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1 UVOD
V Zgornji Meţiški dolini (»ZMD«) je še danes glavna gospodarska panoga industrija
akumulatorskih baterij. Prehod na predelavo odpadnih akumulatorjev in nove čistilne
tehnologije so sicer precej izboljšale stanje emisij v okolje, vendar nove emisije predstavljajo
zgolj dodatek ţe močno onesnaţenemu okolju. Z namenom izboljšanja stanja okolja smo
leta 2007 pričeli izvajati program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini. Skupen cilj ukrepom je zmanjšati izpostavljenost ljudi teţkim kovinam (predvsem
svincu) v okolju, osnovno merilo pa vsebnost svinca v krvi malih otrok za katero ţelimo, da
pade pod 100 µg/l (akcijski nivo CDC 1991) pri vsaj 95% otrok iz Zgornje Meţiške doline.
Prav vsebnost svinca v krvi otrok je kazalec sprejema svinca v telo iz različnih virov
izpostavljenosti, otroci pa so skupina populacije, ki je za vezavo in škodljive vplive svinca
najbolj dovzetna. V novem tisočletju teţko govorimo o meglenem zraku sladkega okusa, je
pa zato izraz onesnaţena tla prav tako aktualen, kot v času največjega razcveta svinčeve
industrije pred pribliţno 40 leti. V zadnjih petih letih se je z ukrepi preplastitev makadamskih
poti, ureditev čiste zgornje plasti tal na otroških igriščih, čiščenja in saniranja ostrešij in fasad
vrtcev ter šol, mokrega čiščenja utrjenih poti in varovalno prehrano v vrtcih stanje precej
izboljšalo, kar kaţe tudi padec deleţa otrok s prekomerno vsebnostjo svinca v krvi, ki se je iz
pribliţno polovice zniţal na desetino. Sam rezultat kaţe napredek nad pričakovanji, opozarja
pa tudi, da smo na stopnji, ko bo potrebno za manjši napredek več truda. Pokazala so se
posamezna ţarišča, kjer so bile na posameznih lokacijah ugotovljene visoke vsebnosti
svinca v krvi otrok, tleh in dvoriščnem makadamu. Tudi na teh lokacijah, ki so največkrat v
zasebni lasti, bo v bodoče potrebno poiskati ustrezne rešitve za zmanjšanje izpostavljenosti.
Na podlagi 5. člena Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07,
»Odlok«) je Vlada Republike Slovenije na 147. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejela Letni
program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2011 (Sklep
Vlade RS št. 35405-2/2011/7) . V planu so bili predvideni naslednji ukrepi: preplastitve
makadamskih površin, zamenjava zemlje pri vrtcu, dokončna dobava namenskega vozila za
mokro čiščenje in izvajanje rednega mokrega čiščenja prahu iz utrjenih površin, ureditev
varnega vrta v sklopu šole, dopolnilna varovalna prehrana za otroke v vrtcih in šolah,
urejanje fasad in ostrešij, ureditev zelenih površin okoli pešpoti. Izvajale so se tudi redne
naloge: monitoring zraka, monitoring tal in vode, informiranje in ozaveščanje prebivalstva o
varovanju lastnega zdravja, naloge koordinacije in spremljanja napredka. Izvedeni ukrepi in
rezultati so pobliţje predstavljeni v tem poročilu.
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
OKOLJA IZ PLANA UKREPOV ZA LETO 2011
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 planu ukrepov za leto 2011 je bila
predvidena zamenjava zemlje pri vrtcu Meţica.
V sklopu aktivnosti urejanja okolice vrtca in šole v Meţici, so bile urejene tudi travnate
površine. Obremenjena avtohtona tla so bila zamenjana s čistimi tlemi, oz. je bila navoţena
neonesnaţena zemlja. Menjava tal v okolici vrtca in šole se izvaja postopoma, glede na
druge ukrepe za celovito ureditev območja okoli šole in vrtca in na način, ki otrokom vedno
nudi ustrezne pogoje za izvajanje svojih aktivnosti.

Slike: Menjava zemlje pri vrtcu Meţica
Ponovno velja spomniti še na zaključek aktivnosti iz leta 2010 - dokončna zatravitev in
ureditev otroških igrišč v Rudarjevem, Ţerjavu in Črni. V pomladi 2011 je bila izvedena
dokončna zatravitev in ureditev otroških igrišč v občini Črna. Igrišča so bila sanirana in na
njih se je ţe lepše zarastla trava, kar kaţe precej lepšo sliko kot konec pomladi 2011, zato
smo se odločili v poročilo dodati tudi slike stanja na saniranih igriščih posnete jeseni leta
2011.
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Slika: Igrišče pred Vrtcem Črna

Slika: Otroško igrišče Vrtca Ţerjav

Slika: Javno otroško igrišče »Na kupu« v Rudarjevem (Črna) pred in po sanaciji
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2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci
Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.
V letu 2011 so bili predvideni naslednji ukrepi:
 Ureditev makadamskih površin ob Leški cesti - 2. del
 Ureditev površin mimo kmetij (Meţica)
 Ureditev makadamskih površin v centru kraja Meţica
 Asfaltiranje makadamskih površin na območju Šmelca
 Ureditev dotrajane ceste skozi Ţerjav na relaciji Šola-Tenez
 Ureditev dovozov, parkirišč in dvorišč v Rudarjevem (Rudarjevo 20-26)
 Ureditev asfaltne prevleke mimo kmetij (Črna)
 Ureditev površin s prekritjem v centru Črne
 Utrditev in prekritje gole pešpoti »Na kupu«
 Utrditev in preplastitev makadamske ceste na območju Igrčevo

Slike: Preplastitev makadamskih površin ob Leški cesti – 2.del
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Slike: Ureditev površin mimo kmetij - Ladinik (Plat 11)

Slike: Ureditev površin mimo kmetij - Predovnik (Plat 14)
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V centru kraja Meţica so bile preplaščene makadamske površine na območju proti staremu
pokopališču, površina na območju Vogerjevo in pločnik mimo Narodnega doma.

Slike: Ureditev makadamskih površin v centru kraja Meţica
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Slike: Površine na območju Šmelca
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Sliki: Cesta skozi Ţerjav, odsek Šola-Tenez
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Slike: Ureditev dovozov, parkirišč in dvorišč v Rudarjevem (Rudarjevo 20-26)
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Slike: Ureditev asfaltne prevleke mimo kmetije Končnik – Ludranski vrh 23 (Črna)
Ob preplastitvi ceste mimo posestva se je lastnik hiše odločil in v lastni reţiji preplastil tudi
cesto do hiše.
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V centru kraja Črna so bile preplaščene makadamske površine na območju proti staremu
pokopališču, površina na območju Vogerjevo in pločnik mimo Narodnega doma.

Sliki: Površina v centru Črne ob šolskem igrišču
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Slike: Utrditev in prekritje gole pešpoti »Na kupu«
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Slike: Ureditev in preplastitev makadamske ceste na območju Igrčevo
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2.3 Mokro čiščenje javnih površin
Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica. Mokro čiščenje prahu na utrjenih
javnih površinah v krajih Črna, Ţerjav in Meţica je pomemben ukrep pri manjšanju količin
mobilnega onesnaţenega prahu v bivalnem okolju ljudi. V letu 2011 je bilo dokončno
poplačano novo namensko vozilo Marchel Boschung Pony P4T, ki čisti površine v Občini
Črna na Koroškem. Podobnega vozila zaradi zapletov pri zagotavljanju sredstev in dinamiki
izvajanja ukrepov iz odloka v občini Meţica ni bilo moč dobaviti in mokro čiščenje se izvaja
preko pogodbenega izvajalca Komunala Meţica.
V Občini Meţica se je mokro čiščenje cest s strojem tipa Bucher-Gujer City Cat 1500 izvajalo
na lokalnih cestah v skupni dolţini 30 km, pločnikih in kriţiščih ter parkiriščih površine okoli
2.500 m2. Površine so se mokro čistile najmanj dvakrat mesečno, s poudarkom na površinah
v bliţini šole in oţjem centru Meţice, kjer je večja koncentracija prebivalcem.
V Občini Črna na Koroškem se je čiščenja centra kraja Črna na Koroškem izvajalo 2x
tedensko (okoli 7 km površin), čiščenje površin v naselju Ţerjav pa 1x tedensko (okoli 5 km
površin). Občasno se je izvedlo tudi čiščenje utrjenih prekritih površin v zaselkih (Bistra,
Podpeca, Topla, Ludranski vrh, Koprivna, Javorje), kar je skupno okoli 25 km površin.

Slika: Čiščenje površin v Občini Črna na Koroškem z vozilom Marchel Boschung Pony P4T
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2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
V planu ukrepov za leto 2011 je bila ureditev zelenih površin okoli pešpoti »Na kupu« v
Rudarjevem, ki je bila urejena v okviru ukrepa 2.2.. Ukrep je izvajala občina Črna na
Koroškem. V pomladnem obdobju leta 2012 je bil ukrep urejanja zaključen, vendar se trava
in zelenje še ni ustrezno zarastlo.

Slike: Ureditev površin okoli pešpoti »Na kupu«
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2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Ureditev varnih vrtov je eden ukrepov, ki v praksi ne uspe zaţiveti, zato ljudje še vedno
večinoma uporabljajo vrtove v bliţini svojih domovanj. Na teh vrtovih analize tal pogosto
pokaţejo močno preobremenjenost tal s teţkimi kovinami, zato bi bila učinkovita ureditev
lokacije za varno vrtnarjenje še kako potrebna. Najbolj pomembna bi bila uresničitev ideje v
kraju Ţerjav, kjer je praktično celotno območje kritično onesnaţeno. Na najbolj onesnaţenem
območju, v neposredni bliţini topilnice, je podjetje TAB uredilo zeleno območje in vrtov na
tem najbolj onesnaţenem območju ni več, vendar pa ljudem ni bilo ponujenega ustreznega
nadomestila.
Skladno s planom za leto 2011 je občina Črna na Koroškem uredila varen vrt v okviru
Osnovne šole Črna na Koroškem. Urejen je bil vrtiček v sklopu učne poti, ki ni namenjen za
uporabo širšega kroga interesentov, ampak je dopolnilo izvajanja učnega proces in
povezanih dejavnosti za šolske otroke.

Sliki: Vrtovi (2008) in urejeno travnato območje (2011)
v najbolj onesnaţenem delu blizu topilnice v Ţerjavu

Slika: Učni vrtiček v sklopu šole Črna
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2.6 Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in
zdravstveno varstvo otrok
Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.
Tudi v letu 2011 smo izvajali ukrep zagotavljanja varovalne prehrane predšolskim otrokom, ki
obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini. V varovalno prehrano so bila vključena ţivila z večjo
vsebnostjo vitamina C, ţeleza in kalcija, to so hranilne snovi, ki so naravni antagonisti svinca
in tako preprečujejo njegovo absorpcijo v telo. V proces varovalne prehrane smo vključili tudi
lokalnega pridelovalca Bio kmetija Rţen iz Selovca, ki je specializiran za ekološko pridelavo
sadja in zelenjave, kar daje programu še dodatno vrednost. Bio kmetija Rţen dostavlja dva
krat tedensko v vrtca Meţico in Črno ţivila iz sklopa Eko sveţa zelenjava (por, špinača,
brokoli, bučke, paradiţnik, blitva, zelje, paprika, cvetača), krompir, stročnice (fiţol, grah) in
sokove s 100% sadni deleţem.
Program varovalne prehrane je bil letos vsebinsko posodobljen, ponovno smo v nabor
varovanih ţivil vključili kivi zaradi visoke vsebnosti vitamina C, v nabor varovanih ţivil pa smo
letos prvič vključili tudi sadne napitke iz sadne kaše - smothy. Program se je v praksi
uspešno izvajal, kuharsko osebje in vzgojitelji so seznanjeni z pripravo obrokov iz varovalnih
ţivil, otroci pa so pripravljene obroke z uţitkom uţivali.
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2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje
V planu za leto 2011 je bil planiran ukrep urejanja fasad in ostrešij v Meţici, Črni in Ţerjavu.
Uspešno realizirana je bila sanacija fasade knjiţnice v Črni na Koroškem. V prihodnosti
planiramo tudi meritve vsebnosti svinca v materialu fasad na nekaterih zgradbah. Na ta način
bomo lahko pridobili dodatne podatke o moţnem tveganju za zdravje zaradi luščenja
materiala iz fasad.

Slika: Fasada objekta knjiţnice v Črni
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2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o moţnih
virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
varovalni prehrani
Ukrep je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Naloge obveščanja in ozaveščanja prebivalstva o varovanju in promociji zdravja izvajamo na
ZZV Ravne ţe vrsto let. Skladno z določili Odloka pa v zadnjih letih bolj intenzivno in
usmerjeno izvajamo naloge v zvezi z onesnaţenim okolje s toksičnimi kovinami in načini
zmanjšanja izpostavljenosti tem kovinam ter zmanjšanjem njihovega vnosa v telo. Ţe leta
2004 smo v sklopu projektne naloge »Ţivljenje s svincem« izdelali informativni plakat in
zloţenko ter pričeli z informativnimi srečanji na temo onesnaţenosti okolja Zgornje Meţiške
doline in s tem povezanim večjim tveganjem za zdravje njene najmlajše populacije. V
kasnejših letih smo dodajali nove aktivnosti – oblikovali smo prehransko podlogo, tematsko
druţabno igro, strokovni informativni plakat, redno objavljali prispevke v lokalnih in
nacionalnih medijih, redno izvajali informativne dejavnosti v sklopu aktivnosti šol in vrtcev,
problematiko smo predstavljali na strokovnih srečanjih in vzdrţevali ter dopolnjevali spletno
stran v zvezi s programom.
V programskem letu 2011/12 smo skupaj s predstavniki ARSO izvedli predstavitev
problematike obremenjevanja okolja z materialom iz halde v Ţerjavu na seji medresorske
delovne skupine za izvajanje zavez Parmske deklaracije dne 20.9.2010, dne 26.10.2011
smo izvedli predstavitev poteka izvajanja programa na 1. nacionalnem srečanju »Okolje in
zdravje«, dne 25.11.2011 pa smo v okviru rednega strokovnega srečanja sekcije za
preventivno medicino izvedli predstavitev uporabe modela IEUBK za oceno tveganja na
primeru Zgornje Meţiške doline. Izpeljali smo delavnice na temo zdrave prehrane za šolske
otroke, v vseh vrtcih pa smo izvedli tematske učne ure s predajo poučnih druţabnih iger.
Vzdrţujemo tudi redno komunikacije preko elektronske pošte ter stacionarne in mobilne
telefonije, kjer odgovarjamo na vprašanja različnih interesentov. Različni lokalni in nacionalni
mediji redno poročajo o poteku in rezultatih programa in v zvezi s tem je potrebno izpostaviti
predvajanja dokumentarnega feljtona »Lepa dolina smrti« dne 4.3.2012 na nacionalni
televiziji, o programu pa poročali vsi vidnejši mediji (RTV Slovenija, POP TV, A Kanal, Večer,
Delo, Dnevnik…). Medijem smo vedno ponudili ţelene informacije.

Slika: Delavnica na temo zdrave prehrane
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2.8.1 SPLETNA STRAN: »SANACIJA-SVINEC.SI«
Spletna stran je bila oblikovana v letu 2008 in od takrat preko nje ponujamo interesentom
informacije v zvezi s potekom izvajanja programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Meţiški dolini, poleg tega pa tudi informacije v zvezi s svincem, njegovih škodljivih
vplivih na zdravje ter o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa
svinca v telo. Na spletni strani objavljamo poročila v zvezi z izvajanjem programa, potrjene
letne plane ukrepov, fotografije iz terena in ostale pomembnejše informacije v zvezi s
programom.
V letu 2010 je bila stran temeljito prenovljena, pripravljamo pa novo posodobitev. Glede na
to, da forum nikakor ni zaţivel, ţelimo stran dopolniti z moţnostjo neposrednega
komentiranja in na ta način še okrepiti komunikacijo z interesenti. Ţe sedaj opaţamo, da je
interes precejšen, ko ljudje postavljajo dodatna vprašanja preko telefona ali elektronske
pošte, pri čemer prednjačijo študenti in domačini. Slednji največkrat ţelijo čim več informacij
o konkretnem problemu, ki so ga zaznali sami.
2.8.2 PREDSTAVITEV PROGRAMA NA 1. NACIONALNEM SREČANJU: »OKOLJE IN
ZDRAVJE«
Dne 26.10.2011 je bilo na Bledu organizirano 1. Nacionalno srečanje »Okolje in zdravje« v
okviru katerega smo aktivno sodelovali. Na srečanju, ki so se ga poleg vseh ključnih
deleţnikov s področja okolja in zdravja v Sloveniji udeleţili tudi eminentni mednarodni
strokovnjaki na čelu z dr. Mario Neiro, direktorico oddelka za javno zdravje in okolje SZO,
smo predstavili program sanacije Zg. Meţiške doline kot primer dobre prakse. Prav naš
program je bil izpostavljen kot primer, kako se v Sloveniji učinkovito lotiti sanacije
prekomerno onesnaţenih območij, na kar smo posebno ponosni. Na srečanju smo sodelovali
tudi na zaključnem panelu z naslovom: »Uspešno delovanje / Izzivi na področju okolja in
zdravja – ključni dejavniki zapreke, kako naprej«, pripravili pa smo tudi strokovni informativni
plakat, ki je bil kasneje predstavljen tudi na rednem srečanju Sekcije za preventivno
medicino.
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Slika: Strokovni plakat – Predstavitev programa sanacije okolja v ZMD
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2.8.3 UČNA URA S TEMATSKO DRUŢABNO IGRO
V vrtcih in šolah Zgornje Meţiške doline smo izvedli učne ure na katerih smo predstavili
poučno druţabno igro, preko katere ţelimo otroke seznaniti z okoljem v katerem ţivijo in jih
učiti kako skrbeti za lastno zdravje. Igra je nastala v sklopu Programa ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini in v tem kontekstu opozarja tudi na specifiko
obremenjenosti okolja s teţkimi kovinami v Zgornji Meţiški dolini in prilagajanju ţivljenja v
takšnem okolju.
Uvod v igro predstavlja zgodbica o dveh potepinih, ki se sprehodita po Zgornji Meţiški dolini
in po poti spoznavata njene značilnosti in posebnosti, obenem pa se spoprimeta s problemi
onesnaţenega okolja. V zgodbi so zajete vse potrebne informacije, ki otrokom pomagajo pri
igranju igre. Na poti telovadijo, poskrbijo za higieno in zdravo prehrano, da kar najboljše
volje in v najboljši kondiciji prispejo do cilja.
Igra se odvija na podlagi z igralnimi polji, po katerih igralci premikajo vsak svojo figurico. Za
sodelovanje v igri so si otroci izdelali figurice iz odpadne plastične embalaţe mlečnih oz.
sadnih napitkov. Dolţino premika figurice določa število pik, ki jih igralec vrţe na kocki, ki je
tako kot igralna podlaga nekoliko večje dimenzije. Za popestritev poti poskrbijo posebno
označena polja, na katerih je za nadaljevanje poti potrebno pravilno odgovoriti na vprašanje,
izvesti gibalno vajo, si pravilno umiti roke ali zapeti veselo pesmico. Na poti pa ni ničesar
pretirano teţavnega, kar se z dobro voljo in kančkom trme ne bi dalo premagati. Slednje se
je potrdilo na učnih urah, kjer so se otroci z veseljem igrali in pokazali, da jim je igra zelo
všeč ter nas spomnili, da zdravo ţivljenje ni vedno trpljenje.
Igra, od idejne zasnove do izdelave koncepta, od pravil do načina igranja, vključno z uvodno
zgodbico, smo razvili delavci ZZV Ravne.
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Slike: Utrinki z učnih ur v šolah in vrtcih Zgornje Meţiške doline
2.8.4 PROGRAM DOPOLNILNE VAROVALNE PREHRANE
ZZV ravne je, podobno kot v prejšnjih letih, skupaj z Občinama Meţica in Črna na Koroškem
pripravili vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo izbora ţivil za dopolnilno varovalno
prehrano. Obe občini sta pri izpeljavi izbire dobaviteljev za dopolnilno varovalno prehrano
prednostno upoštevali ţivila, ki so v shemi kakovosti (npr. sezonsko pridelana ţivila na
integriran, ekološki način ipd.) in ţivila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o
kakovosti ţivil. Z vodji prehrane in kuharskim osebjem so potekali dogovori, kako pripravljati
obroke in kako jih ponujati otrokom.
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2.8.5 PREGLED JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN OCENA STANJA Z VIDIKA TVEGANJA
ZA VNOS SVINCA
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne je v skladu z letnim Programom ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2011 opravil pregled otroških igrišč in oceno
stanja z vidika tveganja za vnos svinca.
Po naših ocenah in izkušnjah iz tujine je najpomembnejši faktor izpostavljenosti prah, ki
vsebuje visoke vsebnosti svinca. Prah se pojavlja v zunanjem in notranjem bivalnem okolju
otrok. Otroci ga v telo vnašajo preko umazanih rok, prašnih igrač, ga vdihavajo ali pa pojejo
skupaj s hrano. Da bi zmanjšali tveganje za vnos prahu v telo otrok je potrebno izvajati
ukrepe za preprečevanje mobilnosti prahu. Svinec je deponiran večinoma v tleh, od koder se
lahko dviguje in ponovno useda na druge površine ter na ta način raznaša v okolju. Na
površine, ki so posebno namenjene otrokom je pričakovati večjo izpostavljenost in vnos
svinca v telo otrok. Zato so prav otroška igrišča tiste površine, ki jih je potrebno urediti tako,
da je moţnost dvigovanja onesnaţenega prahu čim manjša in da je v največji meri zmanjšan
vpliv drugih faktorjev izpostavljenosti svincu.
V okviru ukrepa 2.1 Zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki
so namenjene zadrţevanju otrok, je bilo v preteklih letih na javnih otroških igriščih uspešno
izvedena preplastitev zgornje plasti tal s čisto zemljo. Meritve so pokazale, da v večini 10-15
cm globokem sloju vrhnje zemlje vsebnosti teţkih kovin ne presegajo predpisanih mejnih
vrednosti (Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh, Ur. l. RS,
št. 68/96). Razen na igrišču na Poleni ob reki Meţi v Meţici, kjer zamenjava tal oz. drugi
postopki sanacije še niso bili izvedeni.
V mesecu novembru smo izvedli terenski ogled in preverili izvedbo predlaganih ukrepov iz
lanskega leta ter splošno stanje na igriščih. V Občinah Meţica in Črna na Koroškem je 9
javnih otroških igrišč, ki so namenjena za igro predšolskim in šolskim otrokom. Pri pregledu
smo ugotovili, da je sedem igrišč prosto dostopnih za igro. Igrišča pred Vrtcema Meţica in
Črna pa sta namenjena samo otrokom, ki obiskujejo vrtec. Vzdrţevalec dveh igrišč sta
osnovni šoli, preostalih igrišč pa občini. Igrišča so bila v času ogleda v solidnem stanju,
tehnično precej dobro urejena. Ugotovili smo nekaj pomanjkljivosti oz. moţnosti za
izboljšave. Podrobnejši opisi posameznih igrišč s predlogi za izboljšanje stanja so v
zapisnikih. Na tem mestu pa podajamo opis nekaterih ugotovitev in predlogov:
 Igrišče Vrtca Meţica je dobro vzdrţevano, travnata površina je lepo zaraščena, pod izteki
igral je nameščen prod. Lepo pa je tudi urejen higienski kotiček, ki je ob igri pomemben,
da si otroci lahko umijejo roke.
 Otroško igrišče Leška je prenovljeno, ustrezno vzdrţevano, talna prodnata podlaga, širša
okolica pa zatravljena. V lanskem letu se je izvedlo dodatno zatravljanje. Na igralnem
prostoru je nameščen tudi pitnik.
 Otroško igrišče pri narodnem domu je ustrezno vzdrţevano. Talna podlaga je iz proda.
 Otroško igrišče na Poleni je v slabšem stanju. V zgornji talni plasti je še vedno zelo visoka
koncentracija različnih teţkih kovin (preseţene kritične imisijske vrednosti). Na igrišču so
postavljena otroška igrala, vendar ob njihovem izteku ni nameščenih protiprašnih podlag.
Posledica te pomanjkljivosti se kaţe v tem, da so pod izteki igral nastale gole površine
(zemlja brez trave). Glede ugotovitve visokega onesnaţenja talnih površin in ugotovljenih
pomanjkljivosti smo Občino Meţica ţe pozvali k sanaciji.
 Igrišče Vrtca Črna je dobro vzdrţevano, travnata površina je lepo zaraščena, pod izteki
igral so nameščene protiprašne podlage, razen pri izteku lesenega igrala. Lepo pa je
urejen higienski kotiček, ki je ob igri pomemben, da si otroci lahko umijejo roke.
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 Otroško igrišče na kupu je prenovljeno, ustrezno vzdrţevano, talna prodnata podlaga,
širša okolica pa zatravljena. Na igralnem prostoru ni moţnosti namestitve pitne vode.
 Otroško igrišče na Bodnarjevi ridi je neurejeno. Igrala so dotrajana in neprimerna za
uporabo. Potrebno je preurediti igralni prostor in opremiti s primerno opremo.
 Otroško igrišče Ţerjav center je v slabšem stanju. Igrišče ima novo zatravitev, vendar še
vedno ni dovolj gosta in jo bo potrebno izboljšati. V igralnem prostoru je moţno urediti
pitno vodo, ampak do izvedbe še ni prišlo. Na igralni površini so postavljena otroška
igrala, vendar ob njihovem izteku ni nameščenih protiprašnih podlag. Posledica tega se
kaţe v tem, da so pod izteki igral nastale gole površine (zemlja brez trave). V okolici
ostajajo tudi moţni viri svinca in druga tveganja: neposredna bliţina obratov TAB in MPI,
ponovna proizvodnja gradbenih materialov nad Ţerjavom – posledično številni dnevni
odvozi peska, mivke.
 Igrišče Enote Vrtca Ţerjav je dobro vzdrţevano, travnata površina je zaraščena, pod izteki
igral so nameščene protiprašne podlage. Lepo pa je tudi urejen higienski kotiček, ki je ob
igri pomemben, da si otroci lahko umijejo roke. Ostala pa je še ena nedokončana naloga
in sicer ureditev varnega prehoda z zasteklitvijo iz igralnice na zunanjo igrišče. Občino
Črno na Koroškem smo ţe seznanili z odkritimi pomanjkljivostmi in jim predlagali, da jih
odpravijo.
Obe občini smo pozvali, da posamezne odkrite pomanjkljivosti, kot so npr: dosejanje trave,
namestitev podlag pod iztekom igral, ureditev varnega prehoda ter higienskega kotička
ustrezno naredijo/uredijo, sanirajo v čim krajšem moţnem roku.
Za izvajanje sprotnih vzdrţevalnih ukrepov pa predlagamo vzpostavitev sodelovanja z
osebjem, ki opravlja vzdrţevalna dela v občini.
Pri ogledih igrišč smo ugotovili naslednje:
 pri izteku določenih igral ni nameščenih protiprašnih podlag;
 na igrišču v Ţerjavu center je slabša zatravljenost in na Poleni v Meţici neprimerno
zatravljeno zemljišče;
 na določenih igriščih ni pitne vode, da bi si otroci lahko po igri umili roke in
 določena igrala so dotrajana.
Podajamo naslednje predloge za izboljšanje stanja:
 namestitev protiprašnih podlag pri izteku igral (npr. guma, leseni podest, prod, …),
kjer še niso nameščene;
 dokončna ureditev higienskega kotička oz. namestitev umivalnika na posameznih
otroških igriščih;
 dosejanje trave oz. ponovna zatravljenost na predelih, kjer je slabše zatravljeno
zemljišče;
 prenova igralnega prostora na Bodnarjevi ridi v Črni na Koroškem;
 dokončna ureditev varnega prehoda pri Enoti Ţerjav.
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2.8.6 ANKETA O ONESNAŢENOSTI OKOLJA IN STALIŠČIH GLEDE SANACIJE TAL
Med prebivalci Zgornje Meţiške doline smo izvedli anketo v zvezi z onesnaţenostjo okolja in
ţivljenjem v takem okolju. V letošnjem letu je bil poudarek predvsem na onesnaţenosti tal.
Poleg splošnih vprašanj nas je zanimalo, če imajo prebivalci v okolici svojih domov urejena
dvorišča ali vrtove, če se zavedajo problema onesnaţenosti tal in kakšen je njihov interes za
sanacijo teh tal (na lastnih dvoriščih oz vrtovih).
Izvedba anketiranja
Anketa je bila sestavljena iz zaprtih vprašanj, kjer smo sodelujočim ponudili odgovore, nekaj
vprašanj pa je bilo odprtega tipa, kjer so lahko vprašani podali svoje mnenje in odgovore.
V telefonski anketi je sodelovalo 74 naključnih oseb, od tega 50 ţensk in 24 moških. V
anketo smo zajeli osebe, ki ţivijo na območju Zgornje Meţiške doline. Med njimi jih je 30
ţivelo v občini Meţica, 44 pa v občini Črna na Koroškem, od tega 14 v Ţerjavu. Kot lokacijo
bivanja, so sodelujoči v največjem število navedli, da bivajo izven kraja (št. odgovorov 28),
26 jih ţivi na obrobju kraja, najniţje število odgovorov pa je pripadlo odgovoru bivanje v kraju
(20).
Odgovori
Na začetku nas je zanimalo ali menijo, da ţivijo v onesnaţenem okolju. Največje število je
pripadlo odgovoru »da« (57), sledi odgovor »ne vem« in z najniţjim številom odgovor »ne«
(7).
Sodelujoči so, kot največji onesnaţevalec okolja v ZMD navedli rudnik svinca (34). Glede na
to, da so v anketi sodelovali predvsem starejši ljudje, saj je bila povprečna starost
sodelujočih 60,47 leta, se še vedno pozna zgodovinski vpliv rudnika in pripadajočih
dejavnikov, ki so zaznamovali Zgornjo Meţiško dolino. Kot drugi najpogostejši odgovor so
navajali industrijo (20), ki se je močno integrirala v ţivljenjsko okolje prebivalcev. Tudi ta
odgovor lahko seveda v največji meri povezujemo z industrijo svinca. Industrijo spremlja tudi
promet, ceste so obremenjene s teţkimi tovornimi tovornjaki, kar prebivalce precej moti (11).
Pod drugo so navajali odpadke, črni prah, plin, kamnolom. 10 anketirancev je bilo mnenja, da
v ZMD ni posebnega onesnaţevalca oziroma niso bili odločeni katerega bi izpostavili.

