran) 

Datum 

objave 

Medij, vir Tema objave oziroma naslov 

3.1.2009 Dnevnik 
Močno preseţene kritične vrednosti svinca na otroških 

igriščih 

5.1.2009 24.ur.com 
Močno preseţene kritične vrednosti svinca na otroških 

igriščih 

6.1.2009 Večer S svincem onesnaţena zemlja 

11.1.2009 Pop TV Svinec uničuje otroška ţivljenja 

15.1.2009 Polet 
Svinčena dediščina  

Ţivljenje s posledicami onesnaţenosti s svincem v ZMD 

5.2.2009 Delo Odpravljanje posledic svinca v ZMD  

5.2.2009 Večer Program ukrepov čaka na potrditev  

23.2.2009 Večer Nadaljevanje sanacijske poti 

24.2.2009 revija Sij Sanacija onesnaţenega okolja v ZMD 

24.3.2009 Dnevnik 
V Meţiški dolini se otroci na otroških igriščih 

zastrupljajo s svincem 

24.3.2009 bajta.si Otroci in svinec 

25.3.2009 Večer Cilj je še hitrejša in učinkovita sanacija okolja 

25.3.2009 Delo 
Okoljska sanacija ZMD 

Predsednik drţave podprl Korošce 

30.3.2009 Črnjanski cajtng Onesnaţenosti zraka in tal v ZMD 

2.4.2009 Delo Svinca na Koroškem noče biti konec 

2.4.2009 Večer 
Recesija okoljske sanacije Meţiške doline ne more 

ogroţati 

28.4.2009 Val 202 Svinec 

6.5.2009 Večer 

Na igrišču v Ţerjavu in v Rudarjevem danes menjava 

onesnaţene zemlje  

Vnovične meritve onesnaţenosti 

11.5.2009 kanal A Svinec in zamenjava zemlje 

14.5.2009 Radio SLO 
Celodnevno javljanje iz Črne na Koroškem-potek 

sanacije 

28.5.2009 Večer 
Nov cikel obremenjenosti zraka 

Znova analize svinca v krvi otrok 

29.5.2009 Delo ZMD spet merijo onesnaţenost zraka 

30.5.2009 Večer 

Danes bodo znova namestili merilnike, s katerimi 

bodo ugotavljali obremenjenost zraka s teţkimi 

kovinami  

30.5.2009 Dnevnik V boju s svincem štejejo tudi kuharice  
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Tabela: Nekatere objave v medijih, v zvezi z izvajanjem programa v letu 2009 (na dveh straneh; 

2. stran) 

Datum 

objave 

Medij, vir Tema objave oziroma naslov 

11.8.2009 Večer Otroci manj obremenjeni s svincem 

17.8.2009 Delo, Mag Kako preţiveti s svincem 

10.11.2009 Večer 
Petina otrok s prekoračenimi vsebnostmi svinca v krvi 

Pozitivna ocena ukrepov 

12.11.2009 Koroški radio Odvzem vzorcev tal in vrtnin 

13.11.2009 Večer 
Koliko škodljive teţke kovine še onesnaţujejo tla? 

Subvencija za zdravo prehrano 

14.11.2009 Dnevnik 
V Meţiški dolini bodo tokrat pregledali tudi vzorce 

solate, radiča in peteršilja 

14.11.2009 Delo Spet vzeli vzorce tal in vrtnin 

 

 

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

Otroška igrišča so namenjena prvenstveno otrokom in prav tam je zadrţevanje večjega števila 

otrok najbolj verjetno. Otroci v svoji igri prihajajo v stik z okoljem še bolj intenzivno in so zato 

njegovim vplivom in učinkom toliko bolj izpostavljeni. Kar se tiče svinca so tudi na otroških igriščih 

pomembni faktorji izpostavljenosti tla, prah in posredno zrak. Izpostavljenost je večja na igriščih, 

kjer so tla močno obremenjena s svincem in slabo prekrita s travo, da je dviganje prahu oz. stik z 

obremenjeno zemljo bolj neposreden. Izpostavljenost je lahko večja tudi zaradi virov v bliţnji 

okolici. Ti viri so lahko industrijski obrati, pa tudi dovozne makadamske površine in parkirišča. Vse 

moţne vire izpostavljenosti je potrebno omejiti in njihov učinek zmanjšati na minimum. Poleg tega 

je potrebno upoštevati pri igriščih tudi ostale elemente, ki bi lahko pomenili nevarnost za otroke in 

jih urediti tako, da bo otrokom omogočena varna igra brez tveganja za njihovo zdravje.  
 

Z namenom, da bi upravljavce igrišč opozorili na stanje in predlagali moţne izboljšave, je bil 

opravljen terenski ogled javnih otroških igrišč v Občinah Črna na Koroškem in Meţica. V letu 

2009 je bila izvedena primerjava stanja igrišč z letom prej. Preverjeni so bili ukrepi, ki so bili 

izvedeni in katere pomanjkljivosti je potrebno še odpraviti. V pregled so bila zajeta vsa javna 

otroška igrišča v prostoru obeh občin. Za vsako igrišče je bil izdelan zapisnik o ogledu z oceno 

stanja. O ugotovitvah je bilo pripravljeno ločeno poročilo in je bilo skupaj z zapisniki o 

posameznih igriščih posredovano na obe občini.  
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POROČILO ZA OBČINO MEŢICA 
 

UVOD 

V skladu z letnim programom so bili opravljeni pregledi javnih otroških igrišč in ocena stanja z 

vidika tveganja za vnos svinca. 
 

Po ocenah strokovnjakov in izkušnjah iz tujine je najpomembnejši faktor izpostavljenosti prah, ki 

vsebuje visoke vsebnosti svinca. Prah se pojavlja v zunanjem in notranjem bivalnem okolju otrok. 

Otroci ga v telo vnašajo preko umazanih rok, prašnih igrač, ga vdihavajo ali pa pojejo skupaj s 

hrano. Da bi zmanjšali tveganje za vnos prahu v telo otrok je potrebno izvajati ukrepe za 

preprečevanje mobilnosti prahu. Svinec je deponiran večinoma v tleh, od koder se lahko dviguje 

in ponovno useda na druge površine ter na ta način raznaša v okolju.  Na površinah, ki so 

prvenstveno namenjene otrokom, je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos svinca v telo otrok. 

Zato so prav otroška igrišča tiste površine, ki jih je potrebno urediti tako, da je moţnost 

dvigovanja onesnaţenega prahu čim manjša, in da je v največji meri zmanjšan vpliv drugih 

faktorjev izpostavljenosti svincu.    
 

METODA DELA 

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

bili v mesecu oktobru 2009  izvedeni terenski ogledi javnih otroških igrišč v Občini Meţica.  Za 

potrebe pregleda je bil uporabljen vprašalnik, ki je zajemal splošno stanje igrišč in ocenitev 

moţnih potencialnih virov za večje izpostavljenost otrok svincu. Izvedena je bila primerjava s 

stanjem v letu 2008, 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 

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

 urejena pešpot med igrali,   

 izboljšave glede na podane predloge v lanskem letu. 
 

REZULTATI 

V Občini Meţica so funkcionalna 3 javna otroška igrišča (tabela).  

IME IGRIŠČA UPRAVLJALEC  UPORABNIKI OGRAJENOST MOŢNOST 

ZAKLEPANJA 

Igrišče pri Enoti 

vrtca Meţica 

Občina Meţica Ciljna populacija –

predšolski otroci, ki 

obiskujejo  vrtec 

Da Da, 

ključavnica 

Igrišče pri 

»letnem 

kopališču« 

V letu 2009 rušitev igral in preureditev igralnega prostora  

Igrišče na »Leški 

cesti« med bloki 

Izgradnja novega igralnega prostora, zaključitev predvidena v letu 2010 

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 

Vzdrţevalec vseh javnih igrišč, ki nimajo moţnosti zaklepa, je Komunala Meţica javno komunalno podjetje d.o.o.. 
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Pri pregledih so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti. Opisi posameznih javnih otroških igrišč 

s predlogi za izboljšanje stanja so v terenskih zapisnikih. Na tem mestu pa je izpostavljenih nekaj 

splošnih ugotovitev.                                                                                                                                                                                                                                                     
 

NAJPOGOSTEJŠE UGOTOVITVE PREDLOGI ZA IZBOLŠANJE 

 na določenih igralnih prostorih ni pitne 

vode  

 namestiti ustrezen vir pitne vode – 

umivalnik za umivanje rok in zunanjih 

igrač ter pitnik  

 

 določene dostopne poti so 

makadamske, kar omogoča 

dvigovanje prahu in s tem tudi 

svinčevega prahu 

 s primernim tlakovanjem oz. ureditvijo 

dostopnih poti omejiti dviganje prahu  

 zemlja je vir onesnaţenja s svincem  izvesti prekritje vrhnje plasti zemlje z 

novo, nekontaminirano (30cm) na 

igrišču, kjer še ni bilo izvedeno (na 

Poleni)  

 

 

POROČILO ZA OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM 
 

UVOD 

V skladu z letnim programom so bili opravljeni pregledi javnih otroških igrišč in ocena stanja z 

vidika tveganja za vnos svinca. 
 

Po ocenah strokovnjakov in izkušnjah iz tujine je najpomembnejši faktor izpostavljenosti prah, ki 

vsebuje visoke vsebnosti svinca. Prah se pojavlja v zunanjem in notranjem bivalnem okolju otrok. 

Otroci ga v telo vnašajo preko umazanih rok, prašnih igrač, ga vdihavajo ali pa pojejo skupaj s 

hrano. Da bi zmanjšali tveganje za vnos prahu v telo otrok je potrebno izvajati ukrepe za 

preprečevanje mobilnosti prahu. Svinec je deponiran večinoma v tleh, od koder se lahko dviguje 

in ponovno useda na druge površine ter na ta način raznaša v okolju. Na površinah, ki so 

prvenstveno namenjene otrokom, je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos svinca v telo otrok. 

Zato so prav otroška igrišča tiste površine, ki jih je potrebno urediti tako, da je moţnost 

dvigovanja onesnaţenega prahu čim manjša, in da je v največji meri zmanjšan vpliv drugih 

faktorjev izpostavljenosti svincu.    

 

METODA DELA 

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

bili v mesecu novembru 2009  izvedeni terenski ogledi javnih otroških igrišč v Občini Črna na 

Koroškem. Za potrebe pregleda je bil uporabljen vprašalnik, ki je zajemal splošno stanje igrišč in 

ocenitev moţnih potencialnih virov za večje izpostavljenost otrok svincu. Izvedena je bila 

primerjava s stanjem v letu 2008, 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 

podloge pri izteku igral in njena ohranjenost, izgled igral, vrsta materiala, dotrajanost), 
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 urejena pešpot med igrali,  

 izboljšave glede na podane predloge v lanskem letu. 

 

REZULTATI 

V Občini Črna na Koroškem je 5 javnih otroških igrišč (tabela).  

IME IGRIŠČA UPRAVLJALEC  UPORABNIKI OGRAJENOST MOŢNOST 

ZAKLEPANJA 

Igrišče vrtec 

Črna 

OŠ Črna Ciljna populacija –

predšolski otroci, ki 

obiskujejo  vrtec 

Da Da, ključavnica 

*Igrišče na ridi, 

Rudarjevo 

Občina Črna  Splošna populacija – 

predšolski in šolski 

otroci, drugi  

Ne Ne 

*Igrišče na kupu, 

Rudarjevo 

Občina Črna Splošna populacija – 

predšolski in šolski 

otroci, drugi 

Da Da 

Igrišče vrtec 

Ţerjav 

OŠ Črna Ciljna populacija –

predšolski otroci, ki 

obiskujejo  vrtec 

Da Da, zaklep 

Igrišče Ţerjav-

novo, ob trgovini 

Občina Črna Splošna populacija – 

predšolski in šolski 

otroci, drugi 

Da Ne 

*Igrišče v slabem stanju ali zapuščeno 

 

Pri pregledih so bile  ugotovljene določene pomanjkljivosti. Opisi posameznih javnih otroških igrišč 

s predlogi za izboljšanje stanja so v terenskih zapisnikih. Na tem mestu pa je izpostavljenih nekaj 

splošnih ugotovitev.                                                                                                                                                                                                                                                     
 

NAJPOGOSTEJŠE UGOTOVITVE PREDLOGI ZA IZBOLŠANJE 

 pri izteku določenih igral ni nameščenih 

protiprašnih podlag 

 

 namestiti ustrezne protiprašne podlage 

 na določenih igralnih prostorih ni pitne 

vode  

 namestiti ustrezen vir pitne vode – 

umivalnik za umivanje rok in zunanjih 

igrač ter pitnik  

 

 določena igrala so dotrajana in jih je 

potrebno obnoviti oz. postaviti nova 

 obnoviti igrala in zagotoviti ustrezna 

igrala  za prvo starostno obdobje oz. 

za otroke do 3. leta starosti 

 

 zemlja je vir onesnaţenja s svincem  izvesti ponovno oz. delno prekritje 

vrhnje plasti zemlje z novo, 

nekontaminirano (30cm) na igriščih v 

Ţerjavu in Rudarjevem  
 

Zapisniki o ogledih posameznih javnih otroških igrišč v Meţici in Črni so v prilogi.  
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NALOGA: Program varovalne prehrane 

Eden pomembnih faktorjev pri vnosu svinca v telo otrok oz. obstoju svinca v telesu 

otrok je prehrana. Ne samo, da mora biti za prehrano otrok uporabljena prehrana, 

ki ni obremenjena s svincem, morda še pomembnejša je varovalna prehrana, ki 

vpliva na manjšo uspešnost vezave in obstoja svinca v telesu. 
 

Z izbrano prehrano lahko zmanjšamo absorpcijo (vsrkavanje) svinca, zato 

strokovnjaki predlagajo naj bo na kroţniku hrana, ki vsebuje veliko ţeleza (meso-

rdeče, 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…).  
 

V ZMD je priporočeno opuščanje gojenja širokolistne zelenjave (solata, špinača) in 

nekaterih gomoljnic (rdeča pesa), pogojno gojenje endivije, peteršilja, paradiţnika, 

zelja, krompirja in korenja, priporoča pa se gojenje plodovk (fiţol, grah, bob), 

kapusnic (cvetača, brokoli), pečkatega in koščičastega sadje.   
 

Zelo pomembno je, da zelenjavo in sadje pred uporabo uporabniki temeljito 

operejo, saj lahko s tem procesom izplaknejo določeni deleţ svinčevega prahu. 

Pomembno je tudi nadaljevanje osveščanja o gojenju zelenjave in sadja v tem delu 

Koroške regije.  
 

Neustrezna  prehrana je eden od pomembnih dejavnikov tveganja pri otrocih z 

zvišanimi vrednostmi svinca, zato je potrebno poskrbeti, da so starši in otroci o tem 

informirani in imajo moţnost izbire primerne prehrane.  
 

Otrok potrebuje uravnoteţeno in starosti prilagojeno prehrano. Zato je potrebno 

načrtovati prehrano otrok s posebno pazljivostjo na vsebnosti nekaterih vitaminov in 

mineralov. 
 

Prav tako pa lahko absorpcijo svinca zmanjšajo z rednimi obroki. Zato strokovnjaki 

dajemo tako velik poudarek na redno prehranjevanje, kar lepo zagotavljajo v 

Vrtcih Meţica in Črna. Reţim prehranjevanje je ustrezno izpeljan, saj otroci uţivajo 

obroke na časovni presledek do dveh ur. 
 

ZZV Ravne usklajuje varovalno prehrano z osnovnimi jedilniki, ki so pripravljeni po 

Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah (zaloţnik 

Ministrstvo za zdravje, 2005). Osnovni jedilniki vključujejo vsakodnevno izdelke iz 

ţit in/ali druga škrobna ţivila, mleko ali mlečne izdelke, sadje in zelenjavo. 

Tedensko je usklajeno meso-različne vrste, načrtovalci obrokov uvajajo tudi 

brezmesni dan, ko meso nadomestijo stročnice. V jedilnik vključujejo tudi jedi iz rib. 
 

Pri varovalni prehrani dajejo večji poudarek na ţivila, ki imajo višjo vrednost 

ţeleza, kalcija in vitamina C, saj so ţivila s temi vsebnostmi pomembni del 

varovalne prehrane. Ţelezo in kalcij sta tekmeca svincu, vitamin C pa v telesu 

pomaga pretvarjati ţelezo v obliko, ki jo črevesne celice laţje vsrkavajo. 
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IZBOR VAROVALNIH ŢIVIL, KI SO VKLJUČENA V VAROVALNO PREHRANO, V 

VRTCIH 

Iz skupine sadje: kivi, napitek iz limon in pomaranč, hruške, breskve/marelice, suho 

in zamrznjeno sadje. Iz skupine ostala ţivila: prosena kaša, čičerika, olivno olje, 

sardine, sadno-ţitna rezina ter napitki s 100% sadno-zelenjavnim deleţem. Kot 

novost so vključena tudi ekološko pridelana ţivila: por, špinača/koprive, brokoli, 

bučke, paradiţnik, blitva, zelje, paprika, cvetača, krompir, fiţol, grah, sadni sok in 

meso mlade govedi. 