Slika: Največji onesnaţevalci okolja v ZMD

28

Nadalje nas je zanimalo, kateri del okolja je po njihovem mnenju najbolj onesnaţen, v pomoč
smo anketirancem ponudili odgovore. Več kot polovica anketiranih je odgovorila, da so s
teţkimi kovinami najbolj obremenjena tla (41), sledi odgovor zrak (10). V kombinaciji
odgovorov sledijo zrak/tla (8), zrak/voda/pitna voda/tla/rastline (4), tla/rastline (5).

Slika: Najbolj onesnaţen del okolja v ZMD
Zanimalo nas je ali imajo sodelujoči lastno dvorišče pred hišo, vprašanje se je navezovalo na
kasnejše vprašanje, v zvezi s ukrepi izvedenimi za izboljšanje kakovosti tal. Izmed 74
anketiranih, jih ima lastno dvorišče 61, ostalih 13 v lasti nima dvorišča, saj jih večina izmed
njih prebiva v več stanovanjskih stavbah.
Podobni so tudi odgovori glede lastnega vrta in sicer jih 62 ima vrt, samo 12 pa ne. Kar nekaj
jih je navedlo, da vrta nimajo, ker so jim ga odvzeli oziroma prepovedali. Komentar lahko
povezujemo z zaprtjem cone vrtov v najbolj onesnaţenem območju Ţerjava, kjer je zdaj
urejen travnik.

Slika: Lastniki dvorišča oz. vrta
V povezavi s prejšnjimi odgovori lahko pridemo do zanimive ugotovitve, da prebivalci, kljub
prepričanju o onesnaţenosti tal vzdrţujejo vrtove. Lahko bi rekli, da so se prebivalci na nek
način sprijaznili s »dediščino« ZMD in sprejemajo ţivljenje v onesnaţenem okolju.
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Naslednje vprašanje se je navezovalo na mnenje o onesnaţenosti tal in ali se zavedajo, da
lahko obremenjena tla pomenijo tveganje za zdravje. Kljub temu, da ima več kot 80 %
anketiranih oseb vrt, se jih kar 73 % zaveda, da lahko obremenjena tla pomenijo tveganje za
zdravje. 27 % vprašanim pa obremenjena tla ne predstavljajo tveganja za zdravje oziroma
nimajo mnenja o tem. Tudi ta odgovor kaţe na to, da so se ljudje onesnaţenega okolja
navadili. Seveda pa ne gre spregledati dejstva, da so bili anketiranci večinoma starejši in je
pri starejših ljudeh splošno značilno, da se jim onesnaţenost domačega okolja ne zdi
problematična, kar v primerjavi s stanjem v njihovi mladosti v precejšni meri tudi drţi.

Slika: Povezava onesnaţenosti tal s tveganjem za zdravje
Spraševali smo tudi, če so ţe izvedli kakšen ukrep za čistejša tla, (analiza kakovosti tal,
menjava onesnaţene zemlje…)? Da niso izvedli še nobenega ukrepa je odgovorilo 47
anketirancev. Ostali so naredili vsaj en ukrep za bolj čista tla, ki so ga izvedli na lastno
pobudo ali pa je bil izveden v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Meţiški dolini. Kot izvedene ukrepe so najpogosteje navedli – testiranje zemlje (12),
menjava onesnaţene zemlje s čisto zemljo (7), dva pa sta kot ukrep navedla preplastitev tal.

Slika: Izvedeni ukrepi za čistejša tla
V zvezi s prejšnim vprašanjem, smo anketirance spraševali kakšni so njihovi interesi, da bi v
primeru, da tega še niso storili, izvedli ukrep za bolj čista tla - v lastni reţiji ali če bi bilo
sofinancirano oziroma financirano s strani skupnosti. Ankeriranci so imeli na voljo, da ocenijo
svoj interes s šolskimi ocenami, pri čemer je 1 pomenilo nezanimanje in 5 zanimanje.
Anketiranci so v večini izjavljali, da v lastni reţiji niso zainteresirani za izvedbo ukrepa (49) ,
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20 pa jih je bilo ţe v tem primeru za izvedbo zainteresiranih, 10 med njimi je določene ukrepe
ţe izvedlo. V primeru sofinanciranja se interes ljudi za sanacijo tal precej dvigne, vendar na
nivoju delnega in celotnega financiranja skupnosti ni bistvenih razlik. To je razvidno tudi, če
primerjamo povprečne ocene interesa – ob celotnem lastnem vloţku je bila skupna ocena
interesa 2,2, ob delnem sofinanciranju 3,4 in ob celotnem sofinanciranju 3,5. 27 anketirancev
ni pokazalo interesa za ukrepe niti v primeru popolnega financiranja s strani skupnosti. Bi jih
bilo pa dobrih 60% zato v takem primeru zelo zainteresiranih.

Slika: Interes za izvedbo sanacije tal
Zaključek
Kratka anketa, ki smo jo izvedli je pokazala, da velika večina ljudi (77%) meni, da ţivijo v
onesnaţenem okolju. V največji meri navajajo kot razlog onesnaţenja rudnik svinca,
industrijo in promet, kot najbolj onesnaţen del okolja pa prepoznavajo tla. Nadalje
odgovarjajo v večini, da onesnaţena tla lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Kljub
zapisanemu nizu odgovorov, ki kaţejo poznavanje problematike s tlemi, jih ima velika večina
(62 oz. 83,8%) vrtove. Med 43, ki imajo vrtove in menijo, da zemlja lahko predstavlja
tveganje za zdravje, jih je 16 ţe izvedlo kakšen ukrep v zvezi s tlemi, Med njimi pa je tudi 7
takšnih, ki še niso ukrepali in tudi ob popolnem sofinanciranju skupnosti ne bi ukrepali. Med
14, ki imajo vrtove in menijo, da tla ne predstavljajo tveganja, pa najdemo 5 takih, ki so ţe
izvajali ukrepe in 5 takih, ki so zanje zelo zainteresirani.
Odgovori kaţejo, da se ljudje v večini zavedajo onesnaţenja in tudi poznajo, da so vir
onesnaţenja tla. Po drugi strani tega onesnaţenja in tveganja ne doţivljajo preveč stresno
ampak so ga nekako navajeni in z njim ţivijo. Večina še naprej vrtička na onesnaţenih
vrtovih in tudi pri ponujeni sanaciji zemljišč jih dobra tretjina zanjo ni zainteresiranih.
Odgovori so bolj logični, če upoštevamo, da so odgovarjali večinoma starejši ljudje, ki so v
dolini ţe preţiveli hujše čase in dano stanje laţje sprejemajo. Najbrţ bi mlajši pokazali nad
ukrepanjem večje navdušenje, vendar tega v kratki anketi nismo ugotavljali.
Tla so pomemben vir tveganja za zdravje v Zgornji Meţiški dolini in če bi ţeleli
izpostavljenost ljudi učinkovito zniţati bi morali sanirati predvsem tla v okolici hiš, kjer ljudje
preţivijo največ časa. Da bi lahko ukrep uspešno izpeljali se morajo ljudje z njim strinjati. S
kratko anketo smo poskušali malo potipati, kašen je nivo strinjanja in vsaj deloma potrdili, da
poleg tehnično najboljše izvedbe sanacije tal potrebujemo tudi učinkovito promocijsko
kampanjo. Obojega se bo potrebno v prihajajočih letih lotiti, sicer bo napredek pribliţevanja
ţelenemu cilju programa sanacijskih ukrepov (95% otrok iz ZMD z vsebnostjo svinca v krvi ≤
100µg/l), kmalu zastal.
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Tabela: Pregled nekaterih aktivnosti na področju obveščanja in ozaveščanja in nekaterih
objav medijev v programskem letu 2011/2012
Datum

Izvajalec

Aktivnost

27.1.2011

M. Ivartnik

Izjava o programu sanacije – Svet na Kanalu A

4.2.2011

E. Janet, M. Ivartnik,
M. Horvat
M. Ivartnik

RTL SLO – D. Lah: Izjava za informativni program
RTV SLO (Prispevek TV Dnevnik, 7.2.2011)
Izjava za kontaktno oddajo na VTV (Sanacija okolja
v ZMD, D. Vunderl)
Sodelovanje na kontaktni oddaji VTV (Sanacija
okolja v ZMD)
Prispevek za SIJ – Domiselni učni pripomočki za
promocijo zdravja
Sestanek v zvezi s projektom »Ţivimo zdravo« v
Ţerjavu
Prispevek v 7D: Okolju zdravje in bolj zdravi bomo

22.2.2011
23.2.2011
28.2.2011
17.6.2011

E.Janet, D. Krebel, M.
Petek, R. Lesjak
M.Ivartnik
M.Ivartnik, P.
Rastočnik

13.7.2011
21.7.2011
21.7.2011
2.8.2011
20.9.2011

17.10.2011

M.Ivartnik, J.Turšič

M.Ivartnik,
M.Simetinger

2.10.2011
31.10.2011
4.11.2011

3.11.2011
2.11.2011

M. Ivartnik

3.11.2011
26.10.2011

M. Ivartnik
M. Ivartnik

27.10.2011

Objava v Večeru: Milijon evrov za sanacijo Zgornje
Meţiške doline (J. Berloţnik)
Objava v Delu: S svincem onesnaţena zgornja
Meţiška dolina (M. Celin)
Prispevek za TV Dnevnik, SLO 1
Predstavitev problematike širjenja s teţkimi kovinami
obremenjenega materiala iz podjetja CPM Gradbeni
materiali (predelava halde v Ţerjavu)
Delavnica na temo zdrave prehrane v OŠ Črna na
Koroškem
Objava v Delu: Ekologija ne sme biti leva ali desna
(M.Kotnik)
Objava v delu: Desetina triletnikov s preveč svinca v
krvi (M.Celin)
Objava v Dnevniku: Zdravje otroka;
Po prvih rezultatih s preveč svinca desetina
triletnikov v zgornji Meţiški dolini
Objava v Dnevniku: Desetina 3-letnikov s preveč
svinca v krvi
Svet na Kanalu A; Prispevek o programu sanacije
TVS1 – Dnevnik; Prispevek o programu sanacije
1. nacionalno srečanje »Okolje in zdravje«;
Predstavitev programa ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja- primer dobre prakse
Objava v Večeru: Desetina otrok s preveč svinca v
krvi
Prve analize krvi po letošnjih odvzemih vzorcev krvi
triletnikom iz zgornje Meţiške doline kaţejo na
podobne prekoračitve kot lani; P. Lesjak
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

M.Ivartnik,
M.Simetinger
M. Ivartnik

Objava v financah: Desetina meţiških triletnikov s
preveč svinca v krvi
Objava v Ljubljanskih novicah: Po prvih rezultatih s
preveč svinca desetina triletnikov v zgornji Meţiški
dolini
Objava v dnevniku: Po prvih rezultatih s preveč
svinca desetina triletnikov v zgornji Meţiški dolini
Objava STA: S preveč svinca desetina triletnikov v
ZMD
Učna ura – poučna druţabna igra v OŠ in Vrtcu
Črna (5 skupin)
Izjava za Koroški radio

14.12.2011

M. Simetinger

Objava v dnevniku: Rodila hčerko brez ene roke, pa
se nihče ni vprašal zakaj ?
Objava v Večeru. Kmetije končno v sanacijskem
programu?
Učna ura – poučna druţabna igra v Vrtcu Meţica