Koordinator programa je zelo ponosen na to, da so v varovalno prehrano vključena 

ekološko pridelana ţivila slovenskega porekla. Ţivila iz skupine eko zelenjava, 

krompir, stročnice in sadni sokovi zagotavlja Bio kmetija Rţen iz Selovca. Ţivila iz 

skupine meso (Pohorje beaf) pa zagotavljajo Zveza zadrug, Trojiške dobrote d.o.o. 

Določena varovalna ţivila so z letošnjim šolskim letom uspeli vključiti tudi v šolsko 

prehrano.  
 

V letošnjem letu je bil izdelan izdelek, ki so ga poimenovali Podlaga, lahko se 

uporablja kot prtiček, kadar se prigrizne kaj bolj ali manj slastnega. Ob tem pa 

delajo druţbo prijazni namigi, kako s primernim načinom prehranjevanja zmanjšati 

škodljive  učinke  svinca oz. kakšno hrano ponuditi otroku, da bo učinkovalo varno. 

Glavno nalogo pri tem imajo ţivila, ki so bogata z vitaminom C ter mineraloma 

kalcijem in ţelezom. Dobra kombinacija in siti ţelodčki torej lahko uspešno 

zmanjšajo škodljive učinke svinca. Da pa naloga ni preteţka, so na drugi strani 

zapisani še »Dobronamerni za sladkosnedneţe« - to je skupek idej, kako 

kombinirati posamezna ţivila, da so doseţeni koristni učinki. Ko bodo otroci sami, 

ali s pomočjo glavnega šefa domače kuhinje napisano preizkušali v praksi, so ţelje, 

da uţivajo tako v pripravi, kot tudi v pokušanju. 
 

 
Slika: Podlaga 

 

Izdelek je bil predstavljen na številnih prireditvah, namenjen vsakemu otroku v ZMD. 

Nekaj naštetih prireditev oz. aktivnosti: ob zaključku šolskega leta Osnovne šole 

Črna na Koroškem in Osnovne šole Meţica,  ob prireditvi Olimpijskega teka pred 

narodnim domom v Meţici, ob tradicionalni prireditvi pri Najevski lipi v Črni na 

Koroškem. 
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Slika: Utrinek iz zaključka šolskega leta Osnovne šole Črna na Koroškem  
 

  

 
 

Slika: Utrinki ob Olimpijskem teku v Meţici 
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Slika: Utrinek ob prireditvi na Najevski lipi 2009 

 

V razmislek za v prihodnje pa bi bilo potrebno nameniti dodatna sredstva za 

pomoč pri vzpostavitvi in izvajanju varovalne prehrane prebivalcem v ZMD. V 

letošnjem letu je bilo poskusno vključevanje ekološko pridelanih ţivil v prehrano 

otrok, kar terja precej naporov pri usklajevanju med naročniki (občine), porabniki 

(vrtci, šole) in dobavitelji (kmetje). Sama izvedba (naročanje ekoloških ţivil pri 

dodatnih dobaviteljih in priprava raznih napitkov) pa dodatno obremenjuje osebje 

v kuhinjah.      

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 so bili v mesecu septembru 

pripravljeni vprašalniki o poznavanju programa ukrepov in odnosu do programa, 

ter nato razdeljeni občanom Črne na Koroškem in Meţice. Z namenom, da bi 

dosegli čim več ljudi in jih obenem tudi ustrezno motivirali za sodelovanje, sta pri 

izvedli sodelovali Osnovni šoli Črna na Koroškem in Meţica. Dogovorjeno je bilo, 

da so na obeh šolah poskrbeli za razdelitev vprašalnikov svojim učencem in nato 

zbrali izpolnjene vprašalnike. Vprašalnike so izpolnili starši oz. skrbniki otrok, 

nekateri starejši otroci pa so vprašalnike izpolnili tudi sami. Zbrane vprašalnike je 

analiziral ZZV Ravne na Koroškem. V vprašalnik je bilo uvrščenih 11 vprašanj, na 

prvi strani so bila postavljena splošna vprašanja o onesnaţenosti okolja, tveganjih 

za zdravje in poznavanju zdravstveno preventivnih programov v Zgornji Meţiški 

dolini, na drugi strani  pa vprašanja o tveganjih za zdravje zaradi onesnaţenosti 

okolja s teţkimi kovinami, s tem povezanimi moţnimi ukrepi za zmanjšanje tveganja 

za zdravja in oceni programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD.  
 

Cilj aktivnosti je bil pridobiti informacije, ki bodo v pomoč pri načrtovanju 

komunikacijskih aktivnosti v prihodnje, da bi še dodatno izboljšali poznavanje 

programa in ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in njegovega vnosa v 

telo ter na ta način pripomogli k varovanju zdravja prebivalcev ZMD. 

 

REZULTATI 

Skupno je bilo razdeljenih 543 vprašalnikov ( 255 Meţica in 288 Črna). Vrnjenih je 

bilo 295 (54,3%) vprašalnikov, več iz Črne (171), kot Meţice (124). Večinoma so 

vprašalnike izpolnjevale ţenske (77%). Povprečna starost tistih, ki so odgovorili je 

bila 36,74 let, mediana 36 let, starosti so bile od 11 do 72 let. 
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Odgovori na vprašanja 

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

onesnaţeno okolje predstavlja tveganje za vaše zdravje? 
 

Na vprašanje je velika večina odgovorila, da je to večje, kot v drugih predelih 

Slovenije.  

 
 

2.) Kaj se vam zdi v okolju, v katerem ţivite, največje tveganje za vaše zdravje 

in zdravje vaše druţine? 
 

Na odprto vprašanje so vprašani največkrat navedli teţke kovine oziroma svinec 

(68,8%), večkrat sta bila navedena tudi odgovora prah (6,8%) in industrija (5,1%). 
 

3.) Ali menite, da imate dovolj informacij o onesnaţenosti okolja v Zg. Meţiški 

dolini? 
 

Več kot polovica vprašanih ima občutek, da nima dovolj informacij o onesnaţenosti 

okolja v Zgornji Meţiški dolini. 

 
 

4.) Ali poznate kakšen program oz. ukrepe, ki bi jih skupnost in stroka izvajala 

za varovanje zdravja v vaši skupnosti? Kateri? 
 

Pribliţno polovica (51%) vprašanih je navedla, da pozna program oziroma ukrepe, 

ki jih skupnost izvaja za varovanje zdravja. Skoraj vsi (129 od 145), ki so navedli, 

da poznajo program, so navedli vsebine (asfaltiranje, menjava zemlje, dopolnilna 

prehrana, testiranje krvi…) iz programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Meţiški dolini.  
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5.) Kako ste za program izvedeli? 
 

Največ vprašanih je za program izvedelo iz različnih virov in iz sredstev javnega 

obveščanja. 
 

 
 

6.) Kaj menite glede tveganja za zdravje za otroke, odrasle in starejše zaradi 

onesnaţenosti okolja Zgornje Meţiške doline s svincem in drugimi kovinami? 
 

Večina jih pravilno ocenjuje, da je tveganje večje za otroke. Večina ocenjuje 

tveganje kot srednje oziroma zelo nevarno. 
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7.) Ali menite, da ste dovolj seznanjeni s preventivnimi ukrepi glede ţivljenja v 

okolju, kjer obstoja onesnaţenost s svincem? 
 

Tretjina vprašanih meni, da je s preventivnimi ukrepi za varovanje zdravja pred 

tveganji zaradi onesnaţenega okolja premalo seznanjena, skoraj polovica je delno 

seznanjena, slaba patina pa meni, da ima popolne informacije. 
 

 
8.) Ali se spomnite kakšnega ukrepa, ki ga lahko posameznik izvede za manjšo 

izpostavljenost svincu? Katerih? 
 

213 (72,2% odgovorov) je bilo, da se ukrepov spomnijo. V odgovorih so bili 

navedeni znani ukrepi – higiena, prehrana in kombinacija obojega. 
 

9.) Ali se spomnite kakšnega ukrepa, ki ga izvaja skupnost za manjšo 

izpostavljenost svincu? Katerih? 
 

Dobra polovica (156; 52,9%) oseb, ki je podala odgovore, se je spomnila ukrepov 

skupnosti za manjšo izpostavljenost svincu. Praktično vsi (145) so navedli ukrepe iz 

programa ukrepov  za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 

(asfaltiranje, menjava zemlje in mivke na otroških igriščih, program varovalne 

prehrane, mokro čiščenje cest, testiranje vzorcev krvi). 
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10.) Kaj menite o preiskavah krvi s katerimi se ugotavlja izpostavljenost otrok 

svincu?        
 

Večina jih je odgovorila, da so preiskave krvi potrebne. Menijo, da bi jih bilo 

potrebno izvajati tudi pri odraslih. 

 
 

 

 

11.) Na lestvici s kriţcem označite vaš odnos do programa za sanacijo  s svincem   

       onesnaţenega okolja v Zgornji Meţiški dolini. 
 

Večina ocenjuje program ukrepov pozitivno, tretjina odlično.  

 

 
ZAKLJUČKI 

Začetni poskus ocene stališč oziroma odnosa občanov do programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini lahko ocenimo pozitivno. 

Razloga za zadovoljstvo sta lahko predvsem dober odziv in pozitiven odnos 

občanov do programa. Vrnjenih je bilo več kot polovico izpolnjenih vprašalnikov 

(54,3%). Med tistimi, ki so podali oceno svojega stališča do programa ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v ZMD, jih je 71,5% ocenilo program pozitivno, le 2,7% 

pa jih je podalo najbolj negativno oceno. Poleg dobrega odziva kaţe na veliko 

občutljivost prebivalstva do programa tudi dejstvo, da so kot problematiko okolja 

skoraj vsi navajali teţke kovine in svinec. Ne glede na to, da je bil pri tem 

vprašanju zaradi oblikovanja vprašalnika prisoten »bias«, je zanimivo, da so samo 
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štiri osebe navedla področje (promet oz. ceste), ki ni neposredno ali posredno 

povezane s problematiko teţkih kovin v okolju. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da ima 

polovica vprašanih občutek, da nima na voljo dovolj informacij o onesnaţenosti 

okolja v katerem ţivijo, prav tako jih tudi samo polovica navaja, da poznajo kakšen 

program za varovanje zdravja. V polovici, ki pozna programe skoraj vsi 

izpostavljajo ukrepe iz programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD. V 

naslednjih vprašanjih tudi potrdijo, da poznajo najpomembnejše ukrepe, ki jih lahko 

izvaja posameznik (higiena, prehrana) in skupnost (asfaltiranje, menjava zemlje, 

čiščenje cest, dopolnilna prehrana, testiranje krvi…). Pri vprašanjih glede tveganja 

za različne skupine prebivalstva in nujnosti testiranja vzorcev krvi so tudi tisti, ki se 

programa niso spomnili podali pravilno oceno, da so skupina z največjim tveganjem 

za zdravje otroci in bili mnenja, da je testiranje vzorcev krvi potrebno. Velika 

naklonjenost občanov testiranju vzorcev krvi kaţe na to, da to ni samo pomembne 

indikator izpostavljenosti otrok in na podlagi tega ocene napredka programa, 

ampak tudi faktor, ki daje ljudem boljši občutek povezanosti s programom oz. 

občutek, da dobijo tako najbolj ustrezen podatek o tveganju za lastno zdravje. 
 

Rezultati kaţejo, da je potrebno nadaljnjo delo na področju obveščanja 

prebivalstva o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški 

dolini, ter tudi njihove motivacije za večje vključevanje v program in lastne aktivnosti 

za zniţevanje izpostavljenosti teţkim kovinam oz. vnosa teţkih kovin v telo. Rezultati 

kaţejo, da so občani precej dojemljivi na informacije objavljene v javnih medijih in 

informacije posredovane v vrtcih in šolah. To sta dve poti informiranja, ki jih bo 

potrebno v bodoče še več izkoriščati, še bolj okrepiti.  

  

2.9   Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju 

Nalogo sta izvedla Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem in Agencija 

RS za Okolje (ARSO). 

Širšo bivalno okolje nekoliko dlje od najbolj naseljenih krajev (Meţica, Ţerjav, Črna 

na Koroškem), je prav tako obremenjeno s teţkimi kovinami, kar se odraţa tudi pri 

prebivalcih (ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi pri nekaterih otrocih). Za to 

območje so podatki o obremenjenosti okolja, prebivalstva in moţnih faktorjih 

izpostavljenosti svincu in drugim teţkim kovinam precej bolj skopi, kot v območju 

največjega onesnaţenje (1. območje iz Odloka o območjih največje obremenjenosti 

okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški 

dolini), zato je potrebno pridobi več podatkov ter poskusiti identificirati 

najpomembnejše vire izpostavljenosti svincu v tem območju.  S tem namenom so bile 

v letu 2008 na tem območju (2. območje Odloka in širše) izvedene ciljane preiskave 

vzorcev tal na vsebnost teţkih kovin, v letu 2009 pa je bila na podlagi rezultatov in 

drugih relevantnih informacij izdelana prva ocena onesnaţenja in predlagani moţni 

sanacijski ukrepi na širšem bivalnem okolju Zgornje Meţiške doline. V nadaljnjem 

besedilu je predstavljen povzetek iz poročila naloge.  

V letu 2008 so bile v Zgornji Meţiški dolini izvedene meritve vsebnosti teţkih kovin 

v prašnih delcih v zraku in v zgornji plasti tal. Vzorčenje prašnih delcev v zraku je 

potekalo v treh največjih krajih (Črna, Meţica, Ţerjav), vzorci tal pa so bili odvzeti 

tako v dolini, kot tudi v nekoliko bolj oddaljenih naseljenih območjih. Poleg vzorcev 

avtohtonih tal so bili odvzeti tudi vzorci makadamskih dvorišč, vsi vzorci pa so bili 
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odvzeti na lokacijah, kjer je zelo verjetno pogostejše zadrţevanje otrok (otroška 

igrišča, dvorišča pred hišami). 

Rezultati enoletnega monitoringa zraka so pokazali, da v Meţici in Črni 

koncentracije svinca, arzena, kadmija in niklja v zraku niso presegale dovoljene 

ciljne letne vrednosti kovin v zunanjem zraku. V Ţerjavu, ki je najbolj obremenjeno 

mesto s teţkimi kovinami v Zgornji Meţiški dolini sta bili ciljni letni vrednosti za 

arzen in kadmij preseţeni, precej visoka pa je bila tudi koncentracija svinca. Razlog 

za preseţeno vrednost arzena je le ena zelo visoka vrednost na dan 17.10.2007, 

za katero pa ni bilo najdenega vzroka, medtem, ko je povišani vrednosti za kadmij 

in svinec moţno povezovati s transportom onesnaţenega gradbenega materiala. 

Kljub temu, da letne vrednosti za večino kovin niso bile preseţene, so bistveno višje, 

kot na ostalih merilnih mestih v Sloveniji, zato je potrebno z monitoringom zraka in 

ostalimi ukrepi, ki jih predpisuje Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in 

o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, 

nadaljevati. Rezultati vsebnosti so pokazale, da se ne sme pozabiti tudi na aktualne 

emisije, kjer sta s stališča visoke vsebnosti svinca in kadmija sporna izkoriščanje in 

promet s peskom in mivko iz halde v Ţerjavu. Odlagališči bi bilo najbolje zapreti in 

sanirati, najmanj pa bi bilo potrebno omejiti širjenje prahu v prostor pri proizvodnji 

in transportu materiala (npr. prevoz materiala na zaprtih tovornjakih, preplastitev 

povezave med deponijo in glavno cesto, zatravitev in pogozditev območja, ..).  
 

Analize vzorcev tal, odvzetih v dolini, na vsebnost teţkih kovin so pokazale, da so 

le te še visoke in ostajajo pribliţno na nivoju iz leta 1997 (ERICo). Primerjava sicer 

ni optimalna, ker sta obe študiji imeli različne cilje, vseeno pa je bilo ugotovljeno, 

da so bile vrednosti mediane za koncentracije kovin (Cd, Pb, Zn) v zgornji plasti tal 

(0-5 cm) v letu 2008 višje kot leta 1997, medtem, ko se je povprečna koncentracija 

v tej plasti tal nekoliko zniţala samo za svinec. Vsebnost kovin v zgornji plasti tal 

predstavlja nakopičeno vrednost večletnega vnašanja onesnaţil preko zraka. Trend 

stanja tal v ZMD bo moţno kvantitativno pravilno zabeleţiti s pravilno zasnovanim 

monitoringom, ko bodo na voljo vsaj trije podati za isto lokacijo (mikrolokacijo) v 

ustreznem časovnem intervalu. Zaskrbljujoči so bili predvsem podatki o vsebnosti Pb 

v tleh igrišč v vrtcih, kjer je bila na več lokacijah preseţena kritična imisijska 

vrednost. Primerjava obeh vzorcev tal, odvzetih na igrišču Vrtca Ţerjav, je 

pokazala, da je zamenjava tal oz. prekrivanje tal z neonesnaţeno zemljo primeren 

ukrep, ki lahko pripomore h znatnemu zniţanju izpostavljenosti. Tak ukrep je, 

skladno z Odlokom, potrebno izvesti tudi na preostalih otroških igriščih, kjer je bila 

ugotovljena visoka stopnja onesnaţenja tal. Ob tem velja pripomniti, da se vrtec v 

Ţerjavu nahaja neposredno pod haldo jalovine, ki jo izkoriščajo za izdelavo 

različnih gradbenih surovin. To predstavlja tveganje novih emisij teţkih kovin in s 

tem tveganje za manjši učinek izvedenega ukrepa menjave zemlje. 
 

Testiranje vzorcev krvi otrok iz ZMD na vsebnost svinca je pokazalo, da se stanje 

nekoliko izboljšuje, kar potrjuje, da dajejo sanacijski ukrepi pozitivne rezultate. 

Vendar je bilo ugotovljeno stanje, še daleč od ţelenega. Slaba petina otrok je 

imela ugotovljene  vrednosti svinca v krvi nad 100 µg/l,  najvišja  izmerjena 

vrednost pa je bila skoraj štirikrat višja. Skoraj dve tretjini otrok iz ZMD je imelo 

vrednosti svinca nad 50 µg/l. Za nadaljnjo niţanje vsebnosti svinca pri ljudeh je 

potrebno nadaljevati s kontinuiranim osveščanjem in izobraţevanjem ljudi, 

predvsem pa nadaljevati s celovito sanacijo onesnaţenega okolja. Za spremljanje 



 

42 
 

pribliţevanja cilju je potrebno nadaljevati z biomonitoringom svinca v krvi otrok, 

sočasno pa izvajati tudi individualno obravnavo otrok s povišanimi vsebnostmi 

svinca v krvi. 

 

Zgornja Meţiška dolina je precej ozka in najgosteje naseljena neposredno ob reki 

Meţi. V tem osrednjem območju je tudi zelo dobro opisano onesnaţenje okolja s 

teţkimi kovinami in obremenjenost prebivalstva. To območje krajev Črna na 

Koroškem, Meţica in Ţerjav je tudi prioritetno obravnavano pri izvajanju ukrepov 

za izboljšanje stanja okolja. Razlogi so predvsem v tem, da je prekomerno 

onesnaţenje okolja bilo ugotovljeno na praktično celotnem območju in da se s 

sanacijskimi ukrepi učinkuje na največje število prebivalstva in otrok. Seveda pa so 

naseljena tudi območja, nekoliko izven centrov krajev, kamor so se v preteklosti tudi 

širile emisije iz tovarn, ponekod pa se je pred leti tudi kopala in predelovala 

svinčeva ruda, nekoliko kasneje pa odlagala jalovina iz rudnika (halde). Tudi na teh 

območjih so študije v preteklosti ugotavljale obremenjenost okolja, ţivali in ljudi s 

teţkimi kovinami – predvsem s svincem. Na teh območjih je naseljenost bistveno 

redkejša in je posledično izpostavljeno manj ljudi, vseeno pa tega dela populacije 

ni moč zanemariti. Spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok v preteklih letih je 

namreč pokazalo, da se tudi na teh območjih pojavljajo primeri otrok s povišanimi 

vsebnostmi svinca v krvi (nad 100 µg/l).    
 

Primerjalna študija onesnaţenosti okolja v Zgornji Meţiški dolini med stanji v letih 

1989 in 2001 (ERICo, 2002) je tudi zajemala ta območja, vendar je bil večji 

poudarek na onesnaţenosti okolja, kot pa na onesnaţenosti neposrednega 

bivalnega okolja in izpostavljenosti ljudi.  Z namenom ocene onesnaţenja tal v 

širšem bivalnem okolju, nekoliko oddaljenem od centrov večjih krajev v Zgornji 

Meţiški dolini, je bilo izvedeno vzorčenje tal na travnikih in dvoriščih hiš izven 

območja največjega onesnaţenja (izven prvega območja Odloka). Vzorčenje je bilo 

izvedeno na 15 lokacijah, od 12. do 18. septembra 2008. Odvzetih je bilo 31 

vzorcev: 19 vzorcev tal, 11 vzorcev na dvoriščih (makadamska tla) in 1 vzorec 

vrtnih tal. Lokacije so bile razporejene tudi na širšem območju (izven 2. območja iz 

Odloka), kjer so bile ugotovljene nekatere povečane vsebnosti Pb v krvi otrok. Na 

posamezni lokaciji je lahko več vrst vzorcev: vzorec tal, vzorec dvorišča oziroma 

gole površine igrišča, vzorec na kontrolni lokaciji in vzorec vrtnih tal. Pri  izbiri 

števila in vrste vzorcev, ter mikrolokacije vzorčenja so bili upoštevani naslednji 

kriteriji: prostor, kjer se največ zadrţujejo otroci, prostor, kjer je največja verjetnost 

prašenja in prostor, kjer je bila zgornja plast zamenjana ali prekrita.  
 

Meritve so pokazale, da je onesnaţenost tal v bolj oddaljenih območjih od topilnice 

manjša, kot v dolini. Potrdila se je domneva, da je problematičen dovoz materiala 

iz doline, saj so bile na makadamskih dvoriščih ugotovljene precej višje 

koncentracije teţkih kovin (Cd, Pb in Zn), kot v avtohtonih tleh. Po navedbah 

kontaktnih oseb pri vzorčenju dvorišč je za vzdrţevanje makadamskih cest in 

privozov marsikje uporabljen gramoz iz deponije in jalovine v Ţerjavu. Material iz 

deponije v Ţerjavu je neprimeren za odprto makadamsko cestišče ali celo dvorišče. 

Ţe preliminarna primerjava meritev kakovosti zraka in materiala iz deponije 

jalovine (ARSO) s podatki onesnaţenosti tal je nakazala onesnaţevanje zaradi 

prašenja iz deponije. Takšni postopki izkoriščanja jalovine lahko izničijo sanacijske 

ukrepe, saj onesnaţevanje preko zraka še vedno poteka.  
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SIMULACIJE Z MODELOM IEUBK 

Vsebnost svinca v krvi otrok je odraz izpostavljenosti svincu v okolju, v katerem 

otroci ţivijo. Glede na zelo raziskano tematiko so bili razviti nekateri matematični 

modeli za napoved svinca v krvi na podlagi vnosa podatkov o izpostavljenosti. 

Model IEUBK je razvila Agencija zdruţenih Drţav Amerike za varovanje okolja (US 

EPA) in je namenjen napovedi svinca v krvi otrok do sedmega leta starosti, na 

podlagi vnesenih podatkov o izpostavljenosti svincu iz različnih virov v okolju, kjer 

otroci ţivijo. Model na podlagi podatkov o koncentraciji svinca v različnih faktorjih 

izpostavljenosti (zrak, pitna voda, hrana, zemlja, hišni prah, kri matere, alternativni 

viri) in specifičnih vrednosti za vnos teh faktorjev v telo izračuna najverjetnejšo 

geometrično srednjo koncentracijo svinca v krvi otrok, napove deleţ otrok s 

povišanimi vsebnostmi svinca (≥100 µg/l) ter oceni doprinos posameznih virov h 

skupnemu vnosu svinca v telo. 
 

V Zgornji Meţiški dolini je bila na lokacijah, nekoliko izven centrov krajev in dlje od 

emisijskih virov (izven I. območja Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja 

in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini; 

Ur.l.RS, št. 119/2007), ugotovljena precej niţja obremenjenost avtohtonih tal s 

svincem, kot v dolini. Visoke koncentracije svinca pa so bile izmerjene na nekaterih 

makadamskih dvoriščih hiš na tem območju, kjer je bil za utrjevanje uporabljen 

material iz območja Ţerjava. V avtohtonih tleh so bile koncentracije svinca na vseh 

lokacijah niţje od kritične imisijske vrednosti, v makadamskih tleh pa je bila ta na 

več lokacijah preseţena za dvakratni faktor. Izračuni z modelom, kjer so bile kot 

vhodni podatki uporabljene koncentracije svinca v tleh in zraku izmerjene v letu 

2008 v ZMD, so pokazali, da je vnos svinca preko zemlje in prahu veliko večji, kot 

vnos preko zraka. Na lokacijah, kjer so koncentracije svinca v zemlji visoke (nad 

kritično imisijsko vrednostjo (530 mg/kg) je glede na oceno modela deleţ vnosa 

svinca preko zraka zanemarljiv (pod 1%), četudi so izračuni izvedeni z najvišjo 

izmerjeno povprečno vrednostjo svinca v zraku na lokaciji Ţerjav (0,383 µg/m3). 

Nasprotno je model predvidel, da predstavljata zemlja in hišni prah na teh 

lokacijah preko 80% celotnega vnosa svinca. Pri tem je potrebno opozoriti, da 

model predvideva, da je koncentracija svinca v hišnem prahu enako seštevku 70% 

koncentracije svinca v zemlji in stokratne koncentracije svinca v zraku. Po ocenah 

modela postane zrak (pri koncentracijah svinca izmerjenih v Zgornji Meţiški dolini) 

nekoliko pomembnejši vir vnosa svinca v telo šele pri koncentracijah svinca v zemlji 

pod 200 mg/kg. Pri teh koncentracijah svinca v tleh in zraku pa model napoveduje, 

da bi imelo povišane vrednosti svinca v krvi zelo malo otrok (< 5%). Nadalje so 

simulacije z modelom pokazale, da bi pri koncentracijah svinca izmerjenih v 

avtohtonih tleh bilo pričakovati nizek deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v 

krvi tudi na najbolj obremenjeni lokaciji (< 20%), medtem, ko bi bile koncentracije 

svinca v krvi preseţene pri tretjini otrok (33,9%), če se za izračune uporabi 

geometrijska srednja vrednost za koncentracijo svinca v makadamskih dvoriščih.  
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Tabela: Napovedani deleţi otrok (model IEUBK) s povišanimi koncentracijami svinca 

v krvi za izmerjene vrednosti svinca v avtohtonih tleh in makadamskih dvoriščih v 

Zgornji Meţiški dolini za lokacije izven I. območja Odloka   

Uporabljena vrednost 

koncentracije Pb za 

simulacije z modelom 

IEUBK 

Konc. Pb 

(mg/kg) 

Deleţ vnosa 

Pb 

(zemlja/prah) 

Napovedan deleţ otrok s 

povišanimi koncentracijami 

 Pb v krvi (> 100 µg/l) 

Tla – minimalna 

koncentracija 

26 20,2 % 0,0 % 

Tla – maksimalna 

koncentracija 

469 78,7 % 18,9 % 

Tla – geometrična srednja 

koncentracija 

196 61,2 % 2,1 % 

Dvorišče – minimalna 

koncentracija 

118 49,2 % 0,5 % 

Dvorišče – maksimalna 

koncentracija 

2002 95,9 % 88,8 % 

Dvorišče – geometrična 

srednja koncentracija 

647 83,5 % 33,9 % 

* za simulacije z modelom IEUBK so bile uporabljene preostale v naprej določene koncentracije 

svinca v različnih faktorjih izpostavljenosti (zrak, hrana, pitna voda, prenatalna izpostavljenost, 

alternativni viri) 

 

Glede na simulacije z modelom, je najbolj verjeten vir vnosa svinca v telo v širšem 

območju, navoţen makadamski material na dvoriščih. Seveda gre za zelo grobo 

oceno, ki bi jo bilo potrebno podpreti z nadaljnjimi raziskavami. Vprašljivo je tudi 

enačenje makadamskega dvorišča z zemljo, čeprav v obeh primerih vnos lahko 

poteka preko prebavil in dihal in je tudi makadam nedvomno pomemben vir svinca 

v hišnem prahu. Predvsem je vprašljiv biorazpoloţljiv del svinca v takem materialu 

in posledično v hišnem prahu, ki je najbrţ niţji, kot v zemlji. Vsekakor bi bilo 

potrebno izvesti meritve biorazpoloţljivega dela svinca, da bi lahko podali 

natančnejšo oceno.  

 

Glede na model, zrak vsekakor ni pomemben vir vnosa svinca, saj je tudi študija, ki 

je z modeliranjem poskušala oceniti tveganje zaradi izpostavljenosti otrok prašnim 

delcem v zraku, ocenila, da le to ni povišano niti pri koncentracijah svinca v zraku 

okoli 1,5 µg/m3. Kljub temu bi teţko zrak popolnoma ignorirali, kot pomemben vir 

izpostavljenosti otrok svincu. Pomembno je namreč dejstvo, da poteka zajem vzorca 

zraka na višini okoli 1,5 metra nad tlemi, kar je precej višje, kot otroci vdihujejo. 

Koncentracija svinca je, zaradi dvigovanja prahu iz onesnaţenih tal, bliţje tlom 

najbrţ višja. Pomembno bi bilo tudi oceniti velikost delcev v zraku. Zelo mali delci 

(<1 µg) se v pljučih laţje absorbirajo. Majhni delci, ki jih otroci izkašljajo in nato 

poţrejo pa so v ţelodčni kislini boljše topni od večjih. Delci iz zraka se nalagajo 

tudi v hišnem prahu in seveda tudi na lokalno pridelanem sadju in zelenjavi. To so 

vse razlogi, zaradi katerih bi lahko bil zrak pomembnejši vir vnosa svinca, kot 

kaţejo začetni izračuni z IEUBK modelom, njegova vloga pri raznosu svinca pa je 

najbrţ še pomembnejša.  Poleg ţe omenjene določitve biorazpoloţljivega deleţa 

svinca v hišnem prahu, bi bilo potrebno izvesti tudi meritve delcev v zraku po 

velikosti in meritve koncentracij svinca v zraku bliţje tlom (predvsem na 

makadamskih dvoriščih, kjer se zadrţujejo otroci). 
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Svinec v avtohtoni zemlji, glede na izmerjene koncentracije na obravnavanih 

območjih in z njimi izvedenimi simulacijami z modelom, ne bi smel predstavljati 

tveganje za zdravje otrok. Ponovno manjka predvsem podatek o biorazpoloţljivem 

delu svinca v zemlji, vendar je teţko pričakovati, da bi bil ta višji od 30%, kot je v 

naprej določen v modelu.    

 

RAZPRAVA IN PREDLOGI 

Merjenje svinca v krvi se je v svetu uveljavilo kot najbolj pogost način ocenjevanja 

skupne obremenjenosti prebivalstva zaradi vnosa svinca v telo iz vseh virov. 

Koncentracija svinca v krvi je dober kazalec izpostavljenosti, vnosa in vezave svinca 

v zadnjih dveh mesecih pred testiranjem krvi. V primeru, ko se koncentracije svinca v 

okolju tekom leta ne spreminjajo preveč, pa je precej dober kazalec vnosa svinca in 

izpostavljenosti svincu populacije, ki v tem okolju ţivi. Pri tem skupnem vnosu svinca v 

telo igrajo različno pomembno vlogo različni faktorji izpostavljenosti (zrak, pitna 

voda, prehrana, zemlja, prah…), različen način obnašanja oz. ţivljenja v okolju in 

tudi fiziološke razlike med posamezniki. V tem kontekstu je potrebno razumeti tudi 

kombiniran pristop pri ukrepanju za zmanjšanje obremenjenosti s svincem in 

posledične ogroţenosti zdravja. Na nivoju populacije je potrebno v okolju 

identificirati vire izpostavljenosti z največjim vplivom in pripraviti in izvajati ukrepe 

za zmanjšanje tega vpliva. Na tem nivoju so dobrodošle meritve koncentracije 

svinca v različnih faktorjih okolja (zrak, zemlja, voda…) in uporaba računalniških 

modelov za oceno vpliva posameznega faktorja. Vzporedno oz. celo pred tem je 

potrebno izvajati programe za zmanjšanje  vnosa svinca v telo – informiranje in 

motiviranje za vzdrţevanje visokega nivoja higiene, varovalno prehrano in druge 

ukrepe za zmanjšanje vnosa svinca v telo. Na nivoju posameznika ima poseben 

pomen ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi, saj le tako lahko zaznamo večjo 

dovzetnost za vnos oz. večjo izpostavljenost posameznikov. V teh primerih je 

potrebna individualna obravnava z identifikacijo neposrednih pomembnejših virov 

izpostavljenosti ter usmerjenim individualnim svetovanjem za zmanjšanje 

izpostavljenosti in vnosa. V programu za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 

Meţiški dolini je tak kombiniran pristop zajet in se tako tudi izvaja. V tem poročilu 

je obravnavana predvsem splošna izpostavljenost populacije in njenega najbolj 

občutljivega dela – otrok v širšem bivalnem okolju Zgornje Meţiške doline, kjer 

obremenjenost s svincem, ni tako dobro opredeljena, kot v njenem najbolj 

naseljenem delu. Tudi tukaj pa so bili posamezni otroci, pri katerih so bile izmerjene 

povišane vsebnosti svinca v krvi, tisti, ki so potrdili, da je tudi v teh nekoliko bolj 

oddaljenih območjih tveganje za zdravje lahko povišano.  
 