19.12.2011

M.Ivartnik

31.10.2011
31.10.2011

31.10.2011
31.10.2011
2.12.2011
2.12.2011
6.12.2011
8.12.2011

20.12.2011
20.12.2011

M.Ivartnik, G.Švetak

4.3.2012

M.Ivartnik

10.3.2012

M.Ivartnik

Učna ura – poučna druţabna igra v OŠ Ţerjav (2
skupini)
Objava v Večeru: S svincem bolj obremenjeni v Črni
na Koroškem kot v Meţici
Učna ura – poučna druţabna igra v OŠ Meţica (5
skupin)
Dokumentarec »Lepa dolina smrti«, na TV SLO2
POP TV – Izjava v okviru večerne informativne
oddaje
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2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju
V okviru ukrepa 2.9 je bila izvedena naloga » Dopolnitev ocene vnosa svinca v telo otrok iz
različnih virov izpostavljenosti«. Celotno poročilo naloge je podano v prilogi, v tem delu pa je
naveden kratek povzetek. Nalogo je izvedel ZZV Ravne na podlagi podatkov pridobljenih iz
monitoringa okoljskih faktorjev in vsebnosti svinca v krvi otrok.
Naloga je dopolnilo naloge: »Prva ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju in moţni
sanacijski ukrepi v Zgornji Meţiški dolini«, ki je bila izvedena leta 2009. Takratno nalogo smo
ţeleli dopolniti z nekaterimi podatki o moţnih virih izpostavljenosti prebivalcev teţkim
kovinam v Zgornji Meţiški dolini (ZMD). V največji meri nas je zanimala najbolj občutljiva
skupina prebivalstva, to so predšolski otroci.
Naloga: »Prva ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju in moţni sanacijski ukrepi v
Zgornji Meţiški dolini«
Z nalogo, ki je bila izvedena leta 2009, smo ţeleli oceniti moţne škodljive vplive
onesnaţenega bivalnega okolja na zdravje otrok, ki v tem okolju ţivijo, ter predlagati ukrepe
za njihovo zmanjšanje. Osredotočeni smo bili na širše bivalno okolje Zgornje Meţiške doline,
torej na naseljena območja na robu doline, kjer je obremenjenost okolja s teţkimi kovinami
manjša, kot v dolini, še vedno pa precejšna. Zanimalo nas je, kateri bi lahko bili vzroki za
višje vsebnosti svinca v krvi nekaterih otrok, ki tam ţivijo. Na podlagi zbranih podatkov o
obremenjenosti zraka in tal s svincem smo skušali oceniti v kolikšni meri posamezen faktor
okolja vpliva na izpostavljenost otrok svincu oz. na vnos svinca v njihovo telo. Na podlagi
rezultatov monitoringa kakovosti zraka in tal, ter enostavnih testov z matematičnim modelom
IEUBK (US EPA) smo ocenili vpliv posameznih virov izpostavljenosti v širšem bivalnem
okolju in predlagali nekatere moţne sanacijske ukrepe.
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 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.
V širšem bivalnem okolju meritve koncentracije teţkih kovin v zraku 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 velike 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 tleh s teţkimi kovinami je
precej manjša, kot v dolini, so pa na več lokacijah preseţene opozorilne imisijske vrednosti
(Ur. l. RS 68/96). Čeprav to pomeni določene omejitve v dejavnosti, ta zemlja vsaj z vidika
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vnosa svinca, glede na osnovne simulacije z modelom IEUBK, ne bi smela predstavljati
pomembnega tveganja za zdravje. 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 boljšo oceno tveganja bi
potrebovali še vsaj podatke o biodostopnem deleţu svinca v zemlji in makadamskih tleh. V
širšem bivalnem okolju so prisotni tudi drugi viri izpostavljenosti (prehrana, pitna voda)
svincu, ki jih v večji meri nismo obravnavali.
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 in doseči, da bo vsebnost svinca v krvi niţja od 100 µg/l pri 95% otrok. Glede na
pridobljene podatke smo za širšo bivalno okolje predlagali naslednje ukrepe:
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.
Pitna voda – predlagani so bili preskusi obremenjenosti pitne vode s svincem (in drugimi
teţkimi kovinami), ter na podlagi rezultatov morebitna omejitev v uporabi.
Prehrana – predlagane so bile omejitve lokalno pridelane hrane v prehrani predšolskih otrok
ter izbira gojenje sadja in zelenjave, ki je do vezave teţkih kovin manj dovzetna.
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 biodostopen deleţ svinca. Pomembno je tudi poudarjanje vpliva onesnaţene
zemlje na gojenje zelenjave in potrebo po prekrivanju golih površin. 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 so pokazale, da gre za potencialno
najnevarnejši vir za vnos svinca. Potrebne bi bile dodatne meritve biodostopnega dela
svinca in meritve za določitev vpliva na delce v zraku v neposredni okolici in na hišni prah.
Smiseln ukrep je prekrivanje makadamskih dvorišč in cest neposredno ob hišah, še pred
tem pa je potrebno ustaviti dovoz onesnaţenega materiala iz doline.
Rezultati preskušanja vsebnosti svinca v krvi otrok v Zgornji Meţiški dolini
Vsebnost svinca v krvi otrok, kot indikator celokupne izpostavljenosti, je bila izbrana kot
indikator napredka programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.
V letu 2008 je bila izvedena presečna študija, ki je ugotavljala širšo, skupno obremenjenost
otrok s svincem. V študijo so bili vključeni otroci iz Spodnje in Zgornje Meţiške doline,
skupno 426 otrok. Iz Zgornje Meţiške doline je bilo vabljenih 284 otrok, odzvalo se jih je 242
(85%). Iz Spodnje Meţiške doline je bilo vabljenih 142 otrok, odzvalo se jih je 79 (56%).
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Otroci iz Zgornje Meţiške doline, vključeni v študijo, so bili stari od 12 mesecev do 72
mesecev. Otroci iz Spodnje Meţiške doline so bili stari tri leta. Študija je pokazala, da je
obremenitev otrok iz Zgornje Meţiške doline večja, kot pri vrstnikih iz spodnjega dela doline.
Skupina z najvišjo povprečno vrednostjo svinca v krvi so bili otroci stari 2 do 3 leta.
V letu 2009 smo ugotavljali vsebnost svinca v krvi pri tri leta starih otrocih iz Zgornje Meţiške
doline. Deleţ triletnikov s povišanimi vsebnostmi svinca je ostal na ravni leta 2008 (18%),
se je pa glede na predhodno leto povečal deleţ otrok z vrednostmi svinca pod 50 µg/l (37%).
Tudi v letu 2010 so bili v preiskave krvi na vsebnost svinca vključeni tri leta stari otroci iz
Zgornje Meţiške doline. Deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi je bil 9.6%, deleţ
otrok z vrednostmi svinca pod 50 µg/l pa je bil 71.3 %.
V letu 2011 so bili vzorci krvi za ugotavljanje vrednosti svinca odvzeti 111 predšolskim
otrokom iz Zgornje Meţiške doline. Povprečna vsebnost svinca v krvi predšolskih otrok je
bila 57,4 µg/l,geometrična srednja vrednost je bila 49,5 µg/l, mediana pa 46.0 µg/l.
Ugotovljen deleţ triletnikov s povišano vsebnostjo svinca (9.0 %) je bil v letu 2011 najniţji od
začetka spremljanja leta 2004, vendar ostaja precej blizu ravni iz leta 2010 (9.6%).
Primerjava obdobij 2004-2007, 2008-2009 in 2010-2011 kaţe postopen padec deleţa otrok
s povišano vsebnostjo svinca iz pribliţno polovice, na okoli 10%.
Rezultati monitoringa kakovosti zunanjega zraka v Zgornji Meţiški dolini v letih 2009 – 2011
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. Merilna mesta za spremljanje kakovosti
zunanjega zraka, v Meţici, Ţerjavu in Črni, so bila na istih lokacijah, kot v obeh predhodnih
ciklih meritev in sicer v Meţici na otroškem igrišču ob vrtcu, v Črni ob stanovanjski hiši v
Rudarjevem in v Ţerjavu ob stanovanjski hiši nasproti industrijske cone (TAB, MPI, CPM
Gradbeni materiali).
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.
Glede na ugotovljeno sorazmerno nizko obremenjenost zraka s teţkimi kovinami na merilnih
mestih Meţica in Črna na Koroškem je bilo z vzorčenjem delcev PM10 na teh dveh merilnih
mestih konec leta 2009 zaključeno, na merilnem mestu Ţerjav pa se je nadaljevalo tudi v
letih 2010 in 2011.
V letih 2010 in 2011 je skozi celo leto potekalo vzorčenje delcev PM10 na merilnem mestu
Ţerjav. Primerjava rezultatov je pokazala, da so povprečne koncentracije svinca na merilnem
mestu Ţerjav od leta 2007 do 2010 padle, v letu 2011 pa bile pribliţno na ravni leta 2009.
Vseskozi so padale koncentracije za arzen, koncentracije kadmija pa so se v letu 2009
zniţale, nato v letu 2010 povišale in v letu 2011 znova zniţale. Koncentracije arzena, svinca
in kadmija so bile zelo visoke v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji,
koncentracije niklja pa niţje.
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Tabela: Povprečne koncentracije teţkih kovin v različnih letih na merilnem mestu Ţerjav
Obdobje
18.4.-21.6.2007
27.9.-1.10.2008
30.5.-31.12.2009
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2011

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

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

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

Svinec
(ng/m3)
498
383
294
256
298

V obdobju med 9. in 19. decembrom 2010 je na lokaciji Ţerjav potekalo vzorčenje z dvema
vzorčevalnikoma (za delce PM2.5 in PM10). Namen meritev je bil ugotoviti porazdelitev
delcev med fino in grobo fazo ter vsebnost teţkih kovin v obeh velikostnih frakcijah. Izvor
grobih in finih delcev je različen. Grobi delci nastajajo kot posledica resuspenzije tal oz.
zemeljske površine, lahko pa izvirajo tudi iz različnih industrijskih procesov (npr. predelava
mineralnih surovin). Emisije finih delcev so povezane predvsem z izgorevanjem fosilnih goriv
(npr. direktne emisije iz prometa) in z visokotemperaturnimi industrijskimi procesi. Rezultati
izvedenih analiz delcev po frakcijah niso omogočali določitve prispevkov posameznih virov
na povišane koncentracije kadmija in svinca. Prisotnost svinca in kadmij v precejšnjih
koncentracijah tako v finih kot grobih delcih, pa kaţe na to, da so na lokaciji Ţerjav prisotni
viri, ki vplivajo tako na grobe kot na fine delce.
Rezultati meritev sicer v manjši meri odraţajo napredek pri izvajanju programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, kaţejo pa skupen vpliv na močno
onesnaţeni lokaciji. Na lokaciji so prisotni vplivi aktualnih emisijskih virov
(TAB,MPI,CPM,kurišča) ter tudi vpliv močno onesnaţenega okolja zaradi preteklih emisij. S
tega vidika je izbor lokacije primeren za grobo ocenitev največje obremenjenosti zraka v tem
okolju in v zvezi s tem tudi izpostavljenosti ljudi preko tega vira. Seveda pa je glede na
specifične pogoje moţna tudi precej večja obremenjenost zraka in izpostavljenost ljudi
(intenzivna igra otrok na golih tleh oz. makadamu od koder se močno praši).
Rezultati preskusov vzorcev tal v Zgornji Meţiški dolini v letih 2009 - 2011
V letu 2009 je bilo odvzetih skupno 33 talnih vzorcev (tla vrtov, tla igrišč in dvorišč, mivka) in
21 rastlinskih vzorcev na 17 lokacijah v Zgornji Meţiški dolini. V letu 2010 je bilo v vzorčenje
vključenih 11 lokacij, na katerih je bilo odvzetih 20 vzorcev tal in makadamskih dvorišč, leta
2011 je bilo prav tako odvzetih 20 vzorcev tal in talnega materiala na 11 lokacijah vzorčenja.
V letu 2010 so bili odvzeti tudi vzorci vrtnin. Na posamezni lokaciji je bilo lahko odvzetih več
vrst vzorcev (tla vrtov, tla igrišč, površino dvorišča oziroma privoza, mivka, izbrane vrtnine).
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Slika: Lokacije vzorčenja tal in rastlin v ZMD v letih 2009 (■), 2010 (●) in 2011 (▲)
Izvedene so bile analize na teţke kovine Cd, Pb, Zn in As, pri izbranih vzorcih pa tudi testi na
biološko (oralno) dostopnost anorganskih nevarnih snovi. Ocena biodostopnosti svinca je
bila izvedena pri 4 vzorcih tal (vzorčenje 2008), pri 2 vzorcih (vzorčenje 2010) je bila
izvedena ocena biodostopnosti onesnaţil (Pb,Cd,Zn) v črevesni fazi, pri 6 vzorcih (vzorčenje
2011) pa ocena biodostopnosti onesnaţil v črevesni (Pb,Cd,Zn) in v ţelodčni fazi (Pb, Cd).
Uporabljen je bil multivalentni PBET test (Turner in Ip, 2007).

38

Tabela: Celokupna vsebnost in deleţ biodostopnega svinca (±SD) v vzorcih dvorišč odvzetih
leta 2008
Vzorec

Konc. Pb
(mg/kg)
1111±102
(1625)
781±57
(2002)
485±20
(1089)
533±26
(1391)

Šmelc - dvorišče
Javorje Jedlovičnik dvorišče
Podkraj - dvorišče
Šola Koprivna - dvorišče

Biodostopen Pb (%)
Ţelodčna faza
Črevesna faza
27 ± 1
7,4 ±2,4
(18±1)
(5±2)
25 ± 8
6,3 ± 0,6
(10±3)
(3±0)
36 ± 5
16,0 ± 1,6
(16±2)
(7±1)
27 ±5
9,1 ±2,4
(10±2)
(3,5±1)

*brez oklepaja so vrednosti določene z rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom, v oklepaju pa vrednosti
določene po razklopu z zlatotopko (enako velja za izračun biodostopnega deleţa)

Tabela: Celokupna vsebnost in deleţ biodostopnih onesnaţil (±SD) v vzorcih tal odvzetih leta
2010
VZOREC

Ţerjav 20 - dvorišče
Ţerjav 20 - vrtna tla

Koncentracija
(mg/kg)
Zn
Pb
Cd
As
2966 1956 16,6 22,64
7000 4200 14,6 10,99

Biodostopen deleţ (%)
Črevesna faza
Zn
Pb
Cd
4,96
23,97
<12,0
1,86
10,29
<13,7

Tabela: Deleţ biodostopnih onesnaţil (±SD) v vzorcih tal odvzetih leta 2011
Lokacija
Lom 8

Knapovška
cesta 17

Vzorec
tla
dvorišče
pesek za
urejanje
vrtna tla
dvorišče
tla

Biodostopen deleţ (%)
Ţelodčna faza
Črevesna faza
Pb
Cd
Pb
Zn
Cd
6,0 ±0,2
*
2,5 ±1,9
7,3 ± 1,2
21,7 ± 0,0
20,7 ± 5,3
*
3,6 ± 0,6
7,2 ± 1,2
8,4 ± 2,4
*
*
*
*
*
10,1 ± 2,6
16,3 ± 4,7
14,4 ± 2,4