Meritve obremenjenosti zraka in tal s teţkimi kovinami v letu 2008 so pokazale, da 

je Zgornja Meţiška dolina s teţkimi kovinami precej obremenjena. Vsebnost teţkih 

kovin v zraku je bila visoka predvsem v neposredni bliţini obstoječih emisijskih virov 

(TAB, MPI, CPM – gradbeni materiali) v Ţerjavu, medtem, ko so bile v krajih Meţica 

in Črna na Koroškem izmerjene precej niţje koncentracije. Tudi koncentracije 

izmerjene v Ţerjavu pa so bile neprimerljivo niţje od tistih pred dobrimi tridesetimi 

leti, ko je bila proizvodnja na vrhuncu, preprečevanje emisij pa v povojih. 

Obremenjenost tal je ostala visoka in je na prvi pregled primerljiva s stanjem v 

preteklosti. Tla so nedvomno tudi tisti parameter izpostavljenosti, kjer ni pričakovati 

padanj koncentracij svinca zaradi naravnih procesov in posledičnega niţanja 
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izpostavljenosti. Zaradi tega dejstva so prav tla (zemlja) tisti faktor izpostavljenosti, 

kjer je za zmanjšanje izpostavljenosti potrebno izvesti ustrezne ukrepe za 

zmanjšanje obremenjenosti tal s teţkimi kovinami, oz. za preprečevanje njihovega 

širjenja v okolico. Obremenjenost tal s teţkimi kovinami lahko manjšamo z ukrepi 

menjave najbolj obremenjene plasti tal s čistim materialom in do določene mere z 

ukrepi odstranjevanja teţkih kovin iz tal (fitoekstrakcija, pranje s kelati in naknadna 

ekstrakcija kovin) ter niţanjem biorazpoloţljivega deleţa teţkih kovin (višanje pH, 

dodajanja apna oz. fosfatov). Preprečevanje širjenja pa je doseţeno z ureditvami 

bolj ali manj učinkovitih tamponov oz. filtrov – to je s prekrivanjem površin z 

asfaltom, tlakovci, travo… Vsi ti različni ukrepi zahtevajo določena vlaganja, ki v 

vsakem primeru niso opravičena, zato je potrebno ustrezno preučiti, s katerimi 

ukrepi je moţno z najmanjšimi sredstvi doseči največji učinek.  
 

V splošnem se lahko ocenjuje, da je obremenjenost okolja s teţkimi kovinami 

(svincem) v širšem bivalnem okolju v Zgornji Meţiški dolini manjša, kot v dolini. Je pa 

tudi tu obremenitev okolja večja kot na drugih neonesnaţenih območjih v Sloveniji. 

To onesnaţenje lahko predstavlja različne omejitve pri dejavnostih in bivanju ljudi, v 

tem poročilu pa se omejuje na tveganje za zdravje. Ugotovljene povišane vsebnosti 

svinca v krvi pri posameznih otrocih so potrdile, da je lahko tveganje za zdravje 

povišano tudi na teh območjih. V kolikšni meri na to vplivajo posamezni faktorji 

izpostavljenosti svincu iz okolja in kateri bi lahko bili najpomembnejši faktorji 

izpostavljenosti pa je potrebno še ugotoviti. 
 

V širšem bivalnem okolju meritve koncentracije teţkih kovin v zraku v zadnjih letih 

niso bile izpeljane, teţko pa je pričakovati, da bi bile le te višje, kot v dolini. Glede 

na to, da tudi koncentracije svinca, ki so bile izmerjene v zraku v dolini, naj ne bi 

pomenile velikega deleţa pri skupnem vnosu svinca v telo, zrak ne bi smel biti 

pomemben vir izpostavljenosti v širšem ţivljenjskem območju. 
 

Meritve vsebnosti teţkih kovin v tleh so pokazale, da so te ponekod visoke tudi v 

širšem bivalnem okolju. Obremenjenost avtohtonih tal s teţkimi kovinami je precej 

manjša, kot v dolini, so pa na več lokacijah preseţene opozorilne imisijske vrednosti 

(Ur. l. RS št. 68/96). Čeprav to pomeni določene omejitve v dejavnosti, ta zemlja 

vsaj z vidika vnosa svinca, glede na osnovne simulacije z modelom IEUBK, ne bi 

smela predstavljati pomembnega tveganja za zdravje. Kljub temu bi bilo smiselno 

izvesti preskuse na biorazpoloţljivi deleţ svinca v zemlji, opozarjati pa je potrebno 

tudi na predelavo zelenjave na onesnaţeni zemlji.  Na širšem bivalnem območju je 

bila na več lokacijah ugotovljena visoka obremenjenost tal s teţkimi kovinami, na 

makadamskih dvoriščih, neposredno ob hišah. Glede na zbrane podatke se zdijo 

prav s svincem obremenjena tla makadamskih dvorišč najpomembnejši vir 

izpostavljenosti svincu, kar so potrdile tudi osnovne simulacije z matematičnim 

modelom (IEUBK). Za potrditev, da je ta vir izpostavljenosti res najpomembnejši bi 

bilo potrebno pridobiti vsaj še podatke o biorazpoloţljivem delu svinca v teh tleh in 

tudi v stanovanjskem prahu, katerega izvor so v največji meri prav ta tla. Tej oceni 

bi bilo potrebno dodati še oceno izpostavljenosti zaradi vnosa preko dihal, kjer bi 

bilo potrebno izvesti meritve koncentracij delcev različnih velikosti v zraku in 

vsebnosti svinca v njih. Izpostavljenost svincu iz tega vira je lahko na več različnih 

načinov, poleg ţe naštetega se lahko doda vsaj še širjenje prahu na vrtno sadje in 

zelenjavo, ter na igrače. Dobra ocena izpostavljenosti iz tega vira bi zahtevala 
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precej dodatnih meritev, vsekakor pa se lahko tudi na obstoječih podatkih ta vir 

izpostavi kot potencialno nevarnejši od zraka in avtohtonih tal. Dviganje in raznos 

prahu je seveda moţno učinkovito preprečiti s prekritjem (asfaltiranjem, 

tlakovanjem) makadamskih tal. Nemudoma pa je potrebno preprečiti dodatno 

obremenjevanje širšega bivalnega okolja z obremenjenim materialom iz doline. Za 

vzdrţevanje in urejanje dvorišč je na razpolago dovolj materiala, ki je z vidika 

tveganja za zdravje bistveno manj sporen. 
 

V širšem bivalnem okolju so prisotni tudi drugi viri izpostavljenost (prehrana, pitna 

voda) svincu, ki v večji meri še niso bili obravnavani. Domneva se, da prehrana 

otrok na teh območjih vključuje večji deleţ doma pridelane hrane (sadje, zelenjava, 

meso), ker ima večina hiš urejene večje vrtove in sadovnjake v več gospodinjstvih, 

kot v dolini poteka tudi vzreja ţivali (perjad, govedo, prašiči), pogostejša pa je tudi 

lastna dejavnost (kmetijstvo, gozdarstvo). Kljub domnevno manjših koncentracij 

svinca v sadju in vrtninah, kot v bolj onesnaţeni dolini, je lahko vnos svinca večji. Kar 

se tiče vsebnosti svinca v pitni vodi, te v javnih sistemih za oskrbo s pitno vodo niso 

bile povišane (razen izjemoma na črpališču Amerika), kar pomeni, da pitna voda v 

dolini ne predstavlja pomembnega vira izpostavljenosti. Precej hiš v širšem 

bivalnem območju pa ima urejeno lastno oskrbo s pitno vodo iz manjših vodnih 

virov, za katere ni podatka o obremenjenosti s svincem in drugimi teţkimi kovinami.  

Oba vira izpostavljenosti (prehrana, pitna voda) bi lahko v določenih primerih 

predstavljala pomemben deleţ vnosa svinca. V obeh primerih sta primerni strategiji 

za varovanje zdravja, informiranje in svetovanje. Prehrano pridelano v 

onesnaţenem območju je potrebno v otrokovi dieti omejiti, za pridelavo izbrati 

zelenjavo in sadje, ki je za vezavo teţkih kovin manj občutljiva (stročnice, kapusnice, 

pečkato in koščičasto sadje), ter poudarjati temeljito pranje pred zauţitjem. Kar se 

tiče pitne vode je vsekakor smiselno testiranje vzorcev na vsebnost teţkih kovin in v 

primeru ugotovljene prekomerne obremenitve izločanje uporabe vode iz prehrane 

otrok.  
 

Cilj ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini je vsem 

prebivalcem Zgornje Meţiške doline zagotavljati pogoje za ţivljenje v zdravem, 

varnem in humanem okolju. Preko ukrepov za izboljšanje stanja okolja ţelimo 

zmanjšati izpostavljenost prebivalcev svincu in doseči, da bo vsebnost svinca v krvi 

niţja od 100 µg/l pri 95% otrok. Izpostavljenost svincu in posledično tveganje za 

zdravje ţelimo zniţati seveda tudi pri otrocih, ki ţivijo v širšem bivalnem okolju, 

nekoliko dlje od območja največje onesnaţenosti. S širjenjem območja in manjšanjem 

gostote naseljenosti postajajo generalni ukrepi (splošno prekrivanje golih površin, 

menjava zemlje), glede na doseţen učinek, predragi. Vseeno pa so moţne določene 

strategije in ukrepi, ki so ţe bili izpostavljeni v predhodni razpravi, za konec pa naj 

bodo ponovljeni. Glede na do sedaj pridobljene podatke so v širšem bivalnem 

okolju za posamezne faktorje izpostavljenosti smiselni naslednji ukrepi: 
 

Zrak – ni pričakovati večje obremenjenosti. Za potrditev bi bilo smiselno izpeljati 

testne  (krajše) meritve koncentracij prašnih delcev in vsebnosti teţkih kovin v njih, 

na lokaciji v širšem bivalnem okolju. Aktivnost bi lahko bila izpeljana v okviru 

ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ukrep 2.9 Ocena 

onesnaţenja v širšem bivalnem okolju oziroma 2.10 Monitoring prašnih delcev v 

zraku). 
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Pitna voda – lastnikom se predlaga preskuse obremenjenosti pitne vode s svincem 

(in drugimi teţkimi kovinami), ter na podlagi rezultatov morebitne omejitve v 

uporabi. Aktivnost bi lahko bila izvedena v okviru Programa ukrepov za izboljšanje 

kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ukrep 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). 
 

Prehrana – predlagana omejitev lokalno pridelane hrane v prehrani predšolskih 

otrok. Smiselno je tudi izbirati gojenje sadja in zelenjave, ki je do vezave teţkih 

kovin manj dovzetna. Aktivnost se ţe izvaja in bo še okrepljena (Ukrep 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). 
 

Zemlja – avtohtona tla so s teţkimi kovinami manj obremenjena, kot v dolini. Na 

prvi pogled ne predstavljajo pomembnega vira izpostavljenosti svincu. Smiselno bi 

bilo izvesti vsaj še teste na biorazpoloţljivi deleţ svinca (Ukrep 2.9 Ocena 

onesnaţenja v širšem bivalnem okolju oziroma 2.11 Monitoring tal in vode). 

Pomembno je tudi poudarjanje vpliva onesnaţene zemlje na gojenje zelenjave in 

potrebo po prekrivanju golih površin (Ukrep 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). Predvsem na 

površinah, namenjenih pridelavi hrane, bi bile dobrodošle tudi študije moţnosti 

remediacije tal za iskanje aplikativnih in cenovno ugodnih procesov izboljšanja 

kakovosti tal  (spiranje, fitoekstrakcija, bioremediacija…). 
 

Makadamska tla – meritve so na večini lokacij pokazale visoko obremenjenost s 

teţkimi kovinami. Osnovne simulacije z modelom IEUBK kaţejo, da gre za 

potencialno najnevarnejši vir za vnos svinca. Potrebne bi bile dodatne meritve 

biorazpoloţljivega dela svinca in meritve za določitev vpliva na delce v zraku v 

neposredni okolici in na hišni prah (Ukrep 2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem 

okolju oziroma 2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku in 2.11 Monitoring tal in 

vode). Smiselni ukrep je prekrivanje (asfaltiranje, tlakovanje) makadamskih dvorišč 

in cest neposredno ob hišah (Ukrep 2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se 

gibljejo in zadrţujejo otroci), še pred tem pa je potrebno ustaviti dovoz 

onesnaţenega materiala iz doline. 
 

Ukrepi povezani s pridobivanjem podatkov in informiranju ter motiviranju 

prebivalcev so se na širšem bivalnem območju v določeni meri ţe izvajali in jih bo 

potrebno dopolniti in okrepiti. Večji sanacijski ukrepi za zniţanje izpostavljenosti 

(prekrivanje makadamskih površin) pa so predvideni v drugi fazi programa, ko 

bodo ukrepi znotraj najbolj onesnaţenega in najbolj naseljenega območja v večjem 

delu ţe izpeljani.   

 

2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku 

Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje (ARSO). 

Tudi v letu 2009 so se nadaljevale meritve vsebnosti prašnih delcev in kovin svinca, 

arzena, kadmija in niklja v zraku v Zgornji Meţiški dolini. Meritve so bile 

nadaljevanje meritev iz obdobij 18.4. do 21.06.2007 in 27.9.07 do 1.10.08. 
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Namen meritev je bilo ugotoviti stanje onesnaţenosti zunanjega zraka z delci PM10 

in teţkimi kovinami v Zgornji Meţiški dolini oziroma preveriti v kolikšni meri se to, 

glede na predhodni leti, spreminja.  Vzorčenje delcev PM10 je potekalo vsak dan, 

na treh merilnih mestih, kemijska analiza teţkih kovin v delcih PM10 se je izvajala 

vsak drugi dan. 
 

Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, v Meţici, Ţerjavu in Črni, 

so bila na istih lokacijah, kot v obeh predhodnih ciklih meritev. Lokacije za 

postavitev merilnikov so bile usklajene z Zavodom za zdravstveno varstvo Ravne na 

Koroškem in z Ministrstvom za okolje in prostor. Mikrolokacije so bile določene na 

osnovi strokovne presoje in na podlagi sledečih kriterijev: mestna  središča, kjer 

ţivijo ljudje in pa lokacije v bliţini večjih virov onesnaţenja. Mikro in makro lokacije 

so bile izbrane v skladu z zahtevami Pravilnika o monitoringu kakovosti zunanjega 

zraka (Ur.l.RS, št.37/07). Vzorčenje in analiza kovin se je izvajala v skladu s 

Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka za leto 2009.  
 

Merilniki so bili postavljeni na naslednjih lokacijah: 

 V Meţici je bil merilnik postavljen na otroškem igrišču ob vrtcu. Merilno mesto ni 

bilo izpostavljeno nobenemu neposrednemu viru onesnaţenja in je 

reprezentativno za urbano področje v Meţici. V bliţini so manjši stanovanjski 

objekti, cesta, po kateri teče promet proti Črni oziroma Ravnam je oddaljena 

okrog 50 metrov. Viri onesnaţenja so tako individualna kurišča in promet.  

 

 
Slika: Merilno mesto Meţica 

 

 V Ţerjavu je bil merilnik postavljen nasproti podjetij TAB, MPI in Cestnega 

podjetja Maribor. Tovarne akumulatorskih baterij (TAB) izdelujejo vse vrste 

svinčevih baterij. Tovarna v Ţerjavu izdeluje industrijske baterije. Druţba MPI-

Metalurgija, plastika inţeniring predeluje izrabljene svinčeno-kislinske 

akumulatorje. Merilno mesto je bilo locirano pribliţno 20 metrov nad cesto po 

kateri teče promet proti Črni oziroma Meţici. Na drugi strani ceste pa stojita 

omenjeni tovarni. Na hribu nasproti merilnega mesta je bila deponija odpadkov 

iz rudnika, ki je v lasti Cestnega podjetja Maribor (CPM-Gradbeni materiali), ki 

izkorišča apnenčaste dolomitne jalovine za namen izdelave mivke. Tovornjaki s 

tem materialom vozijo mimo merilnega mesta Ţerjav proti Meţici. 
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Slika: Pogled iz merilnega mesta Ţerjav proti tovarni TAB in MPI 

 

 
Slika: Ţerjav 

 

 V Črni je bil merilnik postavljen na Rudarjevem, v naselju stanovanjskih hiš. 

Pribliţno 200 metrov stran je na nasprotni strani glavne ceste del tovarne TAB, 

kjer izdelujejo startne baterije. 
 

 
Slika: Pogled iz merilnega mesta Črna 



 

51 
 

Dne 31.12.2009 je ARSO, na podlagi primerjave rezultatov meritev, zaključili 

imisijske meritve delcev PM10 na lokacijah v Meţici in Črni. Meritve na lokaciji 

Ţerjav se nadaljujejo do konca maja 2010, da bo zakjučen nov celoletni cikel. 

Primerjava podatkov v obdobjih od 30.5.-1.10.2008 in od 30.5.–1.10.2009 je 

pokazala, da so bile na lokacijah Črna in Meţica koncentracije kovin (arzen, 

kadmij, nikelj in svinec) v delcih PM10 primerljive. V obeh obdobjih so bile 

koncentracije kovin na merilnem mestu Ţerjav precej višje. Koncentracije svinca in 

kadmija so bile v Ţerjavu višje za faktor 5. 

 

Tabela: Rezultati meritev koncentracij kovin (arzen, kadmij, nikelj in svinec) v delcih 

PM10 v ZMD 

Merilno mesto Obdobje  Arzen (ng/m3) Kadmij(ng/m3) Nikelj (ng/m3) Svinec (ng/m3) 

Meţica 30.5.-1.10.08 1,3 1,4 4,2 56 

29.5.-1.10.09 0,8 0,6 2,4 53 

Ţerjav 30.5.-1.10.08 4,1 10 4,4 337 

29.5.-1.10.09 2,7 2,9 2,1 320 

Črna 30.5.-1.10.08 1,2 0,98 4,2 70 

29.5.-1.10.09 0,9 0,5 1,8 65 

Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin v delcih PM 10, izmerjene v letu 

2009 v Zgornji Meţiški dolini, so prikazane v sledečih tabelah. 

 

Tabela: Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin v delcih PM10 na merilnem 

mestu Meţica 

Merilno mesto Meţica 

 
Arzen [ng/m3] 

Kadmij 

[ng/m3] 
Nikelj [ng/m3] Svinec [ng/m3] 

Junij 2009 0,55 0,19 1,7 37 

Julij 2009 0,66 0,30 2,9 57 

Avgust 2009 0,74 0,64 1,9 53 

September 2009 1,1 1,1 1,7 61 

Oktober 2009 0,78 0,97 1,4 60 

November 2009 1,0 1,3 3,1 109 

December 2009 0,54 0,62 1,6 33 

Ciljna vrednost/ mejna 

letna vrednost 
6 5 20 500* 
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Tabela: Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin v delcih PM10 na merilnem 

mestu Ţerjav 

Merilno mesto Ţerjav 

 
Arzen [ng/m3] 

Kadmij 

[ng/m3] 
Nikelj [ng/m3] Svinec [ng/m3] 

Junij 2009 2,9 0,91 1,4 332 

Julij 2009 2,4 1,1 1,9 342 

Avgust 2009 2,6 4,3 2,7 342 

September 2009 3,1 5,2 1,4 324 

Oktober 2009 2,1 3,0 1,5 274 

November 2009 4,1 2,9 1,8 348 

December 2009 1,7 1,3 1,2 143 

Ciljna vrednost/ mejna 

letna vrednost 
6 5 20 500* 

 

Tabela: Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin v delcih PM10 na merilnem 

mestu  Črna 

Merilno mesto Črna 

 
Arzen [ng/m3] 

Kadmij 

[ng/m3] 
Nikelj [ng/m3] Svinec [ng/m3] 

Junij 2009 0,55 0,18 1,7 64 

Julij 2009 0,47 0,20 1,6 39 

Avgust 2009 0,62 0,38 1,6 53 

September 2009 1,0 0,67 1,2 70 

Oktober 2009 1,7 1,1 <1,1 105 

November 2009 1,3 0,87 3,0 97 

December 2009 1,2 0,81 1,1 106 

Ciljna vrednost/ mejna 

letna vrednost 
6 5 20 500* 

* Mejna letna vrednost za svinec je 0,5 µg/m3. Zaradi laţje primerjave z ostalimi 

kovinami, bomo rezultat podali v ng/m3. 

Za vse štiri kovine je zakonsko predpisana samo ciljna letna mejna vrednost, tako 

da je primerjava z mesečnimi povprečji le deloma ustrezna, vendar pa lahko 

ugotovimo, da so bile mesečne povprečne koncentracije kovin v zraku niţje od 

predpisanih mejnih vrednosti. Izjema je povprečna koncentracija kadmija, izmerjena 

v mesecu septembru 2009 na merilnem mestu Ţerjav, ki je nekoliko presegla letno 

mejno vrednost.  Na splošno so bile izmerjene koncentracije kovin arzen, kadmij in 

svinec na merilnem mestu Ţerjav precej višje, kot na preostalih dveh merilnih mestih, 

kar je bilo ugotovljeno tudi ţe v letu 2008.  
 

Glede na ugotovljeno sorazmerno nizko obremenjenost zraka s teţkimi kovinami na 

merilnih mestih Meţica in Črna je bilo vzorčenjem delcev PM10 na teh dveh merilnih 

mestih konec leta 2009 zaključeno. Na merilnem mestu Ţerjav se meritve 

nadaljujejo, do zaključka enoletnega cikla.  
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Koncentracije teţkih kovin v delcih v zraku, izmerjene na merilnem mestu Ţerjav, so 

bile v  letu 2009 precej višje, kot na drugih merilnih mestih v Sloveniji. Na grafih je 

prikazana primerjava deleţa kadmija in svinca v delcih PM10 v obdobju 2.6. do 

31.12.2009 na treh lokacijah: Ţerjav, Ljubljana Biotehnična fakulteta in Maribor 

center. Lokacije se med seboj razlikujejo glede na tip merilnega mesta, vendar nam 

primerjava nazorno prikazuje visoko vsebnost kadmija in svinca v Ţerjavu. V 

urbanih središčih je bila v obdobju meritve povprečna vsebnost kadmija v delcih 

PM10 0,0009% in svinca 0,03%  medtem ko bila vsebnost kadmija v Ţerjavu  

0,01% in svinca 1,5%. 
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Slika: Primerjava koncentracij delcev PM10 v zraku na merilnih  

mestih v Ţerjavu, Ljubljani in Mariboru 

 
Slika: Primerjava deleţa kadmija v delcih PM10 v zraku na merilnih  

mestih v Ţerjavu, Ljubljani in Mariboru 
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Slika: Primerjava deleţa svinca v delcih PM10 v zraku na merilnih  

mestih v Ţerjavu, Ljubljani in Mariboru 

 

 

Potrebno je poudariti, da se v letu 2009 niso pojavljali tako ekstremno visoke 

koncentracije v posameznih dneh, kot v letu 2008, vendar je iz rezultatov razvidno, 

da so koncentracije kadmija in svinca kljub temu zelo visoke. Koncentracije delcev 

PM10 v Ţerjavu v nobenem obdobju meritev niso bile preseţene 

 

Zaključki 

Meritve koncentracij kovin v zraku v Zgornji Meţiški dolini v letu 2009 so pokazale, 

da so bile povprečne koncentracije kovin arzen, kadmij in nikelj v zraku nekoliko 

niţje, kot v enakem obdobju leto prej, koncentracija svinca pa je ostala skoraj 

nespremenjena. Izmerjene povprečne mesečne koncentracije kovin v zraku so bile 

niţje od ciljnih letnih mejnih vrednosti. Čeprav gre za kazalnik, ki glede na način 

meritev, v manjši meri odraţa učinek lokalnih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti 

svincu, je moč zniţanje izmerjenih koncentracij teţkih kovin oceniti pozitivno.  
 

Na podlagi izvedenih meritev in analiz podatkov, ni moţno določiti dejanskega 

deleţa posameznega vira onesnaţenja na področju Ţerjava. Ţe v letu 2008 pa so 

rezultati nakazovali, da emisije, ki nastajajo med proizvodnjo, pretovarjanje in 

prevozom gradbenega materiala, ki ga na območju Ţerjava proizvaja CPM, 

vplivajo na povišane koncentracije, predvsem svinca in kadmija v zunanjem zraku.  

Cestno podjetje Maribor, za razliko od podjetji TAB, d.d. in MPI - RECIKLAŢA, 

D.O.O., ki sta zavezani za izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak 

iz nepremičnih virov onesnaţevanja in za pripravo letnega poročilo o emisiji snovi v 

zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaţevanja (Ur.l.RS, št. 31/07 in 70/08) in Pravilnikom o 

prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 
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onesnaţevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l.RS, št. 105/08), ni dolţno 

posredovati podatkov o emisiji snovi v zrak iz naprav na lokaciji Ţerjav. Na ta 

način so emisije iz tega potencialno pomembnega vira emisij teţkih kovin manj 

nadzorovane.   
 

Ţe v lanskem poročilu je bilo ugotovljeno, da je vpliv prašenja tega močno 

kontaminiranega materiala na kakovost zunanjega zraka moţno zmanjšati ţe z 

določenimi ukrepi: npr. prevoz materiala na zaprtih tovornjakih, preplastitev 

povezovalne poti med deponijo in glavno cesto, zatravljenje čim večjega 

območja,..). V letu 2009 je upravljavec halde preplastil dovozno cesto in pričel z 

ozelenjevanjem območja. Prav tako pa so bili pripravljeni predlogi za dopolnitev 

Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. list RS, št. 119/2007), ki so 

v največji meri usmerjeni predvsem v preprečevanje reemisij teţkih kovin v okolje, 

zaradi uporabe močno onesnaţenega materiala za gradbene in vzdrţevalne 

namene. Z vidika varovanja okolja bi bilo najbolj smiselno, da se deponijo zapre in 

sanira. Ukrep monitoringa onesnaţenosti zunanjega zraka je potrebno nadaljevati 

tudi v prihodnjih letih. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa bi bila smiselna nekatera 

prilagajanja v izvedbi. Meritve nekoliko dlje od samih krajev bi bile koristne za 

oceno onesnaţenja v širšem bivalnem okolju, krajše meritve neposredno ob 

saniranih lokacij bi dale koristno informacijo o učinku ukrepa itd… Vsekakor je 

potrebna tudi ponovitev meritev na enak način in na istih lokacijah tudi čez nekaj 

let, da se ugotovi, če nekoliko niţje izmerjene koncentracije teţkih kovin v zraku v 

letu 2009 pomenijo začetek trenda, ali pa gre za naključen rezultat. Meritve  

obenem zagotavljajo tudi delni zunanji nadzor nad morebitnim širjenjem emisij iz 

industrijskih obratov, lociranih v tem okolju.  

 

2.11 Monitoring tal in vode  

Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje (ARSO). 
 

Med ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, da bi bilo izboljšano stanje okolja in 

zmanjšana izpostavljenost svincu v Zgornji Meţiški dolini,  je uvrščen tudi ukrep 

monitoringa tal in vode. Ukrep je namenjen spremljanju stanja okolja in preverjanju 

učinkovitosti nekaterih izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja.   
 

Glavni cilj aktivnosti v letu 2009 je bil pridobiti  podatke o obremenjenosti tal s 

teţkimi kovinami (kadmij, svinec, cink, arzen) na območjih, kjer so bili izvedeni 

sanacijski ukrepi (zamenjava zemlje, prekrivanje s čisto zemljo).  

Preostali cilji so bili:  

 pridobiti podatke o obremenjenosti tal s teţkimi kovinami na nekaterih 

lokacijah, kjer se pojavlja več otrok z visokimi vsebnostmi svinca v krvi, 

 pridobiti podatke o obremenjenosti vrtnih tal, neopranih in opranih vrtnih na 

nekaterih vrtovih v Zgornji Meţiški dolini, 

 pridobiti podatke o biorazpoloţljivem deleţu svinca v talnih vzorcih, 

 pridobiti podatke o obremenjenosti vode in sedimenta ter okoliških tal za 

nekatere domnevno obremenjene vodotoke. 
 

Junija 2009 je bil na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem 

organiziran sestanek, ki so se ga udeleţili: predstavnik izvajalca naloge 2.11 
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'Monitoring tal in vode' ga. Janja Turšič (ARSO), vodja projektne naloge 'Program 

sanacije okolja Zgornje Meţiške doline' g. Matej Ivartnik  in sodelujoča ga. Helena 

Pavlič (ZZV Ravne) ter predstavnik izvajalca Marko Zupan (BF/ICPVO). Glede na 

ugotovitve v letu 2008 in zastavljene cilje za leto 2009 je bil oblikovan okvirni 

načrt za odvzem vzorcev. Opravljen je bil tudi terenski ogled predvidenih lokacij 

vzorčenja in pripravljen plan vzorčenja.  
 

Oblikovan je bil predlog vzorčenja tal, za preskuse na vsebnost teţkih kovin (Pb, 

Cd, Zn, As) na naslednjih lokacijah:  
 

1. Lokacije kjer so bili (bodo) izvedeni sanacijski ukrepi 

Igrišča otroških vrtcev, kjer je bila ugotovljena prekomerna obremenjenost tal in 

so bili oz. bodo izvedeni sanacijski ukrepi nadomestitve zgornje plasti zemlje oz. 

prekrivanje tal s plastjo čiste zemlje. 

KAJ? KJE? ZAKAJ? 

Vzorci zemljine na 
različnih globinah.  
Površina: (0-5cm); (5-20 
cm) 
Avtohtona tla: (0-5 cm 
pod nivojem prekritja) 

Otroška igrišča: 

 Meţica (Vrtec, 
Polena) 

 Črna (Vrtec, 
Rudarjevo) 

 Ţerjav (Novo igrišče, 
Vrtec) 

Skupno 6 lokacij. (18 
vzorcev) 

Spremljanje 
obremenjenosti tal po 
izvedenih ukrepih. Ocena 
učinkovitosti oz. primernosti 
izvedenih ukrepov. 
Predlogi za nadaljnje 
ukrepe bodo oblikovani 
glede na oceno 
učinkovitosti ţe izvedenih. 

Skupno je bilo predvideno 18 preskusov vzorcev tal na vsebnost teţkih kovin (Pb, 
Cd, Zn, As). 
 
2. Lokacije, kjer se pojavlja več otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi  

KAJ? KJE? ZAKAJ? 

Vzorci zemljine in 
makadamskih dvorišč oz. 
cest, ki vodijo neposredno 
mimo bivališč.  

 Meţica (dvorišče med 
bloki med Leško in 
Partizansko)   

 Črna (območje 
Rudarjevega) 

Skupno: 2 lokaciji 

Vsebnost svinca v krvi 
otrok sluţi kot indikator 
izpostavljenosti svincu v 
okolju, kjer otroci ţivijo. 
Pridobili bi radi 
informacijo, če so na 
lokacijah, kjer je več otrok 
s povišanimi vsebnostmi 
svinca v krvi tudi tla močno 
obremenjena s svincem.   

Skupno so bili predvideni 4 preskusi vzorcev zemlje 4 preskusi vzorcev 
makadamskih tal na vsebnost kovin (Pb, Cd, Zn, As). Pri 4 vzorcih so bili predvideni 
preskusi na biorazpoloţljivost svinca. 
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3. Nekateri vrtovi, kjer je pričakovati obremenjenost zemlje in vrtnin s teţkimi 
kovinami   

KAJ? KJE? ZAKAJ? 

Vzorci zemljine in vrtnin 
na izbranih vrtovih, kjer 
stanovalci pridelujejo 
zelenjavo. 
Predvideno 5  vzorcev 
zemljine, po 3 vzorci 
solate (3 podvzorci 
oprane, 3 podvzorci 
neoprane) in 1 vzorec 
jagod (podvzorec 
opranih in neopranih) 

Na vrtovih na onesnaţenih 
območjih.  

 Meţica (Polena) 

 Črna (Rudarjevo) 

 Ţerjav (Center, vrtovi 
ob tovarni) 

 

Da pridobimo podatek, ki 
bi čim bolje odraţal 
obremenjenost zemljine in 
vrtnin s teţkimi kovinami. 
Da bi ugotovili razliko v 
obremenjenosti opranih in 
neopranih ţivil.  

Skupno je bilo predvidenih 9 vzorcev. Predvideni so bili preskusi na vsebnost kovin 
(Pb, Cd, Zn, As), pri vzorcih zemlje tudi preskusi na biorazpoloţljivost svinca.  
 
4. Preskusi sedimentov iz vodotokov  in bliţnje zemljine.   

KAJ? KJE? ZAKAJ? 

Sedimenti iz potokov in 
zemljina iz obreţnih tal 
Predvidena 2  vzorca 
sedimenta in 2 vzorca 
zemljine.  

Na dotokih stokih 
vodotokov.  

 Pritok Jazbinskega 
potoka v Meţo 

 Pritok Helenskega 
potoka v Meţo 

Primerjava obremenjenosti 
sedimentov vodotokov, 
kamor se je nekoč 
odlagala jalovina in 
okoliških tal. 

Skupno so bili predvideni 4 vzorci za preskuse na vsebnost kovin (Pb, Cd, Zn, As).  
 

Zaradi ugotovljenih sprememb na terenu in pobud občanov je Zavod za 

zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem predlagal manjše spremembe v programu, 

zato dejanska realizacija nekoliko odstopa od predvidenega načrta vzorčenja. 
 