22,4 ±12,6
7,6 ± 2,1
14,5 ± 1,7

4,6 ±1,8
7,4 ± 0,6
5,4 ± 1,5

10,6 ± 4,2
5,9 ± 1,7
9,1 ± 2,1

18,6 ± 7,3
8,2 ± 2,1
30,9 ± 10,5

Izmerjene koncentracije onesnaţil so bile nizke zgolj na lokacijah, kjer je bila izvedena
sanacija tal, v avtohtonih tleh odvzetih v dolini pa so bile navadno preseţene kritične
imisijske vrednosti. Situacija je boljša na lokacijah, ki leţijo nekoliko višje izven doline.
Obremenjenost avtohtonih tal s teţkimi kovinami je tam precej manjša kot v dolini, še vedno
pa so lahko preseţene normativne imisijske vrednosti (predvsem mejne). Na teh lokacijah
izstopajo predvsem visoke koncentracije teţkih kovin v makadamskem materialu, ki je bil
pripeljan iz doline in v katerem so pogosto prekoračene kritične imisijske vrednosti za svinec,
kadmij in cink. Podobno velja tudi za material za zimsko posipanje cest, ki je bil pobran v
zimskem času s ceste, na treh različnih lokacijah v Zgornji Meţiški dolini.
Opravljene analize vrtnin so pokazale moţnost sprejema kovin v rastline. Izbor rastlin je bil v
času odvzema vzorcev novembra 2009 res minimalen, zato omenjene meritve niso
reprezentativni indikator stanja vegetacije na onesnaţenem območju Zgornje Meţiške doline.
Kljub temu pa rezultati potrjujejo dejstvo, da so za gojenje in uţivanje v onesnaţenem
območju manj primerne rastline, ki imajo uţiten koren. Zanimiva je tudi primerjava vzorcev
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jagod, kjer je bila vsebnost kadmija, arzena in cinka v opranem vzorcu za pribliţno 20% niţja
kot v neopranem, medtem ko se je pri svincu zniţala celo na četrtino vrednosti v neopranem
vzorcu.
Omeniti velja tudi biodostopen deleţ onesnaţil v tleh in makadamskem materialu, ki se zdi
sicer nizek, vsaj pri svincu, kjer je bil v ţelodčni fazi od 6 do 20,7%, v črevesni fazi pa od 2,5
do 24%, vendar tudi ti deleţi pri izredno visokih celokupnih koncentracijah niso zanemarljivi.
Razprava in predlogi
Naloga je sicer izhajala iz dokumenta: »Prva ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju in
moţni sanacijski ukrepi v Zgornji Meţiški dolini«, ki je bila izvedena leta 2009, vendar ni
naravnana samo na manj onesnaţeno okolje na obrobju doline, ampak tudi na območje
največjega onesnaţenja in naselitve.
V dokumentu iz leta 2009 je bila jasno izpostavljena problematika raznosa močno
obremenjenega gradbenega materiala iz doline na manj onesnaţeno obrobje in s tem
dodatnega onesnaţevanja okolja. Enostavne simulacije z modelom IEUBK za napoved
vsebnosti svinca v krvi otrok so takrat pokazale, da gre za potencialno najpomembnejši vir
vnosa svinca v širšem bivalnem okolju. Ţe takrat smo opozarjali, da je ocena najbrţ nekoliko
pretirana, zaradi mineralne oblike v kateri je preteţno svinec in pričakovano niţje
biodostopnosti, kot je bila uporabljena pri simulacijah z modelom. Da bi pridobili boljšo
informacijo o biodostopnem deleţu svinca v makadamu smo izvedli nekatere teste na
biodostopen del kovin v materialu. Uporabljena je bila metoda s fiziološko osnovanim testom
(»Physiologically Based Extraction Test«, PBET). Gre za dvostopenjski ekstrakcijski test, pri
katerem z uporabo encimov, mešanjem in regulacijo pH pri temperaturi 37°C simuliramo
dogajanje v ţelodčni in črevesni fazi človeškega prebavnega trakta. Biodostopen je tisti del
celokupne koncentracije onesnaţil v tleh, ki jo organizem lahko privzame oz., ki ima vpliv na
biološki material, dejansko pa se v telesu absorbira nekoliko manj svinca. Rezultati so
pokazali, da je biodostopen del svinca precej niţji od vnaprej določenega v modelu IEUBK
(30%), kar pa ne pomeni, da material ne predstavlja pomembnega vira vnosa svinca v telo.
Večina testov je pokazala biodostopen deleţ v ţelodčni fazi med 10 in 20%, v črevesni pa
pod 10%, razen pri enem vzorcu kjer je bil deleţ biodostopnega svinca v črevesni fazi skoraj
24%. Zanimivo je tudi primerjava z biodostopnim deleţem svinca v vzorcih avtohtonih tal,
kjer je bil pri treh vzorcih tal odvzetih na istih lokacijah biodostopen deleţ svinca v avtohtonih
tleh nekoliko niţji kot v makadamskih tleh.
Sam podatek o sorazmerno nizkemu deleţu biodostopnega svinca v materialu še ne pomeni,
da je ta material nepomemben vir izpostavljenosti. Z enostavnim izračunom lahko
ugotovimo, da na primer na lokaciji Knapovška cesta biodostopen deleţ 14,4% pomeni
koncentracijo biodostopnega svinca v avtohtonih tleh 217,4 mg/kg, 16,3% deleţ v
makadamu pa 121,7 mg/kg. Izračunani koncentraciji biodostopnega svinca presegata
opozorilno imisijsko vrednost (Ur. l. RS, št. 68/96) in sta precej višji od celokupnih
koncentracij svinca v neobremenjenih območjih Slovenije.
Na lokaciji Ţerjav vrt in Ţerjav dvorišče je v tankem črevesju biodostopnega le 10,29 oz.
23,97 % vsega Pb v materialu. Preračun kaţe, glede na navedbe Ameriške okoljske
agencije, da otroci med 1 in 6 let zauţijejo pri svojih običajnih aktivnostih povprečno 100 mg
tal, da bi tako otroci samo z zauţivanjem tal dnevno vnesli v telo 420 μg Pb, od katerega ga
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je 43 μg v obliki, ki omogoča privzem v telo. Skupen vnos zemlje in prahu v telo je še večji in
če temu vnosu dodamo še vnos preko prahu iz makadamskega dvorišča, je vnos kar hitro
prevelik. Podoben rezultat da tudi simulacija z modelom IEUBK. V model IEUBK smo vnesli
celokupne koncentracije svinca v vrtnih oz. dvoriščnih tleh in deleţ biodostopne frakcije. Pri
uporabi podatkov za vrtno zemljo je model 2-3 leta starega otroka napovedal, da bi bil dnevni
vnos svinca v telo preko tal in posledično nastalega prahu 35,8 µg. Model je napovedal (ob
uporabi vnaprej določenih vnosov za ostale faktorje izpostavljenosti), da bi v takih pogojih
otrok imel v krvi 141 µg/l svinca. Ob uporabi podatkov za makadamska tla je napovedan
vnos preko tal in prahu še nekoliko višji – 38,4 µg oz. vsebnost svinca v krvi 2-3 leta starega
otroka 150 µg/l. Ne glede na zelo poenostavljene simulacije je jasno, da tla na obravnavani
lokaciji predstavljajo pomemben vir izpostavljenosti svincu oz. vnosa svinca v telo, kar so na
ţalost potrdile tudi meritve vsebnosti svinca v krvi otrok.
Glede na meritve celokupnih koncentracij svinca in biodostopnega deleţa svinca v njih
ugotavljamo, da onesnaţena tla ostajajo zelo pomemben faktor izpostavljenosti svincu,
predvsem na dvoriščih in vrtovih v neposredni okolici hiš, kjer otroci prebijejo veliko časa.
Močno onesnaţena avtohtona tla postajajo najpomembnejši faktor izpostavljenosti v najbolj
naseljenem območju krajev, kjer se je problematika izpostavljenosti preko onesnaţenega
makadamskega materiala z izvedbo številnih preplastitev makadamskih cest precej
izboljšala. Tudi makadam pa lahko lokalno (makadamska dvorišča pred hišami, neprekrite
vozne površine neposredno mimo hiš) še vedno predstavlja pomemben vir izpostavljenosti
svincu.
Problematiko uporabe onesnaţenega materiala za vzdrţevanje makadamskih cest so
večkrat izpostavili prebivalci višje leţečih zaselkov in kmetij v Zgornji Meţiški dolini. V
območju, ki je precej manj onesnaţeno od doline jih dviganje prahu s cest močno moti.
Zanimiv problem je sproţil kmet iz Ludranskega vrha, ki je zaradi izmerjene previsoke
vsebnosti kadmija v krmi naletel na probleme pri pridobivanju certifikata za ekološko
kmetovanje, medtem ko so bile koncentracije kadmija v tleh nizke. Na kmetiji smo odvzeli
dva vzorca makadamskih tal in sicer iz dvorišča pred hišo (material navoţen iz območja
Smrekovca) in iz lokalne ceste mimo hiše (material iz deponije v Ţerjavu). V vzorcih so bile
izmerjene vsebnosti kovin svinca, kadmija, cinka in arzena. Primerjava vzorcev je pokazala
bistveno višje vsebnosti teţkih kovin v materialu iz ceste. V vzorcu iz dvorišča so bile
vsebnosti kadmija, svinca in cinka niţje od mejne imisijske vrednosti, v materialu iz ceste pa
je bila preseţena opozorilna imisijska vrednost za kadmij in svinec ter kritična imisijska
vrednost za cink.
Analize makadamskih dvorišč, privozov in cest iz obdobja 2008-2011 potrjujejo navedbe, da
se za urejanje uporablja recikliran material, ki zaradi omenjene variabilnosti v vsebnosti kovin
lahko bolj ali manj obremenjujejo okolje. Obseg obremenjevanja oziroma stopnjo
onesnaţevanja je potrebno ugotoviti s spremljanjem ostalih segmentov okolja (tla v okolici
cest in dvorišč, vrtovi oziroma vrtnine, travniki oziroma krma, zrak) in primerjati z rezultati
drugih monitoringov. Po navedbah primerjalne študije onesnaţenosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini v letih 1989 in 2001 so vsebnosti svinca v haldah na območju meţiških rudišč od
0,15% do 3,84%. Te koncentracije pomenijo preračunano v mg/kg 10000 krat več. Dokler
halda miruje se ta svinec praktično ne sprošča v okolje, pri recikliranju (drobljenju, mletju) in
uporabi na odprtem v obliki razsutega materiala (ceste, dvorišča) pa nastajajo manjši delci, ki
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lahko prehajajo v zrak (prašenje) zaradi česar je reciklaţa takšnega materiala lahko nov vir
onesnaţevanja okolja.
Koncentracije teţkih kovin v zraku kaţejo podobno oz. nekoliko niţjo koncentracijo kot v letu
2008, na podlagi česar lahko sklepamo, da zrak ni pomembnejši vir izpostavljenosti otrok
svincu. Ob upoštevanju specifičnih dejavnikov kot so: lokalno prašenje, dihanje otrok bliţje
tlom, doprinos zraka h prašnim usedlinam… pa lahko ocenimo, da gre za pot širjenja faktorja
tveganja, ki ga ni moč povsem zanemariti.
Lokalno pridelana hrana je eden faktorjev, ki lahko v precejšni meri vpliva na vsebnost svinca
v krvi otrok. V okviru monitoringa tal je bilo v Zgornji Meţiški dolini odvzetih le nekaj vzorcev
vrtnin. Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da so rastline, ki tvorijo uţitne podzemne
gomolje za pridelavo manj primerne saj lahko prevzamejo prevelike količine teţkih kovin iz
okolja. V tem smislu velja spodbujati ukrepe kot je gojenje manj dovzetnih rastlin. Pri
vrtičkarjih je tu na prvem mestu informiranje, še več pa bi seveda pripomogla moţnost
varnega vrtnarjenja v namensko urejenih vrtovih z nekontaminirano zemljo ali pa ukrep
učinkovite sanacije vrtnih tal. V tem kontekstu je vredno omeniti tudi pripravo tehnoloških
navodil za varno kmetovanje na območju, ki jih ţe pripravlja strokovna skupina, razmišlja pa
se tudi o moţnosti vključitve monitoringa kmetijskih pridelkov v aktivnosti, ki se izvajajo v
Zgornji Meţiški dolini. Slednja ukrepa sta sicer bolj usmerjena v moţnost varne in učinkovite
pridelave, nedvomno pa bi tudi pripomogla k izboljšanju stanja na področju lokalne prehrane.
Zanimiv podatek je dala tudi primerjava vzorcev opranih in neopranih jagod. Pri sadeţu, ki
smo ga navajeni uţivati neposredno z grma, je poglavitni deleţ svinca predstavljala
površinska nesnaga, ki jo je moţno enostavno sprati. To je z vidika informiranja prebivalstva
zelo koristna informacija. Na področju prehrane se ţe od začetka programa izvaja tudi ukrep
dopolnilne varovalne prehrane v šolah in vrtcih Zgornje Meţiške doline. Program bi bilo
vredno razširiti tudi na preostalo populacijo, v prvi vrsti otroke, ki niso vključeni v vrtce,
poiskati pa je potrebno učinkovito ter izvedljivo rešitev.
Vsebnost svinca in teţkih kovin v pitni vodi v tem dokumentu ni obravnavana. Vnos svinca
preko pitne vode sicer lahko predstavlja pomemben vir izpostavljenosti svincu, vendar
analize vzorcev pitne vode ţe nekaj let kaţejo, da svinca v vodi iz vodovodov Zgornje
Meţiške doline praktično ni. Podobno velja za druge kovine:kadmij, cink, arzen…
Pri pomembnih virih izpostavljenosti se ponovno vrnemo na uporabo močno onesnaţenega
gradbenega materiala v razsutem stanju. Ne glede na precej inertno prevladujočo sulfidno
obliko svinca se v primeru prašenja pojavlja vse preveč vprašanj o moţni izpostavljenosti, ki
jih izvedeni testi na biodostopno frakcijo, kljub sorazmerno nizkim vrednostim, nikakor niso
ovrgli. V preteklih letih so mnoge preplastitve v centrih krajev Črna, Ţerjav in Meţica
pripomogle k zmanjšanju prašenja in raznosa tega materiala v bivalne okolje ljudi v obliki
majhnih delcev, ki nas z vidika izpostavljenosti najbolj skrbijo. Najbrţ bi bil bolj pravi pristop
neuporaba takega materiala, kar pa je v veliki meri ţe zamujeno. To zadevno je bila v
največji meri izpostavljena uporaba materiala iz kamnoloma v Ţerjavu, kjer je bil previdnosti
princip upoštevan v premajhni meri in nas morda posledice lahko še presenetijo. Vsekakor je
za urejanje dvorišč in makadamskih cest na voljo dovolj manj spornega materiala. V zvezi z
makadamskimi dvorišči je vredno omeniti še podatek o kadmiju, ki ga v tem dokumentu
praktično nismo obravnavali. V letu 2011 so bili izvedeni testi na biodostopen deleţ kadmija v
tleh in makadamu na lokaciji Lom 8. Zanimivo je, da je bil deleţ biodostopnega kadmija iz
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makadama v črevesni fazi precej niţji kot v avtohtonih tleh in sicer 8,4% naproti 21,7% v tleh.
Še bolj zanimiv je preračun na celokupno koncentracijo kadmija, ki za isto lokacijo pokaţe,
da pomeni 8,4% pri makadamu 3,38 mg/kg, 21,7% pri tleh pa 0,70 mg/kg. Zadnja ugotovitev
ne opozarja zgolj na previdnost pri interpretaciji rezultatov, ampak predvsem na zaskrbljujoče
dejstvo obremenjenosti tal in makadama s kadmijem, ki poleg svinca lahko predstavlja resno
tveganje za zdravje prebivalcev Zgornje Meţiške doline.
Tla so ţe v splošnem najpomembnejši sprejemnik teţkih kovin in s tega vidika tudi
najpomembnejši faktor izpostavljenosti. V Zgornji Meţiški dolini so bila zamenjana ali
preplaščena tla na praktično vseh javnih otroških igriščih, kar se je izkazalo za enostaven,
hiter in učinkovit ukrep. Seveda pa s tem ni bila učinkovito rešena problematika onesnaţenih
tal v Zgornji Meţiški dolini. Večina tal je še vedno prekomerno obremenjenih s teţkimi
kovinami in predstavljajo tveganje za prebivalce, ki prihajajo v stik z njimi. V tem kontekstu so
najpomembnejša tla neposredno okoli hiš (dvorišča, vrtovi), kjer je stik s prebivalci in njihovo
najbolj občutljivo skupino (mali otroci) najpogostejši. To potrjuje tudi sovpadanje izmerjenih
visokih koncentracij svinca v tleh in krvi otrok na nekaterih lokacijah. Logično je, da so vrtovi
in dvorišča največkrat v zasebni lasti in zato do sedaj praktično niso bili vključeni v program
sanacije okolja, je pa jasno, da se bodo na teh najbolj onesnaţenih območjih znova in znova
pojavljali otroci s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi, dokler ne bo izvedenih ukrepov za
zniţanje izpostavljenosti. Po precejšnem izboljšanju stanja z vidika prašenja iz makadamskih
površin so tla tista, ki zahtevajo sistematičen pristop in načrtno izvajanje ukrepov.
Najenostavnejši ukrep je ţe izvedeno prekrivanje tal, kjer pa ne gre za odstranjevanja vira
ampak zgolj za preprečevanje njegovega širjenja oz. vpliva v okolje. Še enostavnejši ukrep je
ozelenjevanje golih površin, kjer rastje deluje kot neke vrste filter pred širjenjem prahu.
Zamenjava tal je enostaven in učinkovit ukrep, ki ima negativno posledico predvsem v tem,
da je onesnaţena tla potrebno nekam odloţiti, kar seveda pomeni prenos onesnaţenja na
drugo lokacijo. Za sanacijo onesnaţenih tal obstajajo tudi druge moţne rešitve, ki v različni
meri odstranjujejo teţke kovine iz tal (fitoekstrakcija, pranje s kelati in naknadna ekstrakcija
kovin) oz. niţajo biodostopen del teh kovin v tleh (višanje pH, dodajanja apna oz fosfatov). V
času od sprejetja programa sanacije so bile razvite oz. dopolnjene nove tehnologije
remediacije tal. Tudi v Sloveniji so strokovnjaki Biotehniške fakultete, na primeru tal iz
Zgornje Meţiške doline, razvili tehnologijo, ki omogoča odstranjevanje onesnaţil, še posebej
svinca, iz tal. Tehnologija deluje na principu pranja tal in je iz okoljskega vidika zelo
izpopolnjena, saj omogoča reciklaţo procesne raztopine kot tudi pralnega sredstva (ligand
etilendiamin tetraocetna kislina oz. EDTA). Po čiščenju z novo tehnologijo so tla še vedno
uporabna za rast rastlin. Izvedba tehnologije v okviru čistilne naprave umeščene v
onesnaţeno območje pa zagotavlja okoljsko, socialno in ekonomsko vzdrţno remediacijo. Ta
in podobne tehnologije so zanimive tudi zaradi moţnosti črpanja sredstev iz EU skladov, s
čimer postanejo tudi ekonomsko konkurenčna drugim okolju manj prijaznim ukrepom. Ne
glede na izbiro tehnologije pa bi bilo potrebno pričeti z intenzivnim programom remediacije
tal, na najbolj onesnaţenih in naseljenih območjih, predvsem lokacijah v neposredni bliţini
hiš, kjer se ljudje zadrţujejo največ časa.
Hišni prah je pomemben faktor izpostavljenosti ljudi v bivalnem okolju, saj je vnos v telo v
bivališčih zelo velik. Na količino in sestavo hišnega prahu vplivajo ţe obravnavani viri
izpostavljenosti: zrak, avtohtona tla in makadamske površine v okolici bivališč. V zvezi s tem
problemom ţe vrsto let prebivalstvo spodbujamo za uporabo metod mokrega čiščenja ter
sesanja s kakovostnimi aparati (HEPA, vodni filtri), v okviru programa pa je bilo izvedeno
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čiščenje podstrešij vrtcev, medtem ko nam ukrepa subvencioniranja nakupa kakovostnih
sesalcev ni uspelo izpeljati. Smiseln bi bil ukrep čiščenja in odstranjevanja prahu iz
podstrešnih in drugih ne-bivalnih prostorov s sesanjem z aparati, ki imajo ustrezno filtracijo
ter po potrebi tudi ustrezna stabilizacija zbranega materiala.
Ob ţe naštetih ukrepih ne smemo pozabiti pomena stalnega informiranja in motiviranja
prebivalstva za lastno aktivnost za zmanjšanje izpostavljenosti svincu (teţkim kovinam) in
zmanjšanju vnosa v telo. Aktivnosti za vzdrţevanje visokega nivoja higiene, varovalno
prehrano in druge ukrepe za zmanjšanje vnosa svinca v telo so za posameznika zelo
pomembni. Pomembno pa je tud nadaljevati z meritvami vsebnosti svinca v krvi otrok, saj je
to najboljši kazalec učinka vseh aktivnosti ter napredka proti zastavljenemu cilju, omogoča
pa tudi identifikacijo posameznikov, ki so posebej izpostavljeni ali bolj dovzetni za vnos in
vezavo svinca v telesu. Ti posamezniki zahtevajo posebno individualno obravnavo 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 kombiniran pristop
ukrepov na nivoju skupnosti in posameznika zajet in se tako tudi izvaja. Potrebne so še
dopolnitve, predvsem na področju remediacije tal, ki se ga bo potrebno v prihodnje bolj
intenzivno lotiti. Še pred tem pa je potrebno v program vključiti močno obremenjena zasebna
zemljišča, kar je pravzaprav pogoj za doseganje ustreznega učinka pri izvajanju remediacije
tal, nudi pa tudi moţnost zniţanja vsebnosti svinca pri otrocih, ki bivajo na teh močno
onesnaţenih lokacijah. Prav pozitiven premik v zdravju otrok pa je osnova izvajanja
programa.
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2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku
Ukrep je izvajala Agencija RS za okolje (ARSO).
Skladno z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur.l.RS, št.119/2007) in sprejetimi letnimi
programi ukrepov se izvaja vzorčenje delcev PM10 in nato njihova kemijska analiza na teţke
kovine (svinec, arzen, kadmij in nikelj) na merilnem mestu Ţerjav, z določenimi prekinitvami
ţe od leta 2007.
Na merilnem mestu Ţerjav je potekalo vzorčenje v naslednjih obdobjih:
- od 18.4. 2007 do 21.06.2007,
- od 27.9.2007 do 1.10.2008,
- od 29.5.2009 do 31.12.2009,
- od 1.1.2010 pa se izvaja neprekinjeno.
Skladno z Odlokom, Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11), Uredbo o
arzenu, kadmiju, ţivem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem
zraku (Ur.l.RS, št. 56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS,
št. 55/11) je ARSO skozi celo leto 2011 izvajal vzorčenje delcev PM10 na merilnem mestu
Ţerjav. Vzorčenje delcev PM10 na filtrih je potekalo z referenčnim merilnikom Leckel vsak
dan in na podlagi mase se je vsakodnevno izračunala koncentracija delcev PM10. Iz dnevnih
koncentracij je bila izračunana povprečna vrednost delcev PM10 v danem obdobju.
Povprečne koncentracije štirih teţkih kovin v delcih PM10 so izračunane iz podatkov
pridobljenih vsak drugi dan skozi celotno obdobje vzorčenja. Povprečne mesečne in letne
koncentracije teţkih kovin so prikazane v tabeli.
Tabela: Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin v letu 2011 na merilnem mestu
Ţerjav

ŢERJAV
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Povprečna letna vrednost
Ciljna vrednost/ mejna letna vrednost
3

Ni
3
[ng/m ]
1,4
1,8
2,0
3,3
2,4
2,2
3,9
2,8
2,4
1,8
2,0
2,7
2,4
20

As
3
[ng/m ]
2,2
2,4
2,9
1,8
1,8
2,0
1,7
1,6
1,9
1,6
1,4
1,8
1,9
6

Cd
3
[ng/m ]
3,5
2,2
4,3
2,2
/
1,9
1,3
1,5
1,5
2,4
2,5
2,3
2,3
5

Pb
3
[ng/m ]
339
367
417
300
284
278
248
300
280
262
256
247
298
500*

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

3

Povprečna letne koncentracije teţkih kovin na merilnem mestu Ţerjav v letu 2011 niso
presegale normativnih vrednosti,so bile pa za kadmij in svinec precej višje, kot na drugih
merilnih mestih v Sloveniji. Preko leta je pri povprečnih mesečnih koncentracijah prišlo do
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različnih nihanj, v splošnem pa so bile najvišje koncentracije teţkih kovin izmerjene v prvih
treh mesecih leta 2011. Čeprav primerjava ni povsem ustrezna je iz rezultatov razvidno, da
tudi nobena povprečna koncentracija teţkih kovin za posamezni mesec ni presegal
normativa določenega za letno povprečje.
V naslednji tabeli je predstavljene primerjava koncentracij teţkih kovin po obdobjih meritev
od začetka izvajanja meritev v letu 2007 do konca leta 2011.
Tabela: Povprečne koncentracije teţkih kovin v različnih obdobjih na merilnem mestu Ţerjav
Obdobje
18.4.-21.6.2007
27.9.-1.10.2008
30.5.-31.12.2009
1.1.-31.12.2010
1.1.-31.12.2011

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

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

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

Svinec (ng/m3)
498
383
294
256
298

Primerjava rezultatov je pokazala, da so povprečne koncentracije svinca na merilnem mestu
Ţerjav od leta 2007 do 2010 padle, v letu 2011 pa bile pribliţno na ravni leta 2009. Vseskozi
so padale koncentracije za arzen, koncentracije kadmija pa so se v letu 2009 zniţale, nato v
letu 2010 povišale in v letu 2011 znova zniţale. Koncentracije arzena, svinca in kadmija so
bile zelo visoke v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji, koncentracije niklja pa
niţje.

Slika: Povprečne koncentracije As, Cd in Ni v delcih
PM10 v zraku na merilnem mestu Ţerjav
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Slika: Povprečne koncentracije Pb v delcih
PM10 v zraku na merilnem mestu Ţerjav
V Zgornji Meţiški dolini poteka vzorčenje delcev PM10 in nato njihova kemijska analiza na
teţke kovine: svinec, arzen, kadmij in nikelj, z določenimi prekinitvami ţe od leta 2007.
Povprečne koncentracije svinca na merilnem mestu Ţerjav so od leta 2007 nekoliko padle,
so pa v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji še vedno visoke. Podobno velja tudi
za arzen in kadmij. Razlogov za višje koncentracije kadmija, svinca in arzena na tem
območju je več. Največji je sigurno staro breme, saj je na tem območju desetletja potekala
rudniška dejavnost in je okoliška zemlja še vedno močno onesnaţena in iz golih površin v
okolici (makadamske ceste in dvorišča, bankine, nezatravljene površine – npr. vrtovi) prihaja
do dvigovanja in raznašanja prahu po okolici. Poleg tega v Ţerjavu obratujejo podjetja MPI
Reciklaţa metalurgija, plastika in inţeniring d.o.o., Tovarna akumulatorskih baterij TAB d.d.
in CPM– Gradbeni materiali d.o.o., ki prav tako prispevajo k onesnaţenju. Podjetji MPI in
TAB sta zavezani za izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaţenja in za pripravo letnih poročil o emisiji snovi v zrak, iz katerih lahko
razberemo, da emisije omenjenih podjetij obsegajo tudi svinec in kadmij, pri čemur
prevladuje svinec. Podjetje CPM – Gradbeni materiali ni zavezanec za poročanje, se pa
ukvarja s predelavo mineralne surovine (halde), ki je nastala kot posledica rudarske oz.
topilniške dejavnosti in za katero je bilo ţe večkrat ugotovljeno, da vsebuje visoke
koncentracije svinca in kadmija. Pri procesu predelave in transporta materiala prihaja do
prašenja, zato lahko sklepamo, da tudi to podjetje vpliva na onesnaţevanje s svincem in s
kadmijem v okolico. Koncentracije delcev so najvišje v zimskem obdobju leta. V Ţerjavu
poleg industrije na povečano onesnaţenost zraka z delci vplivajo tudi individualna kurišča in
pa neugodna topografija z naselji v ozkih dolinah.
Rezultati meritev sicer v manjši meri odraţajo napredek pri izvajanju programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini, kaţejo pa skupen vpliv na močno
onesnaţeni lokaciji. Na lokaciji so prisotni vplivi aktualnih emisijskih virov
(TAB,MPI,CPM,kurišča) ter tudi vpliv močno onesnaţenega okolja zaradi preteklih emisij. S
tega vidika je izbor lokacije primeren za grobo ocenitev največje obremenjenosti zraka v tem
okolju in po v zvezi s tem tudi izpostavljenosti ljudi preko tega vira. Seveda pa je glede na
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specifične pogoje moţna tudi precej večja obremenjenost zraka in izpostavljenost ljudi
(intenzivna igra otrok na golih tleh oz. makadamu od koder se močno praši).
Ukrep monitoringa onesnaţenosti zunanjega zraka je potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih
letih. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa bi bile smiselne tudi nekatere dodatne meritve
onesnaţenosti zraka. Meritve nekoliko dlje od samih krajev bi bile koristne za oceno
onesnaţenja v širšem bivalnem okolju, krajše meritve neposredno ob saniranih lokacijah bi
dale koristno informacijo o neposrednem učinku izvedenega ukrepa itd.
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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 naloge je
 pridobiti dodatne podatke o obremenjenosti tal s kovinami (kadmij, svinec, cink,
arzen) na območjih, kjer so bili izvedeni sanacijski ukrepi (zamenjava zemlje,
prekrivanje s čisto zemljo);
 na nekaterih izbranih lokacijah, ki so iz vidika določenih lastnosti (zadrţevanje otrok,
ugotovljene visoke vsebnosti svinca v krvi, namenska raba tal) posebno zanimive za
oceno uporabnosti tal oziroma oceno izpostavljenosti populacije akumuliranim
kovinam v tleh.
Preostali cilji so:


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 na nekaterih vrtovih v Zgornji Meţiški
dolini,



pridobiti podatke o fiziološko (oralno) razpoloţljivem deleţu svinca iz površinskih
vzorcev tal in dvorišč;



pridobiti podatke o vsebnosti kovin v materialih za vzdrţevanje makadamskih cest in
peskih za posipanje cest v času zimske sluţbe.

Poročilo za leto 2011 zajema analize vzorcev odvzetih oktobra 2010, januarja 2011, junija
2011 in oktobra ter novembra 2011. Skupno je bilo odvzetih 40 vzorcev na 22 lokacijah – 23
vzorcev tal in 17 vzorcev iz makadamskih površin oziroma peska za posipanje ali
vzdrţevanje cest.
Vzorčenje tal v Zgornji Meţiški dolini v letih 2010 in 2011
Glede na ugotovitve v letih 2008 in 2009 smo skupaj z naročnikom in financerjem izoblikovali
načrt za odvzem vzorcev tal v letih 2010 in 2011. Izbor lokacij vzorčenja je pripravil mag.
Matej Ivartnik vodja projektne naloge 'Program sanacije okolja Zgornje Meţiške doline' (ZZV
Ravne); program izvedbe smo uskladili in potrdili v delovni skupini, kjer sta sodelovala še
predstavnik financerja naloge 2.11 'Monitoring tal in vode' dr. Janja Turšič (ARSO) ter
predstavnik izvajalca vzorčenja in priprave poročila v letih 2008 in 2009 mag. Marko Zupan
(BF/ICPVO).
V letu 2010 je bilo v vzorčenje vključenih 11 lokacij, na katerih je bilo odvzetih 20 vzorcev tal
in makadamskih dvorišč, vendar sta bila le dva vzorca vključena v meritve skupaj z vzorci iz
leta 2009. Leta 2011 je bilo prav tako odvzetih 20 vzorcev tal in talnega materiala na 11
lokacijah vzorčenja. Analize vzorcev so bile, skupaj z analizami preostalih vzorcev iz leta
2010, izvedene konec leta 2011. Na posamezni lokaciji je bilo lahko odvzetih več vrst
vzorcev (tla vrtov, tla igrišč, površino dvorišča oziroma privoza, mivko, izbrane vrtnine). Vsi
odvzeti vzorci so bili sestavljeni vzorci iz 10 – 25 inkrementov (sond), odvzeti po celotni

49

površini vrta ali igrišča oziroma iz vseh njegovih najbolj 'občutljivih' predelov glede na
potencialno prašenje. Večina vzorcev tal je bila vzorčena do globine 5cm (dvorišča), pri
vrtnih tleh je bil vzorčen sloj 0-20cm, pri saniranih površinah pa je bil poleg vrhnjega
nasutega sloja vzorčen tudi sloj pod nasutjem čiste zemlje (vsaj 10 cm pod novim nasutjem).
Vsaka lokacija ima svojo oznako sestavljeno iz okrajšave ZMD in šestmestne numerične
kode, ki vključujejo podatke o projektu in številki vzorčne lokacije. Oznake vzorcev na
posamezni lokaciji so sestavljene iz kode lokacije, ki ji je dodana oznaka mikrolokacije
odvzema vzorca ali več vzorcev na isti mikrolokaciji, čas vzorčenja in globina vzorca.
Pred izvedbo vzorčenja je vodja projektne naloge »Program sanacije okolja Zgornje Meţiške
doline« g. Matej Ivartnik predstavil plan vzorčenja za prihodnje obdobje, ki je predstavljen v
tabeli.
Tabela: Plan aktivnosti v okviru naloge 2.11 Monitoring tal in vode
LOKACIJA
MATERIAL
RAZLOG
PLANIRANO V LETU 2010
1. Igrišča vrtcev Črna, - tla v dveh globinah
Preverjanje uspešnosti sanacijskih
Ţerjav, Meţica
ukrepov
(zamenjava
oziroma
preplastitev tal)
2 Stadion Meţica
- peščena podlaga
Kakovost peščene tekaške steze,
kjer se ob aktivnostih dviguje prah
3 Šolska pot Meţica
- makadamska cesta
Cesta do šole v Meţici, ki še ni
sanirana
4 Polena igrišče
- tla in zemlja (kup) Javno igrišče pred sanacijo tal
predvidena
za
prekrivanje
5 Bivši bazen Meţica
- tla v več globinah
Zasut bazen, kontrola kakovosti
prekrivne zemljine
6 Ţerjav 20
- vrtna tal in dvorišče
Visoka vsebnost Pb pri otrocih!
7 Cestni posip (pesek) v - pesek za posipanje Preveriti koncentracijo kovin v
centru Črne, Meţice in cest oziroma prah, ki materialu za posipanje asfaltnih
Ţerjava
ostane od peska, ki ga cest! Vzorčiti v času zimske
posipajo v času zimske sluţbe!
sluţbe
LOKACIJA
MATERIAL
RAZLOG
PLANIRANO V OBDOBJU ZIMA-POMLAD 2010/2011
1 Domačija Končnik
- makadamsko dvorišče
Zaradi
preseţene
vsebnosti
(Ludranski vrh 23)
material
iz kadmija v travinju lastnik kmetije ni
makadamske ceste pod uspel pridobiti certifikata za
kmetijo, ki vodi do ekološko kmetovanje. Opozoril je
Najevske lipe
na navoz materiala iz doline na
makadamsko cesto mimo kmetije.
2 Črna Rudarjevo
- pesek za posipanje V prodaji (Merkur) je bil material za
cest oziroma prah, ki posipanje cest iz kamnoloma v
3 Ţerjav – Sokolski dom
ostane od peska, ki ga Ţerjavu, ki je imel visoke vsebnosti
4 Meţica – Narodni dom
posipajo v času zimske kovin. Ţeleli smo testirati kakšen
sluţbe
material
za
posipanje
cest
uporabljajo v Zgornji Meţiški dolini.
Vzorčenje predvideno ţe leta
2010, vendar še ni bilo izvedeno.
5 Najevska lipa
- pesek na urejanje Kakovost novega deponiranega
makadamskih cest (kup) peska pri Najevski lipi
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LOKACIJA
MATERIAL
PLANIRANO V JESENI 2011
1 Meţica – Knapovška - vrtna zemlja
17
- zatravljen vrt - trata
- makadam okoli hiše