Vzorčenje tal je bilo izvedeno na 17 lokacijah v Zgornji Meţiški dolini 12 in 13 

novembra 2009.  Vzorčenje tal je izvedla skupina Marko Zupan, Vili Šijanec 

(BF/ICPVO), Janja Turšič (ARSO) in Helena Pavlič (ZZV Ravne).  Vzorec jagod je na 

vrtovih v Ţerjavu konec junija odvzel Matej Ivartnik (ZZV Ravne). Skupno je bilo 

odvzetih 33 talnih vzorcev (tla vrtov, tla igrišč in dvorišč, mivka) in 21 rastlinskih 

vzorcev. Na posamezni lokaciji je bilo lahko odvzetih več vrst vzorcev (tla vrtov za 

pridelavo vrtnin, tla igrišč, površino dvorišča, mivko in izbrane vrtnine). Prostor 

oziroma velikost površine kjer odvzamemo posamezni vzorec mora biti prilagojen 

velikosti vrta dvorišča, igrišča, ipd. Vsi odvzeti vzorci so sestavljeni vzorci iz 10 – 25 

inkrementov (sond). Vzorci tal v vrtovih za pridelavo vrtnin so bili odvzeti iz 

območja enega ali več vrtov na lokaciji. Vsak vzorec je bil odvzet s koničasto sodno 

na 10 – 25 mestih do globine obračanja tal, ki je bila največkrat do 20 cm. Vzorci 

na lokacijah, kjer so bile izvedene sanacije s prekrivanjem tal ali zamenjavo 

vrhnjega sloja tal, so bili odvzeti iz več globin s koničasto sodno. Globina 

sondiranja je bila odvisna od debeline novega nasutja oziroma zamenjave zemlje, 

ki je bil v povprečju od 10 do 20 cm. Vzorci starih tal so bili odvzeti vsaj 10 cm 

globlje od novega nasutja. V posamezni sondi je bila dobro razvidna meja med 

novo zemljino in površino pred nasutjem, zato je bilo moţno dobro ločiti novo 

zemljino od stare. Na saniranih površinah je bil odvzet površinski vzorec (0-5 cm) in 

običajno drugi vzorec nove zemljine (5-15/20cm), če je bil sloj nove zemljine dovolj 

debel. Sloj prvotne zemljine je bil največkrat v globini med 15 in 30 cm. 
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Slika: Shema vzorčenja tal na igriščih v letu 2008 in po izvedeni sanaciji v letu 
2009: sloj A v letu 2008 je sloj C v letu 2009. 

 

 

Slika: Debelina sanacijskega sloja je zelo heterogena, enako velja tudi za globino 
in lastnosti tal pred sanacijo (sondi sta iz iste lokacije vzorčenja!) 
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Sliki: Odvzem vzorcev tal in vrtnin 
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Tabela: Podatki o lokacijah, vzetih in analiziranih vzorcih v Zgornji meţiški dolini  (na dveh straneh; 1. stran) 

 
OZNAKA 

LOKACIJE 
X 

( m ) 
Y 

( m ) 

NADM. 
VIŠINA 

( m ) 
LOKACIJA NASELJE OBČINA 

KATEGO-
RIJA 

ŠT. VZETIH 
VZORCEV 

OPIS 
VZORCA 

OZNAKA VZORCA 
GLOBINA 
VZORCA 

(cm) 
OPOMBE 

REZULTATI 
ANALIZ 

1 ZMD102001    Meţica vrtec Meţica Meţica vrtec 3 tla ZMD102001/01/1109/A 0 – 5  Da 

          tla ZMD102001/02/1109/B 5 – 20  Da 

          tla ZMD102001/03/1109/C 20 – 30  Da 

2 ZMD102002 588891 155931 180 Meţica - Center Meţica Meţica  1 vrtna tla ZMD102002/01/1109/D 0 – 20   

3 ZMD102003 489563 151978 530 Meţica - Breg Meţica Meţica  1 vrtna tla ZMD102003/01/1109/D 0 – 20   

4 ZMD102004 490801 148985 552 Ţerjav vrtec Ţerjav Črna vrtec 3 tla ZMD102004/01/1109/A 0 – 5  Da 

          tla ZMD102004/02/1109/B 5 – 20  Da 

          tla ZMD102004/03/1109/C 20 – 30  Da 

5 ZMD102005 490737 149030 546 Ţerjav - vrtovi Ţerjav Črna  1 vrtna tla  0 – 20   

6 ZMD102006 487101 148939 782 Helena - Kuhina 
Helena - 
Kuhina 

Črna  3 vrtna tla  0 – 20   

          dvorišče  0 – 5   

          drugo  0 – 5 Mivka  

7 ZMD102007    Pristava igrišče Pristava Črna javno igrišče 1 tla ZMD102007/01/1109/A 0 - 5 Mivka  

8 ZMD102008 489748 154900 463 Štrikar 
Onkraj 
Meţe 

Meţica  3 tla ZMD102008/01/1109/A 0 – 5 

Površina je bila v 
letu 2006 
tretirana s 

pripravkom NN 

Da 

          tla ZMD102008/02/1109/B 5 – 20  Da 

          tla ZMD102008/03/1109/C 20 – 30  Da 

9 ZMD102009 488873 153127 495 
Meţica - 

Fuţinarska 
Fuţinarsk

a 
Meţica  2 vrtna tla ZMD102009/01/1109/D 0 – 20 Vrt - nesaniran  

          vrtna tla ZMD102009/02/1109/D 0 – 20 Vrt - saniran  

10 ZMD102010 480585 149024 536 Ţerjav igrišče Ţerjav Črna  3 tla ZMD102010/01/1109/A 0 – 5  Da 

          tla ZMD102010/02/1109/B 5 – 20  Da 

          tla ZMD102010/03/1109/C 20 – 30  Da 

11 ZMD102011 489050 148035 500 
Rudarjevo - 

Črna 
Črna Črna  1 vrtna tla 

ZMD102011/01/1109/D 
 

0 – 20   

12 ZMD102012 489246 148062 530 
Rudarjevo - 

Mušenik 
Mušenik Črna  1 vrtna tla 

ZMD102012/01/1109/D 
 

0 – 20   
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Tabela: Podatki o lokacijah, vzetih in analiziranih vzorcih v Zgornji meţiški dolini  (na dveh straneh; 2. stran) 

 
OZNAKA 

LOKACIJE 
X 

( m ) 
Y 

( m ) 

NADM. 
VIŠINA 

( m ) 
LOKACIJA NASELJE OBČINA 

KATEGO-
RIJA 

ŠT. VZETIH 
VZORCEV 

OPIS 
VZORCA 

OZNAKA VZORCA 
GLOBINA 
VZORCA 

(cm) 
OPOMBE 

REZULTATI 
ANALIZ 

13 ZMD102013    
Rudarjevo na 
Kupu - igrišče 

Rudarjevo Črna  2 tla ZMD102013/01/1109/A 0 – 5  Da 

          tla ZMD102013/02/1109/L 15 – 25  Da 

14 ZMD102014    Črna vrtec Črna Črna  3 tla ZMD102014/01/1109/A 0 – 5  Da 

          tla ZMD102014/02/1109/B 5 – 20  Da 

          tla ZMD102014/03/1109/C 20 – 30  Da 

15 ZMD102015    Rudarjevo Rudarjevo Črna  2 dvorišče ZMD102015/01/1109/A 0 – 5 Staro dvorišče  

          dvorišče ZMD102015/02/1109/A 0 – 5 
Nov material ob 

asfaltu 
 

16 ZMD102016 489777 152133 505 Meţica - Polena Polena Meţica  2 tla ZMD102016/01/1109/A 0 – 5 
Gola površina ob 

igralih 
Da 

          tla ZMD102016/02/1109/D 0 – 20 
Zemlja 

predvidena za 
ureditev površine 

Da 

17 ZMD102017 489807 152071 480 Meţica - Polena Polena Meţica  1 vrtna tla 
ZMD102017/01/1109/D 

 
0 – 20   
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Preliminarni rezultati analiz 

V vzorcih, presejanih skozi 2 mm sito (brez skeleta) je bila določena vsebnost dveh kovin, ki 

izvirata iz rudniško topilniške dejavnosti na tem območju: svinec (Pb) in cink (Zn). Rezultati analiz 

vzorcev odvzetih v ZMD novembra 2009 so zbrani v tabeli.  Za vsebnosti svinca in cinka v tleh so 

predpisane normativne vrednosti in metoda razklopa talnega vzorca (Uredba o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih imisijskih vednostih snovi v tleh (Ur.l.RS 68/96). Vrednosti v tabeli so 

označene z ustrezno barvo glede na stopnjo onesnaţenosti: 

< LOQ Neobarvano  

< mejna imisijska vrednost Zeleno  

< opozorilna imisijska vrednost Rumeno  

< kritična imisijska vrednost Rdeče  

> kritična imisijska vrednost Vijolično  

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

OZNAKA 
LOKACIJE 

LOKACIJA 
OPIS 

VZORCA 

GLOBINA 
VZORCA 

KODA VZORCA Pb Zn 

OPOMBE 
enota mg/kg mg/kg 

Meja detekcije (LOD) <2 <5 

(cm) Meja določljivosti (LOQ) [5] [10] 

ZMD102001 Meţica vrtec tla 0 – 5 ZMD102001/01/1109/A 55 127 Nov sloj 2009  

  tla 5 – 20 ZMD102001/02/1109/B 53 150 Nov sloj 2009 

  tla 20 – 30 ZMD102001/03/1109/C 723 2075 Stara zemljina* 

ZMD101001 Meţica vrtec tla 0 – 5 ZMD101001/01/0908/A 892 1650 Vzorčeno 2008 

ZMD102004 Ţerjav vrtec tla 0 – 5 ZMD102004/01/1109/A 28 109 Nov sloj 2009 

  tla 5 – 20 ZMD102004/02/1109/B 24 113 Nov sloj 2009 

  tla 20 – 30 ZMD102004/03/1109/C 8258 3623 Stara zemljina* 

ZMD101003 Ţerjav vrtec tla 0 – 5 ZMD101003/01/0908/A 1244 849 Vzorčeno 2008 

ZMD102008 Štrikar tla 0 – 5 ZMD102008/01/1109/A 1732 3367 
Avtohtona tla- površina 
tretirana s pripravkom NN 

  tla 5 – 20 ZMD102008/02/1109/B 2151 4567 Avtohtona tla 

  tla 20 – 30 ZMD102008/03/1109/C 1865 4100 Avtohtona tla 

ZMD102010 Ţerjav igrišče tla 0 – 5 ZMD102010/01/1109/A 43 109 Nov sloj 2009 

  tla 5 – 20 ZMD102010/02/1109/B 38 128 Nov sloj 2009 

  tla 20 – 30 ZMD102010/03/1109/C 1532 3700 Stara zemljina* 

ZMD101025 Ţerjav igrišče tla 0 – 5 ZMD101025/01/0908/A 829 1759 Vzorčeno 2008 

ZMD102013 
Rudarjevo na 
Kupu - igrišče 

tla 0 – 5 ZMD102013/01/1109/A 37 90 Nov sloj 2009 

  tla 15 – 25 ZMD102013/02/1109/L 2784 4033 Stara zemljina* 

ZMD101004 
Rudarjevo na 
Kupu - igrišče 

tla 0 – 5 ZMD101004/01/0908/A 2326 2857 Vzorčeno 2008 

ZMD102014 Črna vrtec tla 0 – 5 ZMD102014/01/1109/A 41 100 Nov sloj 2009 

  tla 5 – 20 ZMD102014/02/1109/B 43 93 Nov sloj 2009 

  tla 20 – 30 ZMD102014/03/1109/C 244 488 Stara zemljina** 

ZMD101002 Črna vrtec tla 0 – 5 ZMD101002/01/0908/A 267 322 Vzorčeno 2008 

ZMD102016 Meţica - Polena tla 0 – 5 ZMD102016/01/1109/A 8355 4530 
Gola površina ob igralih - 
nesanirano 

  tla 0 – 20 ZMD102016/02/1109/D 153 137 
Zemlja predvidena za 
ureditev površine 

*  Pred nasutjem nove zemljine je bil to zgornji sloj tal 0 – 5 cm 
** Pred zamenjavo tal (zemljine) je bila globina vzorca cca 20 – 30 cm 
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Slika: Primerjava koncentracije svinca v novem sloju prsti (0-5 cm) in  

stari zemljini (15-25 oz. 20-30 cm) 

 

 
Slika: Primerjava koncentracije svinca v vrhnjem sloju prsti (0-5 cm) pred sanacijo (2008) 

in po njej (2009) 
 
Rezultate je potrebno še dopolniti: 

 z analizami vseh vzorcev tal, dvorišč in mivke, 

 z analizami ostalih predvidenih elementov (Cd, As), 

 z različnimi ekstrakcijami za določitev rastlinam dostopnih količin kovin, 

 z analizami vsebnosti kovin v opranih in neopranih rastlinah.  
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Preliminarni rezultati analiz tal na lokacijah, kjer so bile izvedene sanacije s prekrivanjem tal ali 
zamenjavo vrhnjega sloja tal, kaţejo da so koncentracije teţkih kovin (Pb, Zn) v zgornjem novem 
sloju tal za večkratni faktor niţje od koncentracij teh kovin v niţjih slojih tal oziroma od 
koncentracij teh kovin v tleh na istih lokacijah izmerjenih v letu 2008. Koncentracije obeh kovin so 
bile na saniranih lokacijah tudi niţje od mejnih imisijskih vrednosti (Ur.l.RS 68/96). Glede na te 
rezultate bi bilo moţno oceniti ukrep zelo pozitivno. Prav vrhnji sloj tal je z vidika prašenja in 
povečanega vnosa svinca v telo nasploh najbolj problematičen. Nekoliko zaskrbljujoč je 
ugotovljen sorazmerno tanek zgornji sloj nove plasti zemlje. Debelino zgornjega sloja in 
koncentracije kovin v njem bo potrebno spremljati tudi v prihodnjih letih.  
  

2.12 Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter 

strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na operativni ravni 

Ukrep je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.  

 

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. 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. Doseči se ţeli 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 (ARSO). V predloge 

planov so zajeti ukrepi na način, tako da je doseţena čim večja smiselna povezanost predlaganih 

ukrepov in  doseţen največji pričakovan učinek. Pri oblikovanju predlogov so upoštevani tudi 

drugi projekti, ki v obeh občinah potekajo, tako da se med sabo tem bolj dopolnjujejo. Čeprav so 

postopki usklajevanja in priprave planov, tja do sklepa pogodb precej dolgi, je razveseljivo, da 

je praktično ţe tretjo leto bilo večina zastavljenih ukrepov tudi izvedenih.  

NALOGA: Ocenitev stanja za določitev prioritet pri preplastitvah 

Glede na opaţanja ob terenskih pregledih in predloge obeh občin je bilo ponovno preverjeno in 

dopolnjeni seznam površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Na podlagi dopolnjenega seznama 

je bil izveden strokovni pregled stanja teh površin. Ob pregledu so bili izpolnjeni obrazci za 

ocenitev stanja oz. moţne izpostavljenosti in za določitev prioritet. Ocenitev je obsegala 

naslednje kriterije: trenutno stanje površin, gostoto naseljenosti območja, gostoto prometa na 

območju, bliţino otrok in subjektivno oceno ocenjevalca o nujnosti preplastitve. Na podlagi vseh 

teh kriterijev je bil oblikovan seznam površin z ocenami nujnosti preplastitve. 
 

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. Podatki so bili pridobljeni s terenskim ogledom stanja površin in okolice, ki sta ga 

izvedla strokovna delavca ZZV Ravne.  
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Ocena je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki obravnava naslednje pomembne faktorje pri 

oceni izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim teţkim kovinam: 

 stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…), 

 gostote poselitve območja, 

 koncentracije otrok na območju (bliţina vrtca, igrišča..), 

 gostote prometa na območju, 

 podane ocene ocenjevalca na terenu. 

Za vsako površino, ki je bila predmet ogleda, je bil izpolnjen vprašalnik in v njem podana ocena 

za vsakega od obravnavanih parametrov. Vsak parameter je bil ocenjen z oceno od 0 do 3, z 

moţnostjo dodatnih točk pri nekaterih parametrih. Ta seštevek ocen se pomnoţi 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 bili še upoštevani naslednji kriteriji: 

 onesnaţenosti območja (podatki ERICO-ve študije), 

 obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne), 

 smotrnost in moţnost izvedbe glede na druge povezane projekte. 
 

V letu 2009 je bil uporabljen razširjen seznam površin, ki so bile predmet ogleda. Osnovni 

seznam je bil dopolnjen s površinami, ki so jih dodatno predlagali predstavniki občin in občani ter 

površinami, ki so bile opaţene ob izvajanju terenskih ogledov. 

 

REZULTATI 

Skupno je bilo na seznam uvrščenih 49 površin na območju Meţice, Črne in Ţerjava. Površine, ki so 

bile v okviru izvajanja ukrepov ţe preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo zgolj 

ugotovljeno, da je bila preplastitev izvedena. 
 

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

- površine v okolici gasilskega doma v Meţici, 

- makadamske površine v naselju na Poleni (Meţica), 

- makadamske površine pred Osnovno šolo Črna, 

- cesta in dvorišče ob bloku Podpeca 67,68 (Črna), 

- ceste v Rudarjevem 6, 15 ter parkirišča med bloki v Rudarjevem (Črna), 

- površine na območju Pristave (Črna). 
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NAJVIŠJE OCENJENE POVRŠINE V LETU 2009 

 

 
 

Slika: Makadamske površine v okolici gasilskega doma (Meţica) 

 

 
 

Slika: Makadamske površine med bloki na Poleni (Meţica) 
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Sliki: Dvorišče pred Osnovno šolo Črna 

 

        
 

Slika: Dovozna cesta in dvorišče na lokaciji Podpeca 67,68 (Črna) 

 

 
 

Slika: Dovozne ceste na območju Pristave v Črni (Pristava 28-30 in Pristava 11-13b)   
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Slike: Makadamske površine med bloki Rudarjevo 5, 6, 7 in 15 (Črna) 

 

Visoke ocene glede nujnosti preplastitve sta dobili tudi površini, ki bi glede na načrtovane ukrepa 

za leto 2009 ţe morali biti preplaščeni. V Občini Meţica je to še preostali del Šolske poti (LC 

257150), v Občini Črna na Koroškem pa dvorišče hiše Stopar na območju Ţerjava.  

 

Podano je bilo pojasnilo, da bo preostali del Šolske preplaščen v sklopu ureditve šolske okolice v 

letu 2010. Dvorišče pred hišo v Ţerjavu bo preplaščeno v enem prihodnjih let, v sklopu 

preplastitve dovozne ceste do hiše. 

 
 

Slika: Šolska pot (Meţica) 
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Sliki: Dvorišče hiše in dovozna pot-odcep Stopar na območju Ţerjav (Črna) 

 
 

 

 

HALDA                      
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3 IZVEDENI UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU V LETU 2009 

Osnoven namen projekta je doseči nivo onesnaţenosti okolja s svincem in drugimi teţkimi 

kovinami, ki bo omogočal prebivalcem pogoje za zdravo ţivljenje. Ocenjeno je, da je primeren 

odraz teh pogojev vsebnost svinca v krvi predšolskih otrok, ki je mednarodno priznan kazalec 

obremenjenosti najobčutljivejše skupine populacije s svincem. Končni cilj programa je doseči, da 

bo po izvedbi zastavljenih ukrepov iz dolgoročnega programa, 95% otrok imelo vsebnost svinca 

v krvi pod 100 g/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. Svinec sicer v telesu nima pozitivne vloge in podanih je bilo ţe nekaj predlogov, da bi bilo 

potrebno akcijski nivo zniţati. V tem kontekstu je pomembno povečevati tudi deleţ otrok z 

vrednostmi svinca pod 50 g/l krvi.  

 

TEMELJNA PODROČJA ZA OCENO NAPREDKA  

Osnovno merilo za oceno napredka je vsebnost svinca v krvi otrok, ki je tudi edino merodajno za 

oceno pribliţevanja končnemu cilju. Ker pa je vnos svinca v telo odvisen od izpostavljenosti svincu, 

je potrebno zmanjšati izpostavljenost svincu v različnih virih: prahu, hrani, zraku.. v otrokovem 

bivalnem okolju. Za zmanjšanje vnosa je zato potrebno zniţati vsebnost svinca v bivalnem okolju 

in intenzivnost vnosa svinca. Da bi dobili podatke o obremenjenosti okolja so bile izvedene 

meritve vsebnosti svinca v tleh in zraku. Vsebnosti svinca bi se morale ob uspešni izvedbi 

sanacijskih ukrepov zniţevati. Uspešno izvedeni ukrepi v okolju so torej pogoj za dosego niţjih 

koncentracij svinca v različnih faktorjih izpostavljenosti in logično tudi manjše izpostavljenosti 

prebivalcev svincu.  

 

VSEBNOST SVINCA V KRVI OTROK 

Vsebnost svinca v krvi otrok je dober kazalec izpostavljenosti otrok svincu iz različnih faktorjev 

okolja in tako dober kazalec skupnih izboljšav stanja okolja in posredno tudi zdravja otrok. Je 

tudi osnovni kazalec za oceno napredka programa ukrepov (cilj – 95% pod 100 µg/l). V letu 

2009 je bilo nadaljevano spremljanje vsebnosti svinca v krvi triletnih (21 do 48 mesecev starosti) 

otrok in devet let starih šolarjev. Vzorci krvi so bili odvzeti 73. triletnikom iz ZMD. Vrednost 

mediane za vsebnost svinca v krvi otrok je bila 51 µg/l, povprečje pa 65,9 µg/l. Povišano 

vsebnost svinca v krvi (≥ 100 µg/l) je imelo 17,8% triletnikov iz ZMD.  

 

IZPELJANI UKREPI 

Osnova celotnega programa, ki daje smisel merjenju vsebnosti svinca v krvi otrok in faktorjih 

okolja je izpeljava ukrepov v praksi. Če ne bodo preplaščene ceste, zamenjana onesnaţena 

zemlja na igriščih, omejene nove emisije… ni realnih moţnosti, da bo v okolju prisotnega manj 

svinca in torej tudi ni moţnost, da bi meritve vsebnosti svinca v zraku, tleh, vodi, krvi otrok to 

pokazale.  
 

V letu 2009 smo lahko precej zadovoljni z dinamiko ukrepov, saj praktično ni ostalo večjih 

ukrepov za izvedbo v naslednjem letu, kar se je dogajalo v prejšnjih letih. Nekoliko več bo 

potrebno storiti na kakovosti izvedbe manjših ukrepov, kjer se občasno dogaja, da ostanejo 

malenkostne napake, ki bi jih bilo potrebno dopolniti, pa to traja vse preveč časa.  
 

Bistveno je, da je bilo v letu 2009 izvedeno veliko ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja: 

preplaščene so bile skoraj vse makadamske površine iz plana za leto 2009, izvedena je bila 

preplastitev otroških igrišč s čisto zemljo, dokončana je bila ureditev vodnih higienskih kotičkov s 
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pitno vodo na igriščih vrtcev, urejena je bila fasada na Delavskem domu Ţerjav in dokončana 

fasada Osnovne šole Meţica, nadaljeval se je program varovalne prehrane, z dodano vrednostjo 

– vključitev ekoloških ţivil…. 
 

Tudi v letu 2009 so bile torej izvedene predvsem naloge usmerjene v preprečevanje mobilnosti 

prahu, njegovega vnosa v bivalno okolje in telo otrok. Prah še vedno ostaja najbolj verjeten vir 

izpostavljenosti otrok svincu in ukrepi za preprečevanje njegovega širjenja se bodo nadaljevali 

tudi v prihodnjem letu. V tem kontekstu je potrebno znova omeniti potrebo po omejevanju novih 

emisij onesnaţenih prašnih delcev v okolje, kjer je seveda na prvem mestu problematična 

predelava rudniških odpadkov v gradbeni material in transport ter uporaba tega materiala. 

 

IZPOSTAVLJENOST SVINCU 

Otroci vnašajo svinec v telo preko prebavil in dihal.  Splošni okoljski parametri, ki opisujejo 

izpostavljenost otrok svincu so vsebnost svinca v zraku, tleh ter prahu. Spremljanje vsebnosti svinca 

v tleh in zraku se izvajata tudi v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v 

Zgornji Meţiški dolini in sta posredna kazalca izpostavljenosti otrok svincu. Posledica niţanja 

koncentracij svinca v zraku in tleh bi morala imeti za posledico tudi niţanje koncentracij svinca v 

krvi otrok.   

 

MONITORING PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU 

Rezultati monitoringa zraka v letu 2008 so pokazali, da je obremenjenost zraka s teţkimi 

kovinami sicer precej višja kot v drugih krajih Slovenije, vendar pa razen na merilnem mestu v 

Ţerjavu niso bili preseţeni dovoljeni normativi. Tudi v letu 2009 je vzorčenje zraka potekalo na 

enak način in na istih lokacijah, kot v letu 2008. Rezultati so bili prav tako precej podobni tistim iz 

leta poprej. Opazen je manjši padec v povprečnih mesečnih koncentracijah teţkih kovin, ne 

moremo pa še sklepati, da je to kazalec bodočega trenda in neposredna posledica izvedenih 

ukrepov. Glede način izvajanja meritev rezultati v največji meri odraţajo skupne emisije majhnih 

delcev svinca v zrak, in je teţko pričakovati opazne spremembe zaradi izvedbe lokalnih ukrepov.  

 

MONITORING TAL IN VODE 

Ukrep vzorčenja tal je bil v letu 2009 izveden precej pozno – šele sredi meseca novembra in 

posledično so bili pridobljeni do sedaj samo delni rezultati. Preliminarni rezultati vzorčenja na 

otroških igriščih pa so pokazali uspešnost izvedenega ukrepa namestitve nove plasti zemlje, saj so 

bile v vrhnji plasti tal izmerjene za večkratni faktor niţje koncentracije kovin svinca in cinka, kot 

leto poprej. Dolgoročni učinek ukrepa bo potrebno spremljati preko meritev vsebnosti kovin v 

različni globini tal v prihodnjih letih.  

NALOGA: Ugotavljanje vsebnosti svinca v krvi otrok 

S študijo obremenjenosti otrok iz ZMD s svincem, izvedeno v letu 2008, je bilo ugotovljeno, da so 

imeli najvišje vrednosti otroci, stari od 24 do 36 mesecev. Zato so se v letu 2009 izvedle meritve 

vsebnosti svinca v krvi v tej starostni skupini. Vzorčenje krvi je bilo izvedeno spomladi in jeseni. V 

prvi polovici leta so bili izvedeni odvzemi krvi pri otrocih, rojenih od 1.1.2006 do 30.6.2006 in 

otrocih, rojenih od 1.1.2007 do 30.6.2007. V drugi polovici leta, v jeseni, so bili izvedeni 

odvzemi pri enakih starostnih skupinah otrok, rojenih v drugi polovici leta, od 1.7. do 31.12. Starši 

so podali pisno soglasje za odvzem krvi. Prejeli so pisna vabila s protokolom spremljanja 

vsebnosti svinca in obravnave. Po prejemu rezultatov vsebnosti svinca so dobili nasvete izvajanja 

ukrepov za zmanjšan vnos svinca v telo in nadaljnje spremljanje.  
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V letu 2009 so bila poslana vabila za odvzem krvi 125  otrokom iz ZMD, starim od 24 do 36 

mesecev. V občino Meţico je bilo poslanih 72 vabil, v občino Črna pa 53 vabil. Iz občine Meţica 

so bila vrnjena tri vabila, zaradi preselitve otrok. Odzvalo  se je 73 otrok (59,8 %), od tega  39 

otrok iz občine Črna na Koroškem in 34 otrok iz občine Meţica. Kri je bila odvzeta 39 dečkom in 

34 deklicam. V spomladanskem času, meseca maja in v začetku meseca junija, je bilo izvedenih 

29 odvzemov krvi, pri 12 –ih  otrocih iz Črne in 17 -  ih otrocih iz Meţice.   V  jeseni,  koncem 

septembra in v začetku oktobra, je bilo izvedenih  44 odvzemov krvi, pri 27 – ih otrocih iz Črne in  

17 – ih otrocih iz Meţice. V mesecu septembru 2009 in januarju 2010 so bili izvedeni kontrolni 

odvzemi pri 13 otrocih s povišanimi vrednostmi svinca v krvi, skladno s strokovnim protokolom 

obravnave. 

 

Rezultati koncentracije svinca po spolu: 

Povprečne vrednosti svinca v krvi so bile 65,92 µg/l. Srednja geometrična koncentracija svinca v 

krvi je bila 54,7 µg/l, mediana pa 51 µg/l. Za oba spola so si bile minimalne, maksimalne in 

srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi precej podobne.  

 

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

Zgornje Meţiške doline po spolu, (leto 2009) 

SPOL N Mediana 
Geometrična 
sredina Povprečje  Minimum Maksimum 

ŢENSKI 34 50,50 55,07 67,56 17 200 

MOŠKI 39 53,00 54,35 64,49 18 208 

SKUPAJ 73 51,00 54,69 65,92 17 208 

 

Rezultati koncentracije svinca po prebivališču: 

Primerjava koncentracij svinca v krvi glede na občino bivanja kaţe, da je obremenitev otrok iz 

občine Črne na Koroškem nekoliko večja, kot obremenitev otrok iz občine Meţica.  Povprečne 

vrednosti svinca pri otrocih iz Črne so bile 77,69 µg/l, pri otrocih iz Meţice pa 52,41 µg/l.  

 

Tabela:  Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti  koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz 

Zgornje Meţiške doline glede na občino bivanja, (leto 2009) 

OBČINA N Mediana 
Geometrična 
sredina Povprečje  Minimum Maksimum 

ČRNA 39 71,00 67,54 77,69 19 208 

MEŢICA 34 43,50 42,93 52,41 17 200 

SKUPAJ 73 51,00 54,69 65,92 17 208 

 

Rezultati koncentracije svinca po spolu in prebivališču: 

Povišane vsebnost svinca v krvi ( ≥ 100 µg/l) so bile ugotovljene pri 13 (17,8 %) tri leta starih 

otrocih iz Zgornje Meţiške doline.  Povišane vsebnosti je imelo 8 (23,5 %) deklic in 5 (12,8%) 

dečkov oziroma 9 (23,1%) otrok iz občine Črna na Koroškem in 4 (11,8 %) iz občine Meţica.  
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Tabela:  Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške doline glede na spol in 

občino bivanja, (leto 2009) 

OBČINA  SPOL 

Konc. Pb (µg/l) ŢENSKI MOŠKI SKUPAJ 

ČRNA pod 50 7 5 12 

50 do 99 6 12 18 

100 do 199 4 4 8 

200 do 299 0 1 1 

Skupaj 17 22 39 

MEŢICA pod 50 9 14 23 

50 do 99 4 3 7 

100 do 199 3 0 3 

200 do 299 1 0 1 

Skupaj 17 17 34 

 
Ugotavljanje sezonskega vpliva na koncentracijo svinca v krvi: 

Za ugotavljanje vpliva obdobja v letu (sezonski vpliv) na vrednost svinca v krvi so bili izvedeni 

odvzemi spomladi in jeseni. Po podatkih iz literature so bile ugotovljene višje vsebnosti v poletnih 

mesecih, ko so otroci izpostavljen svincu v zunanjem okolju. Teh razlik pri meritvah v ZMD ni bilo 

zaznanih, koncentracije svinca v krvi so bile v spomladanskem obdobju celo malenkost višje kot 

jeseni. 

 

Koncentracije svinca v krvi v primerjavi s koncentracijami v preteklem obdobju: 

Ugotovljen deleţ triletnikov s povišanimi vsebnostmi svinca je enak lanskemu (17,8 %), vendar 

precej niţji kot v obdobju 2004-2007, ko je dobra polovica triletnih otrok (53,9 %) imela 

povišane vsebnosti svinca. Rezultati so spodbudni  glede na leto 2008, kljub temu, da so se 

odvzemi vzorcev krvi v letošnjem letu vršili tudi jeseni (v letu 2008 samo spomladi, ko je 

pričakovati niţjo izpostavljenost) in zaradi višjega deleţa otrok z najniţjimi vsebnostmi svinca v 

krvi (< 50 µg/l).  

 

Kljub napredku pa je do zastavljenega cilja (< 5 % otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi) še 

precej daleč.  
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Slika: Deleţi tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene vsebnosti svinca  

v krvi, po letih (2004-2009) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika:  Primerjava deleţev tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene  
vsebnosti svinca v krvi, (leti 2008-2009) 
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Spodnja tabela prikazuje napoved upadanja števila otrok z vrednosti svinca v krvi nad 100 µg/l 

v obdobju od leta 2004 do leta 2017, glede na dosedanji trend (2004-2009).  

 
Tabela: Napoved do leta 2017 
 

 
 

Meritve vsebnosti selena v krvi otrok 

V letu 2009 so bili odvzeti vzorci krvi tudi devetletnikom iz Zgornje Meţiške doline. Vzorci so bili 

odvzeti 23 devet let starim otrokom, izvedene so bile preiskave na vsebnost svinca in selena v 

krvi. Vsebnosti svinca v krvi devetletnikov so bile nizke, mediana je bila 20 µg/l, povprečna 

vrednost 28 µg/l, vrednost nad 100 µg/l pa je bila preseţena pri enem samem otroku (4,3%).  

Selen je bil, kot antioksidant in varovalni dejavnik zanimiv za primerjavo s svincem, vendar iz 

rezultatov ni bilo mogoče sklepati na kakšen vpliv. Izmerjene vrednosti selena v krvi so bile v 

normativnih vrednostih (od 55 -101  µg/l selena). Povprečna vrednost je bila 78,22 µg/l, 

najniţja 58 in najvišja 105 µg/l selena, ni pa bilo opaziti, da bi imeli otroci z višjimi vsebnostmi 

svinca v krvi niţje vsebnosti selena ali obratno.  