RAZLOG

Za dvoriščem je kanal za odvod
meteornih
vod,
ki
večkrat
poplavlja. V kanalu se zbira
meteorna voda iz različnih površin,
ki
s
seboj
prinaša
tudi
onesnaţevala iz teh površin.
Zaznana visoka vsebnost Pb v krvi
v sosednji hiši.
2 Šola Javorje
- tla, dvorišče,…
Površine okoli objektov, kjer se
večinoma in več časa zadrţujejo
3 CŠOD Peca
- tla, dvorišče,…
otroci.
4 Mrvovo 22
- vrtna tla
Lastnik je izrazil skrb glede
kakovosti in moţnosti nadaljnje
izrabe vrtnih tal.
5 Lom 8
- tla
Zaznana visoka vsebnost Pb v
- makadamsko dvorišče
krvi.
6 Igrišče na Leški cesti
- tla v več globinah
Na novo urejeno igrišče za otroke.
7 Bankine
ob
novih - pesek
Nasut material ob robu cest se
cestah
lahko praši. Tudi po prekritju ceste
ostane manjši vir prašenja.
8 Mušenik
- različna zemlja, ki se Ljudje so občutljivi na moţne
pretovarja
emisije materiala, ki pa na lokaciji
stalno rotira (ni stalno enak).
Predlagani so bili preskusi na celokupno koncentracijo teţkih kovin (Pb, Cd, As, Zn). Pri
vzorcih tal na lokacijah Lom 8 in Knapovška 17 so bili predlagani tudi preskusi na biološko
dostopnost svinca v tleh.
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Tabela: Podatki o lokacijah in odvzetih vzorcih v Zgornji meţiški dolini
Oznaka
lokacije
1

ZMD103001

X
(m)

Y
(m)

490448

149142

nad.v.
(m)
559

Lokacija
Ţerjav domačija

Naselje
Ţerjav

Občina Kategorija

Število
Opis
vzorcev vzorca

Črna

2

domačija

Oznaka vzorca

Gl.vzorca
(cm)

vrtna tla

ZMD103001/01/1010/D 0 – 20

dvorišče

ZMD103001/02/1010/A 0 –5

2

ZMD103002

489345

147112

598

Črna- šola

Črna

Črna

šola

1

tla

ZMD103002/01/1010/N 0 – 15

3

ZMD103003

489335

147189

598

Črna - vrtec

Črna

Črna

vrtec

2

tla

ZMD103003/01/1010/A 0 -5

tla

ZMD103003/01/1010/I

tla

ZMD103004/01/1010/A 0 -5

tla

ZMD103004/01/1010/I

tla

ZMD103005/01/1010/A 0 -5

tla

ZMD103005/01/1010/I

4

5

ZMD103004

ZMD103005

490810

489067

148978

152843

554

493

Ţerjav - vrtec
Meţica- vrtec

Ţerjav
Meţica

Črna
Meţica

vrtec

vrtec

2

2

5 - 15

5 - 15

5 - 15

6

ZMD103006

489056

152750

485

Meţica - šola

Meţica

Meţica

šola

1

dvorišče

ZMD103006/01/1010/A 0 - 5

7

ZMD103007

489325

152804

503

Meţica –
igrišče bazen

Meţica

Meţica

igrišče

3

tla

ZMD103007/01/1010/A 0 – 5

tla

ZMD103007/01/1010/B 5 – 20

tla

ZMD103007/01/1010/C 20 – 30

tla

ZMD103008/01/1010/A 0 -5

tla

ZMD103008/02/1010/D 0 - 20

8

ZMD103008

489754

152140

492

Meţica –
Meţica
Polena igrišče

Meţica

igrišče

2

9

ZMD103009

489276

152342

488

Meţica
stadion

Meţica

Meţica

Druge javne
površine

1

10

ZMD104001

489185

144105

1038

Domačija

2

144030

Ludranski
vrh

Črna

489150

Kmetija
Končnik

11

ZMD104002

489013

147956

567

Cesta pri
Rudarjevo 6

Rudarjevo Črna

Druge javne
površine

1

12

ZMD104003

490510

148987

534

Cesta proti
sokol. domu

Ţerjav

Druge javne
površine

1

Ţerjav

DrugoZMD103009/01/1010/A 0 – 5
peščena
steza
dvorišče ZMD104001/01/0111/A 0 -5

Opombe
REZULTATI V
POROČILU
2010!
Monitoring
saniranih
površin – novo
prekritje
Monitoring
saniranih
površin
Monitoring
saniranih
površin
Monitoring
saniranih
površin
Makadamska
površina
Monitoring
saniranih
površin –
novo prekritje
Monitoring
saniranih
površin
Makadamska
površina
Makadamska
površina

Drugocesta
Drugopesek

ZMD104001/02/0111/A 0 -5
ZMD104002/01/0111/M 0 – 2

Pesek iz
cestišča

Drugopesek

ZMD104003/01/0111/M 0 – 2

Pesek iz
cestišča
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Oznaka
lokacije

X
(m)

Y
(m)

nad.v.
(m)

ZMD104004/01/0111/M 0 – 2

Pesek iz
cestišča

1056

Ludranski
vrh

Črna

Druge javne
površine

1

DrugoPesek

ZMD104005/01/0511/D 0 – 20

529

Lom 8

Lom

Meţica

Domačija

3

tla

ZMD105001/01/1011/A 0 – 5

Pesek za
urejanje
makadamskih
cest
Nova lokacija

dvorišče

ZMD105001/02/1011/A 0 – 5

pesek

ZMD105001/03/1011/D 0 – 20

tla

ZMD105002/01/1011/A 0 – 5

dvorišče

ZMD105002/02/1011/A 0 – 5

Drugocesta
tla

ZMD105002/03/1011/A 0 – 5

dvorišče

ZMD105003/02/1011/A 0 – 5

ZMD104005

489276

144840

15

ZMD105001

489993

155711

488783

151340

1155

661

OŠ Javorje

Breg 13

Javorje

Črna

Breg
Meţica
(Podpeca)

18

ZMD105004

488624

153088

534

Mrvovo 12

Mrvovo

Meţica

19

ZMD105005

489221

152258

513

Knapovška c.
17

Meţica

Meţica

20

ZMD105006

489145

153029

Opombe

Drugopesek

14

ZMD105003

Gl.vzorca
(cm)

1

484

17

Oznaka vzorca

Druge javne
površine

152452

145965

Število
Opis
vzorcev vzorca

Meţica

489200

494871

Občina Kategorija

Meţica

ZMD104004

ZMD105002

Naselje

Knapovška
cesta proti
Narod. domu
Najevska lipa

13

16

Lokacija

515

Leška cesta

Meţica

Meţica

Šola

Šola

Individualne
hiše
Individualne
hiše

3

3

ZMD105003/01/1011/A 0 – 5

Nova lokacija

Nova lokacija

1

peščeno ZMD105003/03/1011/A 0 – 5
igrišče
vrtna tla ZMD105004/01/1011/D 0 - 20

Nova lokacija

3

vrtna tla

ZMD105005/01/1011/D 0 – 20

Nova lokacija

dvorišče

ZMD105005/02/1011/A 0 – 5

tla

ZMD105005/03/1011/A 0 – 5

Makadamska
površina –
privoz/dvorišče
Trata

tla

ZMD105006/01/1010/A 0 -5

tla

ZMD105006/02/1010/F 10 -15

Javna igrišča 2

21

ZMD105007

489623

146822

617

Črna

Črna

Druge javne
površine

1

peščena ZMD105007/01/1011/A 0 - 5
bankina

22

ZMD105008

489119

148206

572

Mušenik

Črna

Deponija
zemljine

2

tla

ZMD105008/01/1010/D 0 -20

tla

ZMD105008/02/1010/D 0 -20

Monitoring
saniranih
površin –
novo prekritje
Makadamska
površina –
peščena
bankina
Navoţena
zemlja na kupu
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Slika: Lokacije vzorčenja v ZMD oktobra 2010, januarja in junija 2011 ter oktobra 2011
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Analizne metode
Analizirani so bili izbrani parametri glede na vsebnosti kovin v tleh Zgornje Meţiške doline.
Izvedene so bile analize na elemente Cd, Pb, Zn in As. Uporabljene so analizne metode
oziroma metodologija priprave vzorcev kot v projektu ROTS (Zupan s sodelavci 2000), ki
upošteva Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Ur.l.RS 55/97) in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vednostih snovi v tleh
(Ur.l.RS 68/96).
Obdelavo vzorcev tal pred izvedbo analiz in arhiviranje je bilo izvedeno v laboratoriju Centra
za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Obdelava vzorcev
tal pred analitskimi postopki zajema: homogenizacijo, sušenje pri 40°C, grobo
mletje/drobljenje in sejanje skozi sita 5 in 2 mm, pripravo suhega arhiva (stalni arhiv –
arhivska soba), pripravo vzorcev za meritve (razdelitev vzorcev, dodatno mletje, razklopi, …).
Meritve vsebnosti kovin so bile izvedene v laboratoriju Centra za pedologijo in varstvo okolja
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani . Meritev vsebnosti As so opravili v laboratoriju ZZV
Maribor, Inštitut za varstvo okolja. Meritev oralne biodostopnosti je opravilo podjetje ENVIT
d.o.o..
Analize na prisotnost anorganskih nevarnih snovi so bile izvedene po naslednjem postopku.
Vzorci tal so bili dodatno zmleti na velikost 150 µm in pripravljeni na meritve po postopku
mokrega seţiga z zlatotopko (SIST ISO 11466). Zmleti vzorce rastlin so bili raztopljeni v
dušikovi kislini s pomočjo mikrovalov. V kislinskih ekstraktih je bila izmerjena vsebnost kovin
z metodo atomske absorpcijske spektrometrije (SIST ISO 11047 in SIST ISO 17294-2).
Za določanje oralne biodostopnosti je bila uporabljena metoda s fiziološko osnovanim testom
(»Physiologically Based Extraction Test«, PBET). PBET je zaporedni dvostopenjski
ekstrakcijski test, pri katerem z uporabo encimov, mešanjem in regulacijo pH pri temperaturi
37°C simuliramo dogajanje v ţelodčni in črevesni fazi človeškega prebavnega trakta.
Analizirani vzorci so bili zračno suhi, zmleti v ahatni terilnici in presejani čez 250 µm sito.
Biološko dostopnost je bila določena z multielementnim PBET (Turner in Ip, 2007) v treh
ponovitvah. Koncentracijo kovin v supernatantu je bila določena z atomskim absorbcijskim
spektrofotometrom. Rezultati so podani kot deleţ (%) biodostopnih kovin glede na celokupno
vrednost elementov izmerjenih po razklopu z zlatotopko. Skupno je bila biološka dostopnost
določena v 6 vzorcih tal iz dveh lokacij.

Tabela: Vzorci tal v katerih je bila določena biološka dostopnost kovin
Mesto
vzorčenja
Meţica Lom 8

Meţica
Knapovška 17

Vrsta vzorca
trata
makadamsko dvorišče
pesek za urejanje dvorišča
vrtna tla
dvorišče
trata

Oznaka vzorca
ZMD 105001/01/1011/A
ZMD 105001/02/1011/A
ZMD 105001/03/1011/D
ZMD 105005/01/1011/D
ZMD 105005/02/1011/A
ZMD 105005/03/1011/A

Lab. številka
981/11/1/2
982/11/1/2
983/11/1/2
991/11/1/2
992/11/1/2
993/11/1/2
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Rezultati analiz
Prikazani so rezultati analiz na vsebnost teţkih kovin. V vzorcih tal, dvorišč in mivke
presejanih skozi 2 mm sito (brez skeleta) je bila določena vsebnost elementov: kadmij (Cd),
svinec (Pb), cink (Zn) in arzen (As). Rezultati analiz vzorcev odvzetih v ZMD v obdobju
oktober 2010 do oktober 2011 so zbrani v tabeli. Za vsebnosti omenjenih elementov v tleh so
predpisane normativne vrednosti in metoda razklopa talnega vzorca (Ur. l. RS 68/96).
Vrednosti v tabeli so označene z ustrezno barvo glede na stopnjo onesnaţenosti:
< LOQ
< mejna imisijska vrednost
< opozorilna imisijska vrednost
< kritična imisijska vrednost
> kritična imisijska vrednost

Modro
Zeleno
Rumeno
Rdeče
Vijolično

Vsebnost kovin v vzorcih rastlin je bila določena po razklopu suhih zmletih vzorcev, nato pa
preračunana na sveţo maso, saj je normativ podan na sveţo maso (Ur.l. EU L173/6, Uredba
komisije 629/2008). V tabeli so za rastline podani rezultati na sveţo maso; kjer koncentracije
Pb in Cd presegajo normativne vrednosti so le-te označene z rdečo barvo.
Pregledne karte zgornjega sloja tal oziroma makadamske površine so prikazane v ločenih
preglednih kartah.
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Tabela: Podatki o lokacijah in odvzetih vzorcih v Zgornji meţiški dolini

1

Oznaka
lokacije
ZMD103001

Lokacija

Kategorija

Ţerjav Zaveršnik

domačija

Št.
Opis
Oznaka vzorca
vzorcev vzorca
2
vrtna tla ZMD103001/01/1010/D

Gl. vzorca Lab. št. Zn
(cm)
mg/kg
0 – 20
803/10 7000

Pb
mg/kg
4200

Cd
mg/kg
14,6

As
mg/kg
10,99

dvorišče ZMD103001/02/1010/A

0 –5

802/10 2966

1956

16,6

22,64

OPOMBE VZORCA

2

ZMD103002

Črna-šola

šola

1

tla

ZMD103002/01/1010/N

0 – 15

256

89,25

22,96

<0,5

8,5

'nova lokacija'

3

ZMD103003

Črna - vrtec

vrtec

2

tla

ZMD103003/01/1010/A

0 -5

257

96,75

29,94

<0,5

8,8

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103003/01/1010/I

5 - 15

258

118,25

35,01

<0,5

8,8

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103004/01/1010/A

0 -5

259

71,50

27,62

<0,5

9,1

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103004/01/1010/I

5 - 15

260

326,75

103,88

<0,5

9

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103005/01/1010/A

0-5

261

114,50

64,40

<0,5

12

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103005/01/1010/I

4

ZMD103004

Ţerjav vrtec

vrtec

2

5

ZMD103005

Meţicavrtec

vrtec

2

5 - 15

262

127,25

62,48

<0,5

11

monitoring saniranih površin

6

ZMD103006

šola

1

dvorišče ZMD103006/01/1010/A

0-5

263

800,25

142,50

4,19

5,2

makadamsko dvorišče

7

ZMD103007

Meţica šola
Meţica –
igrišče,
bazen

igrišče

3

tla

ZMD103007/01/1010/A

0–5

264

148,30

32,97

<0,5

11

'nova lokacija'

tla

ZMD103007/01/1010/B

5 – 20

265

1145,00 245,00

3,34

12

'nova lokacija'

tla

ZMD103007/01/1010/C

20 – 30

266

1667,50 562,20

7,23

14

'nova lokacija'

tla

ZMD103008/01/1010/A

0 -5

267

1637,50 1134,00 7,06

15

monitoring saniranih površin

tla

ZMD103008/02/1010/D

0 - 20

268

3700,00 2703,00 20,61

28

zemlja

tla

ZMD103009/01/1010/A

0–5

269

4300,00 1404,50 24,52

12

makadamska steza

dvorišče ZMD104001/01/0111/A

0 -5

579

150

24

0,59

2,1

makadamsko dvorišče

306

8

ZMD103008

9

ZMD103009

10

ZMD104001

11

ZMD104002

12

ZMD104003

13

ZMD104004

14

ZMD104005

Meţica Polena
igrišče
Meţica
stadion
Kmetija
Končnik

igrišče

cesta

ZMD104001/02/0111/A

0 -5

580

1407

7,5

7,6

makadamska cesta

Cesta pri
Rudarjevo 6
Cesta proti
sokolskem
domu
Knapovška
cesta proti
Narodnem
domu

Druge javne 1
površine
Druge javne 1
površine

tla

ZMD104002/01/0111/M

0–2

581

3204,00 622,40

20,88

3,9

tla

ZMD104003/01/0111/M

0–2

582

3064,00 559,70

17,51

3,1

pesek za posipanje asfaltnih
cest
pesek za posipanje asfaltnih
cest

Druge javne 1
površine

tla

ZMD104004/01/0111/M

0–2

583

1448,00 745,60

8,86

<2,0

pesek za posipanje asfaltnih
cest

1

tla

ZMD104005/01/0611/D

0 – 20

980

23,20

<0,5

<2,0

pesek za urejanje
makadamskih cest

2

Druge javne 1
površine
Domačija
2

11,93
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15

Oznaka
lokacije
ZMD105001

Lokacija

Kategorija

Lom 8

Domačija

Št.
Opis
vzorcev vzorca
3
tla

17

ZMD105002

ZMD105003

OŠ Javorje

Breg 13

18

ZMD105004

Mrvovo 12

19

ZMD105005

Knapovška
cesta 17

20

ZMD105006

21

ZMD105007

22

ZMD105008

Šola

Šola

3

3

Individualne 1
hiše
Individualne 3
hiše

Leška cesta Javna
igrišča

2

Druge javne 1
površine
Deponija
2
zemljine

ZMD105001/01/1011/A

Gl. vzorca Lab. št. Zn
(cm)
mg/kg
0–5
981
939,70

Pb
mg/kg
307,90

Cd
mg/kg
3,22

As
mg/kg
12

9,91

<0,5

2,3

OPOMBE VZORCA
nova lokacija

0 – 20

983

39,20

dvorišče ZMD105001/02/1011/A

0–5

982

6625,00 546,30

40,32

8,1

Pesek pripravljen za urejanje
makadamske ceste in
dvorišča
makadamsko dvorišče

tla

ZMD105002/01/1011/A

0–5

984

164,00

<0,5

9,8

nova lokacija

tla

ZMD105002/02/1011/A

0–5

985

4225,00 999,10

20,53

13

tla

ZMD105002/03/1011/A

0–5

986

132,50

46,15

0,69

2

tla

ZMD105003/01/1011/A

0–5

987

452,50

185,20

2,19

6,9

Makadamsko parkirišče pred
šolo
Makadamska dovozna cesta
do šole
nova lokacija

tla

ZMD105003/02/1011/A

0–5

988

455,00

70,12

2,69

2,9

Makadamsko parkirišče

tla

ZMD105003/03/1011/A

drugo

16

Oznaka vzorca

ZMD105001/03/1011/D

57,57

0–5

989

877,50

114,30

4,72

4,2

Peščeno igrišče za odbojko

Vrtna tla ZMD105004/01/1011/D

0 - 20

990

214,50

106,40

0,82

12

nova lokacija (vrt)

Vrtna tla ZMD105005/01/1011/D

0 – 20

991

2625,00 1530,00 13,24

18

nova lokacija (vrt)

dvorišče ZMD105005/02/1011/A

0–5

992

4375,00 746,80

24,12

12

tla

ZMD105005/03/1011/A

0–5

993

2760,00 1510,00 14,44

14

makadamsko dvorišče privoz
nova lokacija (trata)

tla

ZMD105006/01/1010/A

0 -5

994

182,50

100,50

0,73

13

nova lokacija

tla

ZMD105006/02/1010/F

10 -15

995

365,00

214,12

1,63

12

nova lokacija

tla

ZMD105007/01/1011/A

0-5

996

2567,50 551,60

15,05

10

Peščena bankina

tla

ZMD105008/01/1010/D

0 -20

997

875,00

373,70

3,25

11

Navoţena zemlja na kupu

tla

ZMD105008/02/1010/D

0 -20

998

800,00

483,99

4,61

7,6

Navoţena zemlja na kupu
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Slika: Vsebnost As v vzorcih ZMD odvzetih v obdobju oktober 2010- oktober 2011
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Slika: Vsebnost Cd v vzorcih ZMD odvzetih v obdobju oktober 2010- oktober 2011
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Slika: Vsebnost Pb v vzorcih ZMD odvzetih v obdobju oktober 2010- oktober 2011
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Slika: Vsebnost Zn v vzorcih ZMD odvzetih v obdobju oktober 2010- oktober 2011
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Slika: Primerjava koncentracije svinca v vrhnjem sloju tal (0-5 cm) na igriščih vrtcev
v Zg. Meţiški dolini pred (2008) in po sanaciji vrhnje plasti tal (2009,2010)
Vsebnost kovin v odvzetih vzorcih na saniranih površinah kaţe pričakovan pozitiven učinek
zamenjave zgornje plasti tal oziroma preplastitve površine onesnaţenih tal tudi po preteku dveh
let od izvedbe ukrepa. Na saniranih lokacijah zgornja plast tal ni več prekomerno onesnaţena.
Rezultati kaţejo kritično preseţene vrednosti pri vzorcih nesaniranih tal, odvzetih v dolini in
skoraj povsod pri makadamskem oz. materialu za posipanje cest. Najbolj zaskrbljujoče so
visoke koncentracije svinca in kadmija. Ugotovljene koncentracije arzena so sorazmerno nizke
in ne dosegajo opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti.
Ocenjevanje onesnaţenosti tal v Sloveniji temelji na določanju celokupne koncentracije
onesnaţil v tleh (Ur.L. št. 68, 1996), kar pa le malo pove o njihovi dostopnosti za ţive organizme
(biodostopnost). Biodostopen je tisti del celokupne koncentracije onesnaţil v tleh, ki jo
organizem lahko privzame oz., ki ima vpliv na biološki material (Geebelen et al., 2003). Ocena
biodostopnosti onesnaţil v tleh je nujna pri določitvi tveganja izpostavljenosti ljudi (in drugih
organizmov).
Procenti biodostopnega Pb, Zn in Cd s standardnim odklonom za posamezne vzorce so
predstavljeni v tabeli. V izračunu je upoštevana celokupna vrednost elementov izmerjena po
razklopu z zlatotopko. Zaradi majhne količine supernatanta ţelodčne faze sta bila izmerjena le
Pb in Cd.
Tabela: Deleţ biodostopnih onesnaţil (±SD) v vzorcih tal odvzetih leta 2011
Lokacija