 

Ugotavljanje vzrokov, ogroţajočih in varovalnih dejavnikov za povečan vnos svinca v telo  

Sočasno z odvzemom vzorcev krvi so bili preko anket starši otrok povprašani o informacijah 

glede  moţnih faktorjev tveganja za povišano obremenjenost otrok s svincem. Postavljena so bila 

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…). Glede na 

sorazmerno malo število testiranih otrok in majhen deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v 

krvi ni bilo izvedenih poglobljenih statističnih analiz, vseeno pa so izpostavljeni najbolj zanimivi 

rezultati. 
 

Na vprašanje: »Kje je vaš otrok letos v varstvu?«, je večina staršev odgovorila, da v vrtcu (54.8 

%). Med otroci, ki so v vrtcu (54,8%) jih ima le 7,5% povišane vsebnosti svinca v krvi, medtem, ko 

je ta deleţ pri otrocih, ki niso v vrtcu kar 30,3%. Razmerje obetov – 0,19 (0,05-0,75; 95% CI) 

kaţe, da je pribliţno petkrat manjša moţnost, da bo vsebnost svinca v krvi povišana pri otrocih, ki 

obiskujejo vrtec, kot pri otrocih, ki so vključeni v druge oblike varstva. Glede na to, bi lahko bilo 

obiskovanje vrtca varovalni faktor pred  povišano koncentracijo svinca v krvi. 
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Nasprotno je bilo ugotovljeno pri primerjavi zaposlitev staršev oz. skrbnikov, da gre za faktor 

tveganja za povišano vsebnost svinca v krvi otrok. Pri 8 izmed 13 otrok s povišanimi vsebnostmi 

svinca v krvi dela eden od staršev v podjetjih, katerih dejavnost vključuje svinec (TAB, MPI, CPM-

GM). Razmerje obetov – 5,78 (1,62-20,70; 95% CI) kaţe na skoraj šestkrat večjo moţnost, da 

bodo otroci zaposlenih v industriji svinca imeli povišane vsebnosti svinca v krvi, kot otroci drugje 

zaposlenih. 
 

Glede na to, da je s svincem obremenjen prah eden najbolj pomembnih faktorjev izpostavljenosti 

svincu so bili starši vprašani, če bi bili zainteresirani za testiranje prahu iz domačih sesalnikov, na 

vsebnost teţkih kovin. Precej staršev (52,1%) je za analize pokazalo interes, malo odklonilen 

odnos (16,4%), ostali pa se niso opredelili oz. so izkazali povprečen interes. 
 

Starše se je tudi vprašalo, kaj menijo o programu izvajanja zdravstvenih ukrepov za 

zmanjševanje posledic onesnaţenega okolja Zgornje Meţiške doline? Največ jih je s programom 

zadovoljna (45,2%), dobra tretjina (34,2%) ni podala stališča oz. je podala srednjo oceno, 

najmanj (20,6%) pa jih s programom ni zadovoljnih.  

 

ZAKLJUČEK 

Čeprav je deleţ triletnikov s povišanimi vsebnostmi svinca ostal enak lanskemu, je bilo ocenjeno, 

da je bil zopet doseţen napredek. Vzorci krvi triletnikov so bili letos odvzeti v konec meseca 

maja oz. konec meseca oktobra, ko je pričakovati, da otroci precej časa preţivijo zunaj in je 

izpostavljenost večja. Pozitiven učinek kaţe tudi višji deleţ tri leta starih otrok z najniţjimi 

vsebnostmi svinca v krvi (≤ 50 µg/l), le ta se je iz lanskih 37 % povišal na 48%. Trend gibanja 

vsebnosti svinca v krvi otok kaţe v ţeleno smer in če se bo program uspešno nadaljeval, smo 

lahko prepričani, da bo doseţen zastavljen cilj. 
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4. PREGLED IZVEDENIH UKREPOV IN FINANČNO OVREDNOTENJE  

UKREP  AKTIVNOSTI V LETU 2009 IZVAJALEC PLANIRANA 

VREDNOST ZA LETO 

2009 (EUR) 

REALIZACIJA V 

LETU 2009 

2.1 

Zamenjava 

onesnažene zemlje in 

zasejanje trave na 

javnih površinah, ki 

so namenjene 

zadrževanju otrok 

Izvedba zemeljske prevleke z 

zatravitvijo ob ureditvi novega 

otroškega igrišča  na Poleni 

OBČINA MEŢICA 
Ureditev otroškega 

igrišča je vezana na 

ureditev okolice 

poslovne stavbe TAB in 

umestitev kolesarske 

steze. 

Z gradbenimi deli se je 

pričelo v letu 2009, v 

celoti pa bo investicija 

zaključena v letu 2010.  

4.000,00 
 

Ureditev protiprašne bariere 

(prekritje) gole površine na območju 

otroškega igrišča vrtca Meţica  

OBČINA MEŢICA 4.000,00 

Občina Mežica skupno 8.000,00 

Zamenjava zemlje v okolici vrtca in 

osnovne šole Črna 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

5.000,00 

Občina Črna na Koroškem skupno 5.000,00 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.1 za leto 2009 13.000,00 

2.2 

Preplastitev javnih 

površin, po katerih se 

gibljejo in zadržujejo 

otroci 

Asfaltiranje Leške ceste v naselju 

Meţica (LC 257060) – 1. del  

OBČINA MEŢICA 80.000,00 

 
Asfaltiranje ceste v naselju Meţica 

Cesta Smrečnikovo (JP 757 050) - 1. 

del   

OBČINA MEŢICA 120.000,00 
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Asfaltiranje Kopališke poti – 1. del  OBČINA MEŢICA 35.000,00 

Asfaltiranje Podpeške poti  OBČINA MEŢICA 40.000,00 

Občina Mežica skupno 275.000,00 

Asfaltiranje makadamskih površin na 

območju za Občino Črna – odsek 

ceste Rdeči Kriţ – Center 115  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

45.080,00 

Asfaltiranje makadamske ceste na 

odseku – stan. objekti Sp. Javorje 16-

19 do priključka na glavno cesto  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

29.600,00 

Ureditev (preplastitev) neprekritih 

peščenih dvorišč v osrednjem delu 

kraja Ţerjav –Parkirišči pri vrtcu in 

pri Elektrarni 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

16.100,00 

Asfaltiranje makadamskih površin na 

območju stanovanjskih objektov 

okolice Center 119 – 123 (okolica 

Gasilskega doma)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

50.525,00 

Asfaltiranje makadamskega dvorišča 

ob objektu Center 20 (dvorišče za 

medvedom) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

38.975,00 

Asfaltiranje makadamskega dvorišča 

na območju stanovanjskih objektov – 

Center 2 in 4  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

44.570,00 

Asfaltiranje odcepa makadamske 

ceste na območju stan. objekta 

Ţerjav 57 (Hribernik)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

16.270,00 

 

Asfaltiranje dovozne ceste in dvorišč 

na območju blokovskega naselja 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

88.580,00 
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Haus v Heleni  

Asfaltiranje odseka makadamske 

ceste na območju stanovanjskega  

objekta – Center 141a (Skudnik) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

12.840,00 

Obnova (preplastitev) cest in dvorišč 

na območju naselja Rudarjevo (500 

m
2
)  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

40.560,00 

 

Ureditev dvorišča za stanovanjskim 

blokom Ţerjav 23 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

14.330,00 

Asfaltiranje makadamske cest v 

naselju Mrdavs na območju Jazbine 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

64.380,00 

Dvorišče Stopar na območju Ţerjava  OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

Preplastitev bo izvedena 

v sklopu preplastitve 

celotnega odseka 

dovozne ceste v 

prihodnjih letih.  

Namesto tega je bila v 

letu 2009 preplaščena 

makadamska površina ob 

igrišču v Ţerjavu. 

10.190,00 

Občina Črna na Koroškem skupno 472.000,00 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.2 za leto 2009 747.000,00 

2.3 

Mokro čiščenje 

javnih 

površin 
 

Občasno mokro čiščenje prahu na 

utrjenih javnih površinah v krajih 

Črna in Ţerjav z izposojenim 

namenskim vozilom (stroški dela in 

materiala) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

10.000,00 

 
 

Občina Črna na Koroškem skupno 10.000,00 
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Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.3 za leto 2009 10.000,00 

2.4  

Ureditev golih javnih 

površin z rastlinskimi 

prevlekami 

V letu 2009 ni predvidenih ukrepov 

 

  

 

2.5 

Ureditev lokacij za 

varno vrtnarjenje 

 

Odkup zemljišč na primernih 

lokacijah v krajih Črna in Ţerjav 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 
20.000,00 

 

Ureditev osnovnih pogojev za 

vrtnarjenje na lokacijah varnih vrtov 

Črna in Ţerjav (namestitev 

neonesnaţene zemlje, ureditev 

okolice…) 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 
10.000,00 

 

Občina Črna na Koroškem skupno 
30.000,00 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.5 za leto 2009 
30.000,00 

2.6 

Dodeljevanje 

subvencij za 

zagotovitev 

varovalne 

prehrane javnim 

vzgojno 

izobraževalnim 

zavodom in drugim 

javnim zavodom za 

vzgojo, izobraževanje 

in zdravstveno 

varstvo otrok 

Dodeljevanje subvencij za  

zagotovitev  varovalne prehrane 

otrok v Občini Meţica  

 

OBČINA MEŢICA 14.000,00 

 

Občina Mežica skupno 14.000,00 

Dodeljevanje subvencij za  

zagotovitev  varovalne prehrane 

otrok v Občini Črna  

 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

20.000,00 

Občina Črna na Koroškem skupno 20.000,00 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.6 za leto 2009 34.000,00 

2.7 

Čiščenje fasad in 
Čiščenje podstrešij objektov v 

katerih bivajo oz. se gibljejo otroci  

OBČINA MEŢICA 2.000,00  
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ostrešij stavb, 

namenjenih za 

bivanje 

 

Občina Mežica skupno  2.000,00 

Čiščenje fasade Delavski dom Ţerjav  OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

40.000,00 

Sofinanciranje ureditve dotrajanih 

fasad na stanovanjskih hišah na 

območju Občine Črna 

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

6.000,00 

 

Čiščenje podstrešij objektov v 

katerih bivajo oz. se gibljejo otroci  

OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM 

2.000,00 

Občina Črna na Koroškem skupno 
 48.000,00 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.7 za leto 2009 50.000,00 

2.8 

Vzpostavitev in 

izvajanje obveščanja 

in ozaveščanja 

prebivalcev o možnih 

virih strupenih kovin 

in načinih 

zmanjšanja 

njihovega vnosa v 

telo ter o varni in 

varovalni prehrani 

 

Pregled otroških igrišč in ocena 

stanja z vidika tveganja za vnos 

svinca. Informiranje javnosti in 

občutljivih skupin o higienskih 

varovalnih ukrepih v bivalnem 

okolju. Spremljanje programa 

dopolnilne varovalne prehrane v 

vrtcih in šolah. Izobraţevanje 

tehničnega osebja v vrtcih in šolah, o 

vzdrţevanju higiene ter 

izobraţevanje kuharskega osebja o 

pripravi varovalne prehrane. Redno 

telefonsko svetovanje strokovnjakov 

ZZV Ravne. Izvajanje informativnih 

točk za različne ciljne skupine v 

različnih oblikah. Vzdrţevanje 

spletne strani sanacijskega programa. 

ZZV RAVNE NA 

KOROŠKEM 

27.000,00 

 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.8 za leto 2009 27.000,00 

2.9 

Ocena onesnaženja v 
Izdelava poročila s prvo oceno 

ARSO, ZZV RAVNE 

NA KOROŠKEM 

2.000,00 
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širšem bivalnem 

okolju 

 

onesnaţenja v širšem bivalnem 

okolju in moţnimi sanacijskimi 

ukrepu  

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.9 za leto 2009 2.000,00 

2.10 

Monitoring prašnih 

delcev v zraku 

Nadaljevanje izvajanja monitoringa 

prašnih delcev v zraku. 

ARSO 30.000,00 

 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.10 za leto 2009 30.000,00 

2.11 

Monitoring tal in 

vode 

 Začetek izvajanja monitoringa 

skladno s pripravljenim planov iz leta 

2008.  

ARSO Do meseca marca 2010 

so bili pridobljeni samo 

preliminarni rezultati. 

Ostale analize se 

izvajajo. 

30.000,00 

 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.11 za leto 2009 30.000,00 

2.12 

Koordinacija 

priprave 

letnih programov 

ukrepov in poročil o 

izvajanju programa 

ter 

strokovni nadzor nad 

izvajanjem ukrepov 

iz 

tega odloka na 

operativni ravni 

Koordinacija priprave predlogov za 

letni plan ukrepov  

Priprava predlogov za letni plan 

ukrepov  

Za nadaljnje ukrepov v letu 2010 – 

pripraviti oceno stanja s predlogi 

prioritet in pregled izvedenega 

Koordinacija nalog 

Evalvacija poteka programa s 

poročilom in oceno napredka  

ZZV RAVNE NA 

KOROŠKEM 

27.000,00 

 

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.12 za leto 2009 27.000,00 

Skupna ocenjena vrednost ukrepov (za leto 2009/ za celotno obdobje) 1.000.000,00  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Izteklo se je še eno leto izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. 

Tudi v letu 2009 je bil storjen korak naprej – izvedene so bile nove asfaltne prevleke nekaterih 

makadamskih površin, prenovljene fasade nekaterih objektov, končno pa je bila preplastitev 

zgornje plasti zemlje izvedena tudi na otroških igriščih, kjer so bile v letu 2008 (in ponekod tudi v 

prejšnjih študijah) izmerjene zaskrbljujoče visoke koncentracije teţkih kovin v tleh. V letu 2009 je 

bil občuten napredek v izvedbi ukrepov, saj so bili zadani ukrepi izvršeni skoraj v celoti, 

zaključeni pa so bili tudi ukrepi iz leta 2008. Pri izvedbi ukrepov sicer še prihaja do problemov 

(neuspešno zaraščena trava na nekaterih otroških igriščih, teţave pri izvajanju programa 

dopolnilne varovalne prehrane, zaradi različnih opredelitev šolskega in proračunskega leta, 

izbire dobaviteljev ekoloških ţivil in dostave izbranih ţivil, glede hitre pokvarljivosti..), vendar so 

bili do sedaj ti problemi uspešno rešeni in upanje ostaja tudi v bodoče.  Pomemben velik korak v 

naslednjem letu se predvideva z pričetkom izvajanja ukrepa rednega mokrega čiščenja utrjenih 

površin, saj je deleţ ustrezno preplaščenih površin končno tak, da omogoča uspešno izvajanje 

tega ukrepa. V naslednjih letih je predvidena tudi nabava namenskih čistilnih vozil, kar bo 

omogočala redno čiščenje utrjenih površin neposredno s strani občin. Do uresničitve ciljev, 

opredeljenih v Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, je še precej dolga pot. V tem trenutku je 

pomembno, da to pot nadaljujemo v pravi smeri in glede na rezultate meritev vsebnosti svinca v 

krvi otrok smo lahko prepričani, da je temu tako. Tudi v letu 2009 je bil deleţ otrok s povišanimi 

vsebnostmi svinca sorazmerno nizek (17,8%) in je ostal na ravni lanskega, najvišji do sedaj pa je 

bil deleţ otrok z najniţjimi koncentracijami svinca v krvi (≤ 50 µg/l), ki je dosegel ţe skoraj 

polovico (48%) otrok. Sorazmerno zadovoljstvo s programom so pokazali tudi prebivalci, ki so 

bili v letošnjem letu vključeni v anketiranje, glede njihovega odnosa do programa. Da ni vse 

blesteče poskrbijo vedno daljše kolone tovornjakov, ki se valijo iz halde v Ţerjavu. Obstoječe 

emisije v okolju skrbijo tako prebivalce, kot stroko, ki program spremlja, saj predstavljajo edino 

resno groţnjo izničenja učinka izvedenih ukrepov. Emisijam se v industrijski proizvodnji seveda ni 

moč izogniti, vedno pa se je potrebno vprašati, katere so res potrebne in kakšna je lahko 

dejanska cena trenutnega varčevanja. Na primeru Zgornje Meţiške doline se nam vsekakor ni 

potrebno ponovno učiti.  
 

Zaključimo z dejstvom, da so samo konkretno izvedeni ukrepi tisti, ki lahko zmanjšajo 

izpostavljenost okoljskim tveganjem in varujejo zdravje ljudi. Še tako dobra znanstvena študijska 

podlaga in popolno izdelan načrt rešitve ne more imeti učinka, če ni volje za njegovo udejanjenje. 

Volja je, ukrepi se izvajajo in tudi pozitivni učinki se kaţejo. Potrebno je nadaljevati po zastavljeni 

poti, sprotno meriti učinke in narediti dopolnitve in izboljšave, kjer je moţno izboljšati učinke.  

 

 
 