Lom 8

Knapovška
cesta 17

Vzorec

tla
dvorišče
pesek za
urejanje
vrtna tla
dvorišče
tla

Ţelodčna faza
Pb
Cd

Biodostopen deleţ (%)
Črevesna faza
Pb
Zn

Cd

6,0 ±0,2
20,7 ± 5,3
*

*
*
*

2,5 ±1,9
3,6 ± 0,6
*

7,3 ± 1,2
7,2 ± 1,2
*

21,7 ± 0,0
8,4 ± 2,4
*

10,1 ± 2,6
16,3 ± 4,7
14,4 ± 2,4

22,4 ±12,6
7,6 ± 2,1
14,5 ± 1,7

4,6 ±1,8
7,4 ± 0,6
5,4 ± 1,5

10,6 ± 4,2
5,9 ± 1,7
9,1 ± 2,1

18,6 ± 7,3
8,2 ± 2,1
30,9 ± 10,5

* vrednosti kovin v ekstraktu so pod mejo detekcije AAS 0,1 mg Pb/L, 0,001 mg Zn/L in 0,02 mg Cd/L
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Uporabljena dvostopenjska ekstrakcijska tehnologija določa biodostopnost kovin v ţelodcu in
črevesju s simuliranjem fizikalno kemičnih parametrov prebavnega traku. Biodostopen je tisti del
kovin, ki je v prebavnem sistemu na voljo za absorpcijo. Biodosegljiv je tisti deleţ kovin, ki se v
človeškem telesu dejansko absorbira. Biodosegljiv deleţ je tako vedno manjši ali enak
biodostopnemu.
V vzorcu Lom 8, pesek za urejanje, so bile vrednosti Pb, Zn in Cd tako nizke, da jih AAS ni
mogel izmeriti oz. so bile vrednosti pod mejo detekcije. V preostalih 5 vzorcih pa je
biodostopnost Pb, Zn in Cd v črevesni fazi od 2,5 do 7,4 % za Pb, od 5,9 do 10,6 % za Zn in od
8,2 do 30,9 % za Cd. V izmerjenih šestih vzorcih je bila biodostopnost Pb v črevesni fazi manjša
kot v ţelodčni fazi, medtem ko biodostopnost Cd v črevesni fazi ostaja enaka ali je celo večja od
biodostopnosti v ţelodčni fazi.
Pri biodostopnosti Cd v črevesni fazi je opaziti izrazito razliko med biodostopnostjo Cd v vzorcih
zemlje in vzorcih peska, saj je v vzorcih tal od 18,6 do 30,9 %, biodostopnost v vzorcih peska pa
le nekaj čez 8 %.
Primer izračuna za svinec:
EPA je na osnovi rezultatov več raziskav o količini tal, ki jih otroci stari med 1 in 6 let zauţijejo
pri svojih običajnih aktivnostih, kot povprečno dnevno količino navedla 100 mg (US EPA, 2002).
Vendar ima 1-6 % predšolskih otrok navado, da dajejo v usta stvari, ki niso hrana in na ta način
zauţijejo do 20 g tal na dan. Preračun rezultatov meritev biodostopnosti Pb v najbolj
onesnaţenem vzorcu 933 pokaţe, da pri povprečni količini tal (100 mg) otroci dnevno zauţijejo
169 μg Pb na dan, od česar je 24 μg Pb biodostopnega v ţelodčni, 9 μg Pb pa v črevesni fazi.
Večina zauţitega Pb se v organizem absorbira prav iz ţelodca.
Zaključek
Ugotovljene koncentracije onesnaţil so pokazale, da so zgornje plasti tal, kjer je bila izvedena
sanacija s menjavo ali prekrivanjem tal, tudi po dveh letih nizko obremenjene z onesnaţili. To
potrjuje, da so bili izvedeni ukrepi vsaj za enkrat učinkoviti. Največ pozornosti namenjamo prav
vrhnji plasti tal, ker ravno ta v največji meri vpliva na vnos onesnaţil v telo otrok zaradi ingestije
oz. vdihavanja prahu in delcev, ki se s tal dvigajo. Koncentracije onesnaţil v vrhnji plasti
saniranih tal bo potrebno ponovno preveriti čez nekaj let, da bi ugotovili mobilnost onesnaţil
med posameznimi plastmi tal in novo onesnaţevanje tal iz zraka.
Analize na drugih lokacijah kaţejo, da so tla v dolini na večini nesaniranih lokacij kritično
onesnaţena, medtem ko je na obrobju onesnaţenje manjše, vendar še vedno večje, kot v
neobremenjenih območjih Slovenije. Najvišje koncentracije onesnaţil so bile na obrobju znova
ugotovljene v makadamskem materialu, ki je bil za potrebe urejanja in vzdrţevanja cest ter
dvorišč pripeljan iz doline. Glede na preskuse materiala na biološko dostopen deleţ teţkih kovin
ugotavljamo, da je biodostopen deleţ svinca iz makadamskega materiala v ţelodčni fazi
sorazmerno visok (15-20%), v črevesni fazi pa se zniţa pod 10%. Biodostopen deleţ svinca v
makadamskem materialu je celo nekoliko višji, kot v avtohtonih tleh in glede na te meritve bi
teţko trdili, da je makadamski material v inertni mineralni obliki in ne predstavlja tveganja za
zdravje. So pa meritve pri kadmiju pokazale precej višji deleţ biodostopne faze pri avtohtonih
tleh v primerjavi z makadamskimi, vendar tudi ta razlika postane manjša, če upoštevamo višje
celokupne koncentracije Cd v makadamskih vzorcih. Na podlagi meritev bi lahko za obe
onesnaţili (Pb in Cd) trdili, da predstavljata tako v makadamu, kot v avtohtonih tleh, pomemben
vir onesnaţenosti okolja in posledične izpostavljenosti ljudi.
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2.12 Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju
programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz odloka na operativni
ravni
Ukrep je izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
Ukrep terja sodelovanje vseh partnerjev vključenih v projekt in iskanje dobrih praktičnih rešitev,
ki bi vodile proti zastavljenemu cilju, torej zmanjšanju vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje
Meţiške doline pod 100 µg/l. V okviru tega sodelovanja smo pridobili številne izkušnje in
prednosti in slabosti programa, ki ga izvajamo. Od začetka izvajanja programa je ţe tudi
preteklo 5 let in nastopil je primeren čas, da smo zbrali predloge za dopolnitev Odloka o
območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/07), ki je podlaga za izvajanje programa. Poleg
priprave letnih planov ukrepov za obdobje 2011/2012 in 2012/2013 je prav predlog dopolnitev
odloka ena pomembnejših nalog v sklopu tega ukrepa. Program bi ţeleli dopolniti tudi z
reševanjem problematike, ki jo je program do sedaj obravnaval v manjši meri. Aktualna je
predvsem problematika kmetovanja, ker imajo kmetje v Zgornji Meţiški dolini zaradi
onesnaţenega okolja zmanjšane moţnosti pridobitev ekološkega certifikata. V ta namen je bila
organizirana strokovna delovna skupina za pripravo tehnoloških navodil za kmetovanje. Kot
vsako leto smo izvedli tudi oceno površin za določitev prioritet pri preplastitvah. V letu 2012 smo
se lotili še ene obširne naloge – izdelave kart s prikazanimi lokacijami preplastitev ter
predvidenimi preplastitvami v bodočnosti in karte naseljenih območij s kritično onesnaţenimi
tlemi. Končane karte bodo lahko primerna podlaga za natančneje opredelitev ukrepov, ki jih bo
potrebno izvesti v prihodnjih letih. Poleg naštetih nalog smo delavci ZZV Ravne v okviru tega
ukrepa izvajali tudi spremljanje stanja na terenu.
2.12.1 PRIPRAVA PREDLOGOV ZA LETNI PLAN UKREPOV
Iz leta v leto zahteva priprava letnih planov ukrepov in njihova potrditev dlje časa, kar je v
določeni meri posledica zamujanja pri izvajanju ukrepov iz predhodnih planov, v večji meri pa
posledica teţav pri zagotavljanju potrebnih sredstev v preteklih letih. Letni plan 2011/2012 je bil
dokončno potrjen šele konec poletja (25.8.2011), zaključek izvajanja pa je predviden konec
meseca maja 2012. V letu 2012 je osnutek plana za obdobje naslednjega leta ţe pripravljen.
Plan je bil pripravljen v sodelovanju z občinama Črna na Koroškem in Meţica, izvedeni so bili
usklajevalni sestanki na obeh občinah in skupni sestanek na ZZV Ravne. Plan je bil posredovan
na MKO, vendar do nadaljnjega usklajevanja še ni prišlo. V aktualnih varčevalnih ukrepih je ţe
napovedano tudi krčenje sredstev, kar bo zahtevalo prilagoditve plana, če bo sploh ostalo na
razpolago dovolj sredstev za njegovo minimalno izvedbo. Upamo pa, da bodo sredstva vseeno
zagotovljena in bo plan potrjen v začetku poletja. Na tak način bi bilo omogočeno izvajanje
ukrepov v praksi, saj tudi priprava in izvedba ustreznih razpisov ter sklepanje pogodb terjajo
svoj čas. Brez izvedbe ukrepov v praksi pa tudi napredek v smislu izboljšanja stanja ni mogoč.
Vsebinsko je plan sicer podoben tistim iz preteklih let in vključuje naslednje ukrepe: preplastitve
makadamskih površin, izvajanje dopolnilne varovalne prehrane, urejanja otroških igrišč ter
zemeljskih tamponov na površinah in ureditev varnega vrta. Ţeleli bi v večji meri vključiti še
kakšen ukrep, vendar bi glede na izkušnje, za doseganje ustrezne izvedbe in učinka, bile
potrebne predhodne dopolnitve Odloka. Pravzaprav bi bile dopolnitve potrebne ţe zaradi
laţjega izvajanja ukrepov, ki smo jih ţe izvajali v preteklosti, pri realizaciji ukrepov pa smo
ugotavljali številne ovire, ki so bile največkrat birokratske narave.
Predlog plana za programsko leto 2012/2013 je v prilogi.
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2.12.2 OCENITEV STANJA ZA DOLOČITEV PRIORITET PRI PREPLASTITVAH
Glede na terenska opaţanja ZZV Ravne ter predloge obeh občin in posamičnih občanov se
vsako leto preveri in dopolni seznam površin, ki bi jih bilo potrebno preplastiti. Na podlagi
seznama smo strokovni delavci ZZV Ravne tudi v letu 2011 izvedli pregled stanja teh površin in
ocenili njihovo stanje oz. moţnost izpostavljenosti prebivalstva, ki tam ţivi, prahu iz teh površin.
Na podlagi ocenitev je bil seznam površin dopolnjen z ocenami nujnosti preplastitve – oblikovan
je bil seznam prioritetnih površin.
Metodologija
Namen naloge je bilo pregledati stanje površin na onesnaţenih območjih in oceniti, katere bi
bilo potrebno najprej sanirati glede na moţnost reemisij onesnaţenja (prah, svinec) v človekovo
bivalno okolje. Podatki so bili pridobljeni s terenskimi ogledi stanja površin in okolice, ki so jih
izvedli strokovni delavci ZZV Ravne.
Ocena je bila izvedena na podlagi vprašalnika, ki obravnava naslednje pomembne faktorje pri
oceni izpostavljenosti prebivalcev svincu in drugim teţkim kovinam:
 stanje površine (makadam, dotrajan asfalt…),
 gostote poselitve območja,
 koncentracije otrok na območju (bliţina vrtca, igrišča..),
 gostote prometa na območju,
 podane ocene ocenjevalca na terenu.
Za vsako površino, ki je bila predmet ogleda, je bil izpolnjen vprašalnik in v njem podana ocena
za vsakega od obravnavanih parametrov. Vsak parameter je bil ocenjen z oceno od 0 do 3, z
moţnostjo dodatnih točk pri nekaterih parametrih. Na koncu smo sešteli ocene in vsoto
pomnoţili s faktorjem ocene nujnosti sanacije, ki jo je podal izvajalec ogleda. Faktorji ocene
nujnosti sanacije so bili 1 - nizka, 1.5 srednja in 2 visoka.
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Slika: Obrazec za ocenitev površin

Pri določitvi predlogov za plan ukrepov so upoštevani še naslednji kriteriji:
 onesnaţenosti območja (podatki ERICO-ve študije in meritev ARSO),
 obremenjenost otrok na območju (meritve ZZV Ravne),
 smotrnost in moţnost izvedbe glede na druge povezane projekte.
Seznam površin, ki so bile predmet ogleda, dopolnjujemo vsako leto. Med njimi so tudi površine,
katerih preplastitev, glede na osnovni cilj programa, ni smiselna. Tu mislimo predvsem na
makadamske poti mimo odročnih kmetij. Vendar pa izvedemo oglede tudi na takšnih lokacijah in
na ta način ljudem pokaţemo, da jih ne ţelimo izključevati in smo pripravljeni prisluhniti tudi
njihovim teţavam. Tudi prebivalci na teh lokacijah pa lahko imajo teţave zaradi prašenje
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onesnaţenega prahu iz cest, poleg splošno motečega učinka opozarjajo na moţnost dodatnega
onesnaţevanja površin, na katerih pridelujejo pridelke, kar bi lahko bil omejujoč faktor pri
izvajanju dejavnosti.
Rezultati
Skupno je bilo v ocenitev vključenih 56 površin na območju občin Meţica in Črna na Koroškem.
Površine, ki so bile v okviru izvajanja ukrepov ţe preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo
zgolj ugotovljeno, da je bila preplastitev izvedena.
Med najvišje ocenjenimi z vidika nujnosti sanacije so bile naslednje površine:
- preostanek nepreplaščenih površin v Rudarjevem
- makadamske površine Šmelc
- cesta skozi naselje Pristava
- Partizanska cesta v Meţici
- makadamske površine v naselju na Poleni (Meţica),
- prehod med glavno in Leško cesto
Nekatere od najvišje ocenjenih površin, so bile uvrščene v program ukrepov za leto 2011, zaradi
zapletov in dolgotrajnih postopkov pa preplastitev v času ocenjevanja še ni bila izvedena (je pa
bila oziroma bo izvedena v pomladi 2012).

Slike: Nepreplaščene površine v Rudarjevem
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Slike: makadamske površine Šmelc (v planu za pomlad 2012)

Slike: Cesta skozi naselje Pristava
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Slika: Partizanska cesta v Meţici

Slika: Makadamske površine med bloki na Poleni (Meţica)

Slika: Prehod med glavno in Leško cesto
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2.12.3 PREGLED IZVEDENIH NALOG
Naloga ZZV v okviru programa ukrepov je tudi spremljanje izvajanja ukrepov na terenu. V ta
namen redno komuniciramo s predstavniki občin o napredku posameznih ukrepov, izvajamo pa
tudi redne terenske obhode, na katerih preverimo napredek v praksi. V letu 2011 so v
pomladnem času izvajalci zaključevali ukrepe iz plana za leto 2010, ukrepi iz aktualnega
programa pa so se pričeli izvajati v jesenskem obdobju. V zimskem času je bilo izvajanje
gradbenih ukrepov, zaradi naravnih pogojev ustavljeno, izvajali pa so se ostali ukrepi
(monitoring prašnih delcev v zraku, informiranje, ukrep dopolnilne varovalne prehrane). V letu
2012 se je v mesecu marcu nadaljevalo tudi izvajanje gradbenih ukrepov iz aktualnega plana, ki
se intenzivno nadaljuje tudi v mesecu aprilu in bo zaključeno konec meseca maja. Glede na
upadlo dinamiko ukrepov je bil tudi napredek na terenu precej manjši, čemur smo prilagodili tudi
intenziteto izvajanja rednih terenskih ogledov. V jesenskem času, ko so se pričeli izvajati
gradbeni ukrepi na terenu, so terenski pregledi potekali pogosteje. Pogostejši terenski pregledi
se nadaljujejo v pomladnem obdobju leta 2011, ko vremenski pogoji znova dovoljujejo izvajanje
gradbenih del.
Ugotovitve in opaţanja s terenskih pregledov so opisana pod točkami 2.1 do 2.7, ki obravnavajo
izvajanje zadanih ukrepov iz letnih planov v praksi.
2.12.4 REVIZIJA DOLGOROČNEGA PLANA UKREPOV (ODLOKA O OBMOČJIH NAJVEČJE
OBREMENJENOSTI OKOLJA IN O PROGRAMU ZA IZBOLJŠANJE OKOLJA V ZGORNJI
MEŢIŠKI DOLINI)
Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Ur.l. RS, št. 119/07) je osnovna podlaga izvajanju
ukrepov za sanacijo okolja v Zgornji Meţiški dolini. V njem so opredeljeni cilji programa ukrepov
in ukrepi, ki se izvajajo. Po petletnem obdobju izvajanja Odloka smo si nabrali številne izkušnje
in spoznali njegove prednosti in pomanjkljivosti, prišlo pa je tudi do novih znanj in spoznanj, ki bi
jih bilo vredno upoštevati. Zato je zdaj pravi čas za pregled odloka in njegovo dopolnitev.
Nenazadnje je bilo tako predvideno tudi v strokovnih podlagah za pripravo Odloka, ki smo jih na
ZZV Ravne pripravili v letu 2007.
Ţe v letu 2011smo skupaj z občinama Meţica in Črna na Koroškem pripravili gradivo, ki bi lahko
sluţilo kot osnova pri pripravi spremembe Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in
o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zg. Meţiški dolini ali kot osnutek gradiva
za pripravo Zakona o sanaciji Zg. Meţiške doline (»Zakon«). Po vlogi predloga Zakona, ta ni bil
sprejet, potrebe po dopolnitvah trenutnega predpisa pa so ostale. V priloţenem gradivu so zajeti
tudi nekateri predlogi novih aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno vključiti v program ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja, da bi lahko dosegli zastavljene cilje in predlogi nekaterih aktivnosti,
ki bi pomagale reševati probleme, ki jih program do sedaj ni obravnaval oziroma jih je
obravnaval v manjši meri.
V nadaljnjem tekstu so ob vsakem členu odloka ţe predpisane predlagane spremembe in
dopolnitve, ki so bile podane leta 2009 in bile ţe oblikovane v predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvah Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Ob vsakem členu so dopisani tudi
komentarji in predlogi sprememb oz. dopolnitev, glede na nove izkušnje in spoznanja. Dodan je
še program ukrepov po posameznih ukrepih, kjer je poleg sprememb prodan še predlog
dopolnitev z natančnejšo razlago posameznih ukrepov, predvsem z namenom, da bi bilo njihovo
izvajanje v praksi laţje, hitrejše in učinkovitejše.
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Besedilo predlaganih dopolnitev odloka (leto 2009) z obrazloţitvijo
Predlog dopolnitev je bil podan leta 2009 in ţe bil dan v medresorsko usklajevanje, vendar do
njegove realizacije ni prišlo. Po našem mnenju so takrat predlagane spremembe še vedno
smiselne in ostajajo v obravnavanem besedilu. Te dopolnitve v največji meri naslavljajo
problematiko koriščenja materiala iz halde v Ţerjavu, ki se predeluje in uporablja za različne
gradbene namene, zaradi visoke vsebnosti potencialno toksičnih elementov (predvsem svinca
in kadmija) pa je njegova uporaba z zdravstvenega vidika in okoljevarstvenega vidika sporna,
predvsem pa ni resnega tehtnega razloga za uporabo takega materiala v 21. stoletju v Evropi.
Druga predlagana sprememba je bila pri določitvi roka za potrditev letnega plana ukrepov, ki pa
glede na nove izkušnje ni več povsem aktualna.
(BESEDILO PREDLOGA)
Na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/98 –
ZFO-1A, 70/08) in 56. člena Zakona o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini
1. člen
V Odloku o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07; v nadaljnjem besedilu: odlok)
se v drugem odstavku 5. člena besedilo »31. oktobra za naslednje leto« nadomesti z besedilom
»1. marca za tekoče leto«.
2. člen
V 9. členu se za besedo »gradnji« doda vejica in naslednje besedilo »izvajanju drugih gradbenih
del in prevozov gradbenega materiala«. Na koncu zadnjega stavka se doda naslednje besedilo
»Sipki gradbeni materiali ali gradbeni odpadki, se morajo prevaţati le v zaprtih ali pokritih
vozilih. Pri gradnji objektov (ter vzdrţevanju in urejanju utrjenih površin) je prepovedano
obremenjevati tla z vnosom polnila, ki je izdelan iz materiala, katerega kemične lastnosti
presegajo mejne imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, kakor jih določa Uredba o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96; v
nadaljnjem besedilu: Uredba).«
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Na območjih 3. člena tega odloka ni dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin, katerih kemične
lastnosti presegajo mejne imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, kakor jih določa Uredba.«
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Prehodna in končna določba
4. člen
Nosilci rudarske pravice, ki jim je bila rudarska pravica podeljena pred uveljavitvijo tega odloka,
morajo svoje poslovanje uskladiti z določbo 9.a člena odloka najkasneje do 31.12.2011, do
katerega mora tudi koncedent uskladiti koncesijska razmerja z nosilci rudarskih pravic.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Borut Pahor
PREDSEDNIK

Številka:
Datum:
EVA: 2009-2511-0139

OBRAZLOŢITEV
V predlagani spremembi in dopolnitvah Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Uradni list RS, št.
119/07; v nadaljnjem besedilu: odlok) se predlaga operativna sprememba glede roka priprave
letnega programa ukrepov, ki omogoča Ministrstvu za okolje in prostor aţurno uporabo
podatkov iz prejšnjega leta.
Poleg navedenega se odlok dopolnjuje z ukrepi za omejevanje emisij prahu v zrak tudi pri
izvajanju drugih gradbenih del in prevozih sipkih gradbenih materialov, s prepovedjo gradnje
objektov na način, ki obremenjuje tla z vnosom polnila, ki je izdelan iz materiala, katerega
kemične lastnosti presegajo mejne imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, kakor jih določa
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list
RS, št. 68/96) ter s omejitvijo glede izkoriščanja mineralnih surovin, ki so prekomerno
onesnaţene glede na citirano uredbo. Vse navedeno je v javnem interesu ciljev varstva okolja,
ki zasledujejo zmanjšanje obremenjevanja okolja in njegovo izboljšanje ter opuščanje uporabe
nevarnih snovi. S predlaganimi prepovedmi se skuša prebivalcem Meţiške doline omogočiti
ţivljenja, ki bi bilo primerljivo z ţivljenjem v drugih manj onesnaţenih industrijskih predelih
Slovenije.
V zvezi z omejitvijo mineralnih surovin je za dokončno ureditev koncesijskih razmerij nosilcev
rudarski pravic potrebno določiti tudi primerno prehodno obdobje.
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Pregled besedila odloka s predlogi sprememb oz. dopolnitev
V nadaljnjem besedilu je predstavljeno besedilo Odloka (z dopolnitvami iz leta 2009). Ob
vsakem členu je zapisan predlog morebitnih dopolnitev in obrazloţitev predlaganega. Besedilo
predlaganih dopolnitev z obrazloţitvijo je v okvirčkih.
Besedilo je neuradno, z dodanimi komentarji in zgolj informativne narave.
ODLOK
o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini
(neuradno prečiščeno besedilo )
1. člen
Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaţenosti
okolja v Zgornji Meţiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 z dne 20. 11. 2002 ugotovila, da
se okolje na delu območja v Zgornji Meţiški dolini glede na določbe Uredbe o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96)
razvršča v razred največje obremenjenosti.
2. člen
(1) Ta odlok določa območja v Zgornji Meţiški dolini, za katera je treba sprejeti in izvesti
program ukrepov za izboljšanje kakovosti posameznih delov okolja.
(2) Ta odlok določa tudi vrste ukrepov, ki jih je treba izvesti za izboljšanje kakovosti okolja na
teh območjih.
3. člen
(1) Območja iz prvega odstavka prejšnjega člena so določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega
odloka.
(2) Na območju 1 se šteje, da so opozorilne in mestoma kritične imisijske vrednosti svinca,
kadmija in cinka v tleh preseţene, zato se na tem območju izvedejo ukrepi za izboljšanje
kakovosti okolja na območjih poselitve v skladu s predpisi o urejanju prostora brez predhodnih
meritev obremenjenosti okolja s strupenimi kovinami.
(3) Na območju 2 je treba opraviti meritve obremenjenosti okolja s strupenimi kovinami in na
podlagi rezultatov določiti prioritetna območja za ukrepanje.
(4) Če se izkaţe, da so preseţene mejne, opozorilne in kritične vrednosti svinca, kadmija in
cinka v okolju tudi zunaj območja 1 in območja 2, se tudi na teh območjih izvedejo meritve
obremenjenosti okolja in na podlagi rezultatov določi prioritetna območja za ukrepanje.
Izraz strupene kovine bi v celotnem odloku bilo smiselno zamenjati z izrazom potencialno
toksični elementi (PTE), ki pomeni širšo opredelitev, ki je glede na bistvo programa ukrepov bolj
smiselna.
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4. člen
(1) Ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja so zlasti:
– zamenjava onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene
zadrţevanju otrok;
– preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadrţujejo otroci;
– mokro čiščenje javnih površin;
– ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami;
– določitev lokacij za varno vrtnarjenje;
– dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno izobraţevalnim
zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo otrok;
– čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih prebivanju;
– 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;
– intenzivno spremljanje zdravstvenega stanja otrok.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka ter naloge drţave in občine se podrobneje določijo v
Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, ki je v prilogi 2 in je sestavni del tega odloka.
Med ukrepe je potrebno dodati očiščenje oz. zamenjavo kritično onesnaţenih tal in prekritje
kritično onesnaţenih površin neposredno okoli objektov, namenjenih bivanju odraslih in otrok.
Pogosto so močno onesnaţene površine neposredno okoli hiš, ki so v zasebni lasti in zato tam
ukrepov sanacije tal ni bilo moţno izvajati. Na takšnih lokacijah ţivijo tudi otroci pri katerih je bila
ugotovljena prekomerna obremenjenost s svincem, ukrepati pa ni bilo moţno. Da bi zmanjšali
tveganje za zdravje takih otrok, bi bilo potrebno dodati moţnost ukrepanja na površinah v
zasebni lasti. Otroci se namreč, razen na namenskih površinah (igrišča), največ zadrţujejo na
domačih dvoriščih. Dodati bi bilo potrebno tudi pojem očiščenja tal, saj nove tehnologije, ki jih
razvijamo tudi v Sloveniji omogočajo ekološko dopadljive načine izločanja oz. nevtralizacije PTE
v tleh. S sodobnimi znanstvenimi pristopi bi bila večja tudi moţnost pridobivanja sredstev iz
projektov.
Namesto pojma določitev lokacij, bi bilo potrebno uporabiti ureditev lokacij za varno vrtnarjenje,
ki vključuje tudi druge potrebne pogoje poleg čistih tal na lokaciji.
5. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme programe ukrepov za posamezno koledarsko leto, ki
vsebujejo spisek in opis izvedbe prioritetnih del za posamezno leto skupaj s podrobnim
finančnim ovrednotenjem.
(2) Letne programe ukrepov pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami in
jih predloţi Vladi Republike Slovenije v sprejem vsako leto najpozneje do 31. marca za tekoče
leto. Skupaj z letnimi programi ukrepov Ministrstvo za okolje in prostor predloţi tudi poročilo o
izvajanju programa ukrepov za preteklo leto.
Glede na dinamiko izvajanja ukrepov smo ţe predlagali (leta 2009), da se datum priprave
poročila o izvedbi ukrepov in letnega plana ukrepov premakne iz konca jeseni aktualnega leta
na začetek pomladi naslednjega leta. V zadnjih letih pa je dinamika še upadla in trenutno kaţe,
da bi bil najbolj primeren datum za pripravo poročila in plana 31.maj. Glede na zadnji plan tudi
izraz plan za tekoče leto ni več primeren in bi bil boljši izraz letni plan, ki bi trajal od pomladi
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aktualnega do pomladi naslednjega leta. Sredstva za njegovo izvedbo bi tako bila deloma
zagotovljena iz proračuna za naslednjo leto, kar je v praksi veljalo ţe nekaj let.
6. člen
Monitoring učinkov izvedenih ukrepov se izvaja v skladu s predpisi o monitoringu okolja.
Ministrstvo za okolje in prostor določi za čas trajanja programa ukrepov iz tega odloka programe
monitoringa na območjih iz 3. člena tega odloka tako, da zagotavljajo spremljanje učinkov
izvedenih ukrepov. Monitoring učinkov izvedenih ukrepov obsega zlasti monitoring prašnih
delcev v zraku, monitoring tal in monitoring vode glede vsebnosti svinca, kadmija in cinka.
Rezultati monitoringa se upoštevajo pri določitvi prioritetnih del za letne programe ukrepov iz
prejšnjega člena.
Namesto pojma predpisi o monitoringu okolja, bi ostal samo pojem predpisi, ki je širši in ni
sporen. Najmanj v času trajanja ukrepov bi radi zagotovili tudi izvajanje monitoringa pridelkov
namenjenih za prehrano ljudi in ţivali, ki so pridelani na prekomerno onesnaţenem okolju, saj
se je proizvodnja teh izdelkov pokazala kot problematična, ne samo z vidika uţivanja
obremenjenih pridelkov, ampak tudi pri uveljavljanju moţnosti ekološkega kmetovanja, ki
nekaterim interesentom zaradi prekomerno onesnaţenih tal, krme ali izdelkov ni bilo
omogočeno.
Prav tako bi bilo pojem Ministrstvo za okolje in prostor bolje zamenjati s pojmom ministrstvo
pristojno za okolje.
Monitoring kmetijskih pridelkov bi bilo prav tako potrebno izvajati skladno s predpisi, njegov
obseg pa bi določilo ministrstvo pristojno za kmetijstvo.
Dodati bi bilo potrebno še določilo, da se letni obseg monitoringov se opredeli v letnih programih
ukrepov.
7. člen
Po izvedbi ukrepov iz 4. člena tega odloka se predvideva zniţanje vrednosti svinca, kadmija in
cinka v tleh na saniranih območjih pod mejne vrednosti, določene z Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96) ter
zniţanje vrednosti svinca v krvi otrok pod vrednost 100 μg/l v vsaj 95% primerov.
Poleg svinca, kadmija in cinka bi bilo potrebno dodati še ostalih relevantnih PTE, saj se je v
praksi ponekod pokazalo še vsaj onesnaţenje z arzenom.
Vprašljivo je določilo, da je potrebno vsebnosti PTE v tleh zniţati pod mejne vrednosti, določene
z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list
RS, št. 68/96). Bolj primerno bi bilo zapisati na nivo, ko več ne predstavljajo tveganja za zdravje
prebivalcev, vključno z najobčutljivejšo skupino otrok do 7. leta starosti. Poleg celokupne
vsebnosti PTE v tleh je pomemben tudi biodostopen deleţ teh elementov, ki je z vidika vnosa v
telo posebno zanimiv. Trenutna dikcija onemogoča izvedbo ukrepov, ki učinkovito nevtralizirajo
biodostopen deleţ PTE v tleh in tako tudi tveganje za zdravje prebivalcev, čeprav celokupna
vsebnost ostaja sorazmerno visoka.
8. člen
Predvideni čas izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja je od leta 2007 do najdlje 2022.
Določitev zaključka programa leta 2022 je sporna,ker ţe trenutna dinamika izvajanja kaţe na
pribliţno leto zamude. Morda bi bilo bolje zapisati, do dosege cilja oz. do izvedbe predvidenih
ukrepov in porabe predvidenih sredstev.
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9. člen
Na območjih iz 3. člena tega odloka je treba pri gradnji, izvajanju drugih gradbenih del in
prevozov gradbenega materiala upoštevati tudi ukrepe za omejevanje emisij delcev prahu v
zrak. Ti ukrepi se nanašajo zlasti na pokrivanje sipkih materialov in gradbenih odpadkov, ki se
začasno skladiščijo zaradi gradnje objekta, in močenje površin, ki so potencialni izvor emisij
prahu. Sipki gradbeni materiali ali gradbeni odpadki, se morajo prevaţati le v zaprtih ali pokritih
vozilih. Pri gradnji objektov (ter vzdrţevanju in urejanju utrjenih površin) je prepovedano
obremenjevati tla z vnosom polnila, ki je izdelan iz materiala, katerega kemične lastnosti
presegajo mejne imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, kakor jih določa Uredba o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96; v
nadaljnjem besedilu: Uredba).
9.a člen
Na območjih 3. člena tega odloka ni dovoljeno izkoriščanje mineralnih surovin, katerih kemične
lastnosti presegajo mejne imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh, kakor jih določa Uredba.
V 9. in 9.a členu so ţe zajeti predlogi dopolnitev odloka iz leta 2009. Na ţalost še danes
ugotavljamo, da problem uporabe močno onesnaţenega materiala iz Ţerjava ni ustrezno rešen.
Material je še vedno uporabi in lahko se tolaţimo, da je velika večina precej inertnega. Usoda
takega materiala v okolju je precej negotova in ne bi bilo presenečenje, če bi zaradi visokih
koncentracij svinca in kadmija v tem materialu v prihodnosti prišlo do novih zdravstveno
ekoloških problemov, ki bi se glede na izrabo lahko pojavili v različnih delih Slovenije.
10. člen
Koordinacijo priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni
nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni izvaja Zavod za zdravstveno
varstvo Ravne na Koroškem. Naloge, ki izhajajo iz tega programa, se vključijo v program dela in
finančni načrt zavoda.
11. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega odloka se ukrep iz sedme alinee prvega odstavka 4. člena
tega odloka ne izvaja na stavbah v lasti gospodarskih druţb do pridobitve ustreznega mnenja v
skladu s predpisi o drţavnih pomočeh.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in
o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Uradni list
RS, št. …) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo
13. člen
Nosilci rudarske pravice, ki jim je bila rudarska pravica podeljena pred uveljavitvijo tega odloka,
morajo svoje poslovanje uskladiti z določbo 9.a člena odloka najkasneje do 31.12.2011, do
katerega mora tudi koncedent uskladiti koncesijska razmerja z nosilci rudarskih pravic.
Dopolnitev je vsebinsko še zelo aktualna, ni pa več aktualen datum uskladitve dejavnosti
rudarskih pravic, ki je v času podaje predloga ponujal več kot leto dni časa za prilagajanje.
Slednje ponovno opozarja na večletno odlašanje problema koriščenja močno obremenjenega
materiala, za katerega lahko upamo, da se v prihodnosti ne bo izkazal, kot resno tveganje za
zdravje.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBMOČJA, KJER JE TREBA SPREJETI IN IZVESTI PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA

Z zeleno barvo so označena območja, kjer so po meritvah podjetja Envit iz leta 2011 kritično območje onesnaţenosti tal. Večina območja je ţe zajeta v
»Območje 1«, kjer se prioritetno izvajajo sanacijski ukrepi. Izven je predvsem območje Šmelca v Občini Črna na Koroškem, kamor bi bilo potrebno
razširiti »Območje 1«.
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Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
1. CILJI PROGRAMA UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V ZGORNJI
MEŢIŠKI DOLINI
-

-

zniţanje vrednosti svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih pod mejne
vrednosti, določene z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96)
zniţanje vrednosti svinca v krvi otrok pod vrednost 100 μg/l v vsaj 95% primerov
vsem prebivalcem zgornje Meţiške doline zagotavljati pogoje za ţivljenje v zdravem,
varnem in humanem okolju
zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v njihovem neposrednem bivalnem
okolju: doma, v vrtcu, šoli, na igriščih…
zmanjšati obremenjenost s toksičnimi kovinami za dejavnike okolja, ki v največji meri
vplivajo na zdravje ljudi
preprečiti oz. omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolju
omogočiti ljudem izvajati aktivnosti vrtičkanja, kmetovanja, ţivinoreje, ribolova, …v
čistem okolju

Odstavke bi bilo bolj smiselno oblikovati na naslednji način:
- zniţanje vsebnosti svinca, kadmija, cinka in ostalih PTE v tleh na nivo, ko več ne
predstavljajo tveganja za zdravje prebivalcev, vključno z najobčutljivejšo skupino otrok do 7.
leta starosti
- v četrtem, petem in šestem odstavku bi bila uporaba izraza PTE (potencialno toksični
elementi) bolj primerna od izraza toksične kovine
CDC je oblikoval strokovno skupino, katere naloga je revizija določene mejne vrednosti skrbi
za nivo svinca v krvi (»Blood lead level of concern«), ki od leta 1991 znaša 100 μg/l. Glede
na to, da cilj še ni doseţen in se je v podobnih zdravstveno ekoloških programih uporabljala
za merilo pribliţevanja cilju referenčna vrednost 100 μg/l, je smiselno obdrţati trenutno ciljno
vrednost za vsebnost svinca v krvi otrok, seveda pa stremimo k cilju čim niţjih vrednosti.
2. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA
2.1 Zamenjava onesnažene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so
namenjene zadrževanju otrok
Na javnih površinah, ki so namenjene zadrţevanju otrok (vrtci, šole, otroška igrišča) se
zamenja onesnaţena zemlja in zaseje trava oziroma drugo rastlinje, ki preprečuje širjenje
prahu. V onesnaţeni zemlji se svinec zadrţuje večinoma v zgornji plasti. Suha neprikrita
zemlja je stalen vir prahu. V območjih, kjer se otroci največ zadrţujejo in igrajo, je potrebno
preprečiti širjenje prahu. V ta namen je potrebno prekriti (s čisto zemljo in travo) vse gole
površine na občutljivih območjih (vrtci, otroška igrišča). Ukrep obsega zamenjavo zemlje na
najbolj občutljivih območjih ter prekrivanje virov širjenja onesnaţenja z zemljo.
Predlog dopolnitev
2.1 Sanacija onesnaţene zemlje in ureditev protiprašnih barier na površinah, ki so
namenjene zadrţevanju otrok
Na površinah, ki so namenjene zadrţevanju otrok (vrtci, šole, otroška igrišča, dvorišča) se
izvede sanacija tal (zagotovi se očiščenje oz. zamenja onesnaţene zemlje) in zaseje trava
oziroma drugo rastlinje, ki preprečuje izpostavljenost otrok onesnaţenim tlom oz. prahu. V
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območjih, kjer se otroci največ zadrţujejo in igrajo, je potrebno preprečiti širjenje prahu oz.
zmanjšati obremenitev prahu s PTE. V ta namen je potrebno z učinkovitimi rešitvami očistiti
tla do mere, ko obremenjenost s PTE ne predstavlja več tveganja za zdravje prebivalcev,
zamenjati zemljo oz. v skrajnem primeru prekriti (z učinkovito protiprašno bariero) vse gole
površine na občutljivih območjih (vrtci, otroška igrišča, dvorišča). Ukrep obsega čiščenje oz.
zamenjavo zemlje na najbolj občutljivih območjih ter prekrivanje virov širjenja onesnaţenja.
Ukrep predvideva sanacijo onesnaţenih tal na naseljenih lokacijah znotraj kritičnega
območja onesnaţenosti tal (karta onesnaţenosti tal).
Razlaga
V sklopu ukrepa se prvenstveno izvaja aktivnost čiščenja oz. menjave vrhnje plasti
onesnaţene zemlje s čisto zemljo oz. ureditev prekritja z drugo talno podlago, ki učinkovito
preprečuje dviganje prahu oz. stik otrok z onesnaţenimi tlemi. V ukrep so lahko uvrščene
tudi druge aktivnosti, ki zmanjšujejo izpostavljenost otrok PTE na teh površinah oz. vnos le
teh v telo, kot so: ureditev higienskih kotičkov s pitno vodo na igriščih, ureditev poti na
otroških igriščih, ureditev igral in okolice, vzdrţevanje neonesnaţenega materiala v
peskovnikih, druge ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti ali vnosa teţkih kovin s sklopu teh
površin igrišč, če je podana ustrezna strokovna razlaga doseţenega učinka.
Ukrep se prioritetno izvaja na javnih površinah, v primeru ugotovitve kritičnega onesnaţenja
tal (priloga*1), ki oz. bi lahko predstavljalo prekomerno tveganje za zdravje otrok, pa tudi na
dvoriščih v zasebni lasti, na katerih se ali se bodo zadrţevali otroci.
2.2 Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci
Lokalne ceste in javne poti na območjih, kjer se gibljejo in zadrţujejo otroci, oziroma na
območjih največje onesnaţenosti se preplastijo tako, da se prepreči širjenje prahu.
Prednost pri preplastitvi imajo površine na območjih kjer je večja koncentracija otrok (šole,
vrtci, strnjena naselja) in območja, kjer je onesnaţenost okoljskih faktorjev največja (Ţerjav).
Ukrep predvideva, da je potrebno preplastiti še okoli 130.000 m2 javnih površin.
Predlog dopolnitev
Dotrajane lokalne ceste, javne poti in druge prašne površine (makadamske, peščene, delno
makadamske) na območjih, kjer se gibljejo in zadrţujejo otroci, oziroma na območjih največje
onesnaţenosti se preplastijo tako, da se prepreči širjenje prahu.
Prednost pri preplastitvi imajo površine na območjih kjer je večja koncentracija otrok (šole,
vrtci, strnjena naselja) in območja, kjer je onesnaţenost okoljskih faktorjev največja (Ţerjav).
Ukrep predvideva preplastitve skladno s karto dolgoročnega plana preplastitev (priloga)*2.
Razlaga
V sklopu ukrepa se izvajajo preplastitve makadamskih in drugih neustrezno utrjenih površin
iz katerih se dviguje onesnaţen prah. Ukrep se izvaja na igriščih, dvoriščih, cestah,
parkiriščih oz. vseh drugih površinah v okolici katerih bivajo in se gibljejo otroci in obstaja
moţnost raznosa onesnaţenega prahu v prostore in na z njimi povezane površine.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: izdelava projektne dokumentacije, odkup zemljišč,
nadzor, vsa gradbena dela, vključno z ureditvijo nujne komunalne infrastrukture na
posameznem odseku ceste oz. površine.
Ukrep se prioritetno izvaja na javnih površinah opredeljenih v dolgoročnem planu
preplastitev. V primeru ugotovitve kritičnega onesnaţenja površin, ki oz. bi lahko
predstavljalo prekomerno tveganje za zdravje otrok se ukrep lahko izvaja tudi na drugih
površinah, pri čemer mora biti podana ustrezna strokovna obrazloţitev.
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2.3 Mokro čiščenje javnih površin
Javne ceste in utrjene javne površine, kjer se nabira prah, je potrebno mokro čistiti. Zlasti se
mokrijo in brišejo pločniki, ceste ter okolice igrišč in šol.
Na utrjenih površinah se nabira prah, ki ga je potrebno od tam na primeren način odstraniti
brez, da bi povzročili njegovo vračanje v prostor.
Ukrep obsega mokro čiščenje prahu iz cest in drugih utrjenih površin (mokrenje in brisanje
pločnikov, cest ter okolice igrišč in šol).
Predlog dopolnitev
Javne ceste in utrjene javne površine, kjer se nabira prah, je potrebno vzdrţevati na način,
da je prašenje minimalizirano. Potrebno jih je redno mokro čistiti, vzdrţevati pa z materiali, ki
ne predstavljajo potencialnega vira onesnaţenja s teţkimi kovinami. Zlasti se mokrijo in
brišejo pločniki, ceste ter okolice igrišč in šol.
Na utrjenih površinah se nabira prah, ki ga je potrebno od tam na primeren način odstraniti,
brez da bi povzročili njegovo vračanje v prostor.
Ukrep obsega mokro čiščenje prahu iz cest in drugih utrjenih površin (mokrenje in brisanje
pločnikov, cest ter okolice igrišč in šol).
Razlaga
V sklopu ukrepa je predvidena organizacija mokrega čiščenja utrjenih površin na katerih se
nabira onesnaţen prah. Ukrep vključuje nabavo ustreznega stroja z dodatno opremo,
zagotovitev usposobljenih delavcev in materiala za izvajanje mokrega čiščenja. Znotraj
ukrepa se lahko izvajajo tudi druge aktivnosti povezane s preprečevanjem prašenja
onesnaţenega materiala iz utrjenih površin, če je pripravljena ustrezna strokovna razlaga
učinka ukrepa z vidika preprečevanja izpostavljenosti in vnosa teţkih kovin.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: nabava večnamenskega stroja z vsemi dodatki za
mokro čiščenje ter stroški izvajanja mokrega čiščenja površin: strošek popravila
(vzdrţevanja) stroja, zavarovanja vozila, strošek dela.
2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
Gole površine, ki jih ni potrebno utrditi v skladu s točko 2.2, se uredi z rastlinskimi prevlekami
(zatravitev) tako, da se prepreči širjenje prahu.
Na vseh golih površinah, kjer se da, je potrebno urediti rastlinske prevleke in na ta način
preprečiti širjenje prahu.
Ukrep obsega predvsem ureditev zelenic na golih površinah
Razlaga
V sklopu ukrepa se izvaja ureditev golih oz. slabo poraščenih površin s čisto zemljo in
zatravitvijo ter hortikulturno ureditvijo. Ukrep se izvaja na naseljenih območjih, kjer so gole
površine. Ukrep se izvaja tudi v kombinaciji z drugimi ukrepi z namenom doseganja
celovitega učinka in preprečevanja nastajanja oz. širjenja golih površin.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: nabava in nasutje čiste zemlje, zatravitev,
hortikulturna zasaditev.
2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Na območju vsakega od naselij Meţica, Črna na Koroškem in Ţerjav se uredi po ena lokacija
tako, da bo kakovost zemlje omogočala varno vrtnarjenje. Na teh površinah se prebivalcem,
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ki ţivijo na območjih, kjer je preseţena mejna vrednost svinca, kadmija ali cinka v tleh,
omogoči vrtnarjenje za lastne potrebe.
Ljudem je potrebno zagotoviti moţnost ukvarjanja z vrtičkarstvom in pridelovanje varne
zelenjave.
Ukrep obsega ureditev površin za varno vrtnarjenje na treh lokacijah.
Na območju naselij Meţica, Črna na Koroškem in Ţerjav se uredijo lokacije tako, da bo
kakovost zemlje omogočala varno vrtnarjenje. Na teh površinah se prebivalcem, ki ţivijo na
območjih, kjer so tla prekomerno onesnaţena s PTE (preseţene kritična mejna vrednost
svinca, kadmija ali cinka v tleh), omogoči vrtnarjenje za lastne potrebe.
Ljudem je potrebno zagotoviti moţnost ukvarjanja z vrtičkarstvom in pridelovanje varne
zelenjave. Ukrep obsega ureditev površin za varno vrtnarjenje v bliţini naseljenih
onesnaţenih lokacij, kjer se ljudje ţelijo ukvarjati z vrtnarjenjem.
Razlaga
V sklopu ukrepa je predvidena ureditev namenskih površin s čisto zemljo za vrtnarjenje.
Aktivnost vključuje ureditev gred oz. vrtičkov s čisto zemljo, ureditev okolice vrtov, ureditev
prostora za shranjevanje opreme, zagotovitev dostopa do čiste vode, ureditev prekritja pred
onesnaţevanjem iz zraka.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: zagotovitev (nabava ali remediacija) čiste zemlje,
ureditev vrtov, odkup zemljišč, ureditev spremljajoče infrastrukture, nabava plastenjaka.
2.6 Subvencije za prehrano prebivalcem v javnih ustanovah v o onesnaženem
območju
Za čas trajanja programa ukrepov se javnim ustanovam, ustanovljenim na območjih iz 3.
člena te uredbe, zlasti pa šolam, vrtcem in drugim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in
zdravstveno oskrbo otrok, dodelijo subvencije za zagotovitev varovalne prehrane
varovancev.
Ukrep zagotavlja olajšan dostop prebivalcem do zdravega sadja in zelenjave.
Predlog
2.6 Subvencije za prehrano prebivalcem, ki ţivijo na onesnaţenem območju
Za čas trajanja programa ukrepov se prebivalcem na območjih iz 3. člena te uredbe zagotovi
olajšanj dostop do zdravega sadja in zelenjave ter drugih ţivil z visoko vsebnostjo kalcija,
ţeleza in vitamina C. Javnim ustanovam, zlasti pa šolam, vrtcem in drugim zavodom za
vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno oskrbo otrok, se dodelijo subvencije za zagotovitev
varovalne prehrane varovancev.
Ukrep zagotavlja olajšan dostop prebivalcem do zdravega sadja in zelenjave.
Razlaga
V sklopu ukrepa se izvaja nabava in priprava dodatnih ţivil oz. jedi z večjo vsebnostjo snovi
(kalcij, ţelezo, vitamin C…), ki krepijo zdravje in v povezavi z rednimi obroki ovirajo vezavo
svinca v telesu. Prednostno se v okviru ukrepa nabavljajo bolj kakovostno, ekološko
pridelana ţivila, priprava ţivil pa je usmerjena v ohranitev njihovih pozitivnih hranilnih
lastnosti.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: nabava ţivil, priprava ţivil, izvedba postopkov
nabave.

83

2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb namenjenih za bivanje
Fasade hiš, v katerih vsebnost svinca, kadmija ali cinka presega opozorilno vrednost iz
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni
list RS, št. 68/96) se adaptirajo tako, da se prepreči širjenje prahu iz teh fasad v okolico.
Očistijo se tudi ostrešja hiš, kjer je deponiran prah z vsebnostjo svinca, kadmija ali cinka
večjo od mejne vrednosti iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih
nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).
Nekatere hiše so močno onesnaţene s svincem. V ta sklop se uvrsti tudi čiščenje ostrešij,
kjer se je v preteklosti nalagal s svincem obremenjen prah.
Ukrep obsega odstranitev prahu iz fasad ter ostrešij in preprečitev širjenja prahu v okolico.
Opomba: moţnost hkratne energetske sanacije fasad - če še niso izolirane in z vključitvijo
sredstev iz drugih ustreznih virov, npr. ekološkega sklada RS, strukturnih skladov EU.
Predlog
2.7 Čiščenje fasad, ostrešij in podstrešij stavb namenjenih za bivanje
Predlog
Fasade hiš, v katerih vsebnost svinca, kadmija, cinka ali drugih PTE presega opozorilno
vrednost iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v
tleh (Uradni list RS, št. 68/96) se adaptirajo tako, da se prepreči širjenje prahu iz teh fasad v
okolico. Očistijo se tudi podstrešja in ostrešja hiš, kjer je deponiran prah z vsebnostjo svinca,
kadmija, cinka ali drugih PTE večjo od mejne vrednosti iz Uredbe o mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).
Nekatere hiše so močno onesnaţene s svincem. V ta sklop se uvrsti tudi čiščenje podstrešij
in ostrešij, kjer se je v preteklosti nalagal s svincem obremenjen prah.
Ukrep obsega odstranitev prahu iz fasad ter ostrešij in preprečitev širjenja prahu v okolico.
Opomba: moţnost hkratne energetske sanacije fasad - če še niso izolirane in z vključitvijo
sredstev iz drugih ustreznih virov, npr. ekološkega sklada RS, strukturnih skladov EU.
Razlaga
V sklopu ukrepa se izvaja celovito čiščenje podstrešij oz. ostrešij objektov na katerih je
deponiran onesnaţen prah. Ukrep vključuje mokro čiščenje oz. sesanje podstrešij s sesalci z
učinkovito filtracijo, ureditev dotrajanih fasad javnih objektov iz katerih se lušči obremenjen
material ter ureditev ostrešij z zamenjavo onesnaţenih materialov in preprečevanjem
ponovnega vnosa obremenjenega prahu na podstrešja stavb.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: čiščenja in sesanja podstrešij, čiščenje oz. obnova
fasad in ostrešij stavb namenjenih za bivanje (strošek izdelave projektne dokumentacije,
strošek nadzora, strošek vseh gradbenih del, vključno z ureditvijo nujne infrastrukture za
potrebe nemotenega funkcioniranja posameznega objekta).
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
Vzpostavi in izvaja se sistem obveščanja in ozaveščanja prebivalcev, ki ţivijo in delajo na
območju iz 3. člena te uredbe. Sistem obveščanja in ozaveščanja obsega zlasti informiranje
splošne javnosti o načinih zmanjšanja vnosa svinca v telo, informiranje staršev in vzgojiteljev
ter učiteljev otrok o moţnih virih svinca in načinih kako zmanjšati vnos v telo otrok ter
informiranje o varni in varovalni prehrani.
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Predlog
2.8 Vzpostavitev in izvajanje obveščanja in ozaveščanja prebivalcev o moţnih virih
potencialno toksičnih elementov in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o
varni in varovalni prehrani
Vzpostavi in izvaja se sistem obveščanja in ozaveščanja prebivalcev, ki ţivijo in delajo na
onesnaţenem območju Zgornje Meţiške doline iz 3. člena te uredbe. Sistem obveščanja in
ozaveščanja obsega zlasti informiranje splošne javnosti o načinih zmanjšanja vnosa svinca v
telo, informiranje staršev in vzgojiteljev ter učiteljev otrok o moţnih virih svinca (in drugih
PTE) in načinih kako zmanjšati vnos v telo otrok ter informiranje o varni in varovalni
prehrani.
Razlaga
V sklopu ukrepa se izvaja informiranje javnosti in občutljivih skupin o poteku in rezultatih
programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja, informiranje in motiviranje občanov o lastni
aktivnosti za zmanjšanje izpostavljenosti PTE, zmanjšanje njihovega vnosa v telo in njihove
vezave v telesu. Spremlja se program dopolnilne varovalne prehrane v vrtcih in šolah in nudi
ustrezna strokovna podpora. Zagotovljeno je redno strokovno svetovanje, izvajanje
informativnih točk in vzdrţevanje spletne strani sanacijskega programa.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: stroški dela in materiala za potrebe pridobivanja in
podajanja informacij na različne načine.
2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju
Na območju 2 iz priloge 1 se opravi začetni monitoring okolja ter na podlagi rezultatov tega
monitoringa predlaga izvedbo ustreznih ukrepov na področjih največje obremenjenosti.
Na območjih, kjer ni dovolj informacij o onesnaţenosti okolja opraviti potrebne meritve in na
podlagi rezultatov ustrezne sanacijske strategije ter znotraj letnih planov tudi potrebne
sanacijske ukrepe.
Razlaga
V okviru ukrepa je predvidena ocena onesnaţenja okolja in posledična izpostavljenost
prebivalstva teţkim kovinam na območjih nekoliko oddaljenih iz centrov (Meţica, Ţerjav,
Črna), kjer so podatki o obremenjenosti okolja še pomanjkljivi.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: stroški dela in materiala za potrebe pridobivanja in
analiziranja podatkov ter oblikovanja poročil, kar vključuje tudi vzorčenje in laboratorijske
analize materiala iz okolja (tla, zrak, voda…).
2.10 Monitoring prašnih delcev v zraku
Meritve obremenitve zraka s prašnimi delci skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu
zraka.
Ukrep je namenjen spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz tega programa.
Predlog
Meritve obremenitve zraka s prašnimi delci skladno z veljavnimi predpisi.
Ukrep je namenjen spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz tega programa.
Razlaga
V okviru ukrepa se izvaja monitoring prašnih delcev in teţkih kovin v njih na lokacijah v
Zgornji Meţiški dolini. Ukrep vključuje redne meritve na določenih lokacijah in ciljane meritve
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za pridobitev dodatnih informacij. Izvaja se vzorčenje, laboratorijske analize ter priprava
poročil.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: stroški dela in materiala za potrebe pridobivanja in
analiziranja vzorcev ter pripravo poročil.
2.11 Monitoring tal in vode
Izvajanje monitoringa tal in vode v izbranih točkah na vseh območjih izvajanja ukrepov
skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu tal in monitoringa površinskih vod, s čimer se bo
zagotovilo sledenje učinkov ukrepov in določalo letne prioritete za ukrepanje.
Ukrep je namenjen spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz tega programa.
Predlog
2.11 Monitoring tal, vode in pridelkov
Izvajanje monitoringa tal, vode in kmetijskih pridelkov na izbranih lokacijah na vseh območjih
izvajanja ukrepov skladno z veljavnimi predpisi. Preko monitoringa se zagotovi spremljanje
stanja tal, vode in kakovosti kmetijskih pridelkov. Na saniranih območjih se zagotovi sledenje
učinkov ukrepov, na nesaniranih lokacijah pa sluţi kot informacija pri določanju letnih prioritet
za izvedbo ukrepov.
Ukrep je namenjen spremljanju stanja okolja in učinkovitosti ukrepov iz tega programa.
Razlaga
V okviru ukrepa se izvaja monitoring vzorcev tal na lokacijah, kjer so bili izvedeni ali pa je
predvidena izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Ukrep vključuje tudi monitoring
kmetijskih pridelkov namenjenih za prehrano ljudi ali ţivali, ki so pridelana na onesnaţenem
območju. Ukrep vključuje izvedbo vzorčenja na izbranih lokacijah, izvedbo potrebnih
laboratorijskih analiz, pripravo poročil, mnenj in predlogov.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: stroški dela in materiala za potrebe pridobivanja in
analiziranja vzorcev ter pripravo poročil.
2.12 Koordinacija priprave letnih programov ukrepov in poročil o izvajanju programa
ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega odloka na operativni ravni
Priprava letnih planov, nadzor nad izvajanjem zastavljenih planov, evalvacija, informacijska
podpora, sodelovanje s prebivalstvom, analize in priprava poročil.
Razlaga
V okviru ukrepa se izvaja priprava letnih planov, nadzor nad izvajanjem zastavljenih planov,
evalvacija, informacijska podpora, analize in priprava poročil.
Ukrep, ki vključuje upravičene stroške: stroški dela in povezane materialne stroške za
izvajanje naštetih nalog.
*1 – Osnutek priloge kritično onesnaţenih naseljenih površin je pripravljen na osnovi meritev
v okviru dosedanjega izvajanja projekta, Primerjalne študije onesnaţenosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini med stanji v letih 1989 in 2001 in karte onesnaţenosti tal (Envit 2011)
*2 – Osnutek priloge površin predvidenih za preplastitev je pripravljen na osnovi predlogov
podanih s strani obeh Občin,krajanov, terenskih pregledov stanja s strani ZZV in izvedenimi
analizami makadamskega materiala na nekaterih lokacijah
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3. UKREPI NA ZDRAVSTVENEM PODROČJU
Pri ukrepih na zdravstvenem področju predlagamo nadaljevanje skladno z zastavljenim
planom iz Odloka.
4. DRUGO
Glede na predlagane spremembe in dosedanje izkušnje ter opredeljene nadaljnje naloge je
potrebna prerazporeditev sredstev po posameznih nalogah. Pri nalogah 2.1 in 2.2 bo
potrebno zagotoviti več sredstev, pri nekaterih nalogah (2.3, 2.6…) pa je moţno sredstva
zmanjšati. Skladno z moţnostmi za zagotavljanje sredstev bo potrebno prilagoditi tudi letno
dinamiko izvajanja ukrepov.
Zaradi teţav pri izvajanju ukrepov sta občini predlagali tudi zmanjšanje vloge pristojnega
ministrstva v smislu nadzornega organa, ki skrbi za nadzor nad porabo sredstev in potrjuje
posamezne zahtevke, kar v praksi sedaj povzroča številne teţave in zaplete pri črpanju
sredstev. Občini sta s pogodbo o sofinanciranju odgovorni, da sredstva za izvedbo ukrepov
zakonito in namensko porabita kar čisto zadostuje. Vsako leto se na Vlado RS pošlje letno
poročilo iz katerega je razvidna namenska poraba sredstev. Predlagajo, da bi se sredstva za
izvajanje ukrepov vsako leto po potrditvi programa na Vladi RS namensko nakazala v
proračune izvajalcev ukrepov.
5. ZAKLJUČEK:
Glede na zapisano je potrebno v spremembo odloka uvrstiti predvsem naslednje:
- Zagotavljanje sredstev, ki bodo omogočala izvajanje skladno z dolgoročnim planom
- Uvrstitev moţnosti izvajanja ukrepov tudi na lokacijah v zasebni lasti, kjer je onesnaţenje
kritično in predstavlja dejansko oz. potencialno resno tveganje za zdravje otrok
- Prerazporeditev sredstev znotraj posameznih ukrepov z zagotovitvijo potrebnih sredstev
za izvajanje ukrepov 2.1 in 2.2 skladno s pripravljenima prilogama – kritično onesnaţene
naseljene površine, dolgoročni plan preplastitev
- Potrebne so dopolnitve v smislu učinkovitejšega in enostavnejšega izvajanja ukrepov v
praksi.
- Uvesti je potrebno spremembe za moţnost vključitve novih tehnologij v program sanacije
in reševanje problematike kmetijstva na onesnaţenem območju.
2.12.5 IZDELAVA TEMATSKIH KART
V letu 2007 so se tudi pričeli izvajati ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini. Največ aktivnosti je bilo izpeljanih na področju utrjevanja in prekrivanja makadamskih
površin. Za laţji pregled sledenja izvedenim ukrepom smo pripravili karte z vrisanimi tlorisi ţe
izvedenih preplastitev po posameznih letih. Na karte smo dodali tudi predlog površin, ki bi jih
bilo v prihodnjih letih še potrebno preplastiti. Ta predlog predstavlja tudi osnutek predlagane
priloge odloka s katero bi natančneje določili ukrepe, ki jih je v okviru sanacije še potrebno
izvesti, podoben osnutek je pripravljen tudi za ukrep sanacije tal, kjer bi v bodoče morali
okrepiti aktivnosti. Osnutek priloge površin predvidenih za preplastitev je pripravljen na
osnovi predlogov podanih s strani obeh Občin,krajanov, terenskih pregledov stanja s strani
ZZV in izvedenimi analizami makadamskega materiala na nekaterih lokacijah. V
nadaljevanju je predstavljen kratek opis kart z vrisanimi lokacijami ţe izvedenih in še
predvidenih preplastitev. Celotne karte so v oblike excel datotek in so zelo velike, zaradi
česar so v poročilu celoti predstavljene zgolj v elektronski obliki. (Priloge)
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Priprava karte – Kritično onesnaţene naseljene površine
Pripravili smo karte za vse tri večje kraje na območju Zgornje Meţiške doline: Črno na
Koroškem, Meţico in Ţerjav. Na kartah so z različnimi barvami označene lokacije površin, ki
so ţe bile izvedene in sicer glede na leto izvedbe preplastitve, od leta 2007 do leta 2011, s
svojo barvo pa so označene še lokacije na katerih bi bil ukrep preplastitve še potreben.
Uporabili smo barve po naslednji legendi:
Leto 2007: rumena
Leto 2008: roza
Leto 2009: zelena
Leto 2010: purpurna
Leto 2011: oranžna
Leto 2012: bela
Predvideno: modra

Slika: Izsek lokacij izvedenih (po letih) in načrtovanih preplastitev
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Klik
!

Slika: Demonstracija prikaza fotografij ob kliku na označeno lokacijo
V drugi fazi smo se lotili dopolnjevanja označenih lokacij na zemljevidih s »hiperpovezavami« na fotografije stanja na terenu. Fotografije
prikazujejo kakšno je stanje določenega predela po sanaciji. V nadaljevanju bodo dodali še povezave do fotografij, ki bodo prikazovale trenutno
stanje površin, ki bi jih še bilo potrebno preplastiti. Dopolnitve bomo izvedli v prihodnjih mesecih in se potrudili, da bodo vključene aktualne
fotografije površin.
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Priprava karte – Kritično onesnaţene naseljene površine
Primerjalne študije onesnaţenosti okolja v Zgornji Meţiški dolini med stanji v letih 1989 in
2001 je pokazala prekomerno onesnaţenje tal v Zgornji Meţiški dolini praktično v celotnem
območju največje naselitve, najmočnejše pa je bilo onesnaţenje v Ţerjavu. Izmerjene
vrednosti teţkih kovin Pb, Cd in Zn v tleh so na več mestih presegale kritične imisijske
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih, Ur.l.RS
št. 68/1996). Meritve v okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini so potrdile, da so tla v dolini s teţkimi kovinami kritično obremenjena, medtem
ko je bilo stanje na obrobju, v nekoliko višje leţečih območjih boljše in so bila avtohtona tla
sicer obremenjena s teţkimi kovinami, niso pa bile preseţene kritične imisijske vrednosti. V
letu 2011 je podjetje Envit d.o.o. izvedlo meritve onesnaţenosti tal na območju Zgornje
Meţiške doline. Potrdili so, da je najbolj onesnaţeno območje Ţerjava ter ugotovili, da je nad
kritično imisijsko vrednostjo s svincem onesnaţenih 17% celotnega območja občine Meţica
in 8% celotnega območja občine Črna na Koroškem. Na podlagi meritev na 276 mestih , so
strokovnjaki z Gozdarskega inštituta Slovenije izdelali karte onesnaţenosti tal.
Izdelano karto onesnaţenosti tal smo uporabili v kombinaciji s klasično karto (ortofoto)
naselitvenih območij in tako prikazali naseljena območja, kjer bi bilo potrebno sanirati kritično
onesnaţena tla.

Slika: Kritično onesnaţeno območje Ţerjava (do črne črtkane črte),
z označenim območjem naselitve (rdeče črtkane črte)

90

Slika: Karta območja s kritično onesnaţenimi tlemi
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Tabela: pregled nekaterih aktivnosti na področju priprave, izpeljave in nadzora programov na
operativni ravni, v programskem letu 2011/2012
Datum

Izvajalec

Aktivnost

17.1.2011

M.Ivartnik, M.Vivod

18.1.2011

M. Ivartnik, M. Zupan,
J. Turšič

21.1.2011

M. Ivartnik, E.Janet,
ţupana, C. Ribarič
M. Ivartnik, R. Lesjak,
M. Dimnik
M. Ivartnik, E.Janet,
D.Krebel, I. Fric
M. Ivartnik, D. Krebel,
R. Lesjak, B. Mozetič,
J. Pečak
M. Ivartnik, D. Krebel,
N. Finţgar
M. Ivartnik, R.Lesjak

Vzorčenje tal – makadamska dvorišča in material za
posipanje iz lokalnih cest
Program monitoringa zraka in tal v okviru programa
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD
(sestanek)
Sestanek – obremenjenost okolja v ZMD in na
Celjskem
Sestanek na Občini Črna – priprava plana ukrepov za
leto 2011
Sestanek na Občini Meţica – priprava plana ukrepov
za leto 2011
Sestanek na MOP – plan za 2011

27.1.2011
31.1.2011
2.2.2011

2.2.2011
23.2.2011
2.3.2011
14.3.2011

30.3.2011

M. Ivartnik
E.Janet, M.Horvat,
J.Turšič, M.Zupan, D.
Krebel, R. Lesjak,
I.Fric, M.Dimnik,
N.Finţgar, M.Ivartnik
M.Ivartnik, D.Krebel,
R.Lesjak, B.Mozetič,
J.Pečak, A.Kavčič,
B.Erjavec, S.Terkaj
M. Ivartnik, I.Fric

31.3.2011

M. Pokeršnik

20.4.2011

M. Pokeršnik

12.5.2011

24.5.2011

M.Ivartnik, I. Fric,
D.Krebel, M.Lesjak, M.
Dimnik
M.Fele, M.Šumnik

25.5.2011

M. Ivartnik, M.Dimnik

30.5.2011

M.Fele

24.3.2011

Pogovor na temo remediacija onesnaţenih tal
Sestanek na temo meritev onesnaţenosti zraka v
Občini Črna
Sestanek odbora za KZ na Občini Črna
Sestanek na temo moţnosti remediacije zemlje z
modernimi metodami v Zgornji Meţiški dolini

Sestanek na temo realizacija plana ukrepov 2010,
priprava plana ukrepov 2011

Dogovor glede priprave letnega poročila o izvajanju
plana ukrepov za leto 2010
Ogled terena izvajanje sanacijskih ukrepov v občinah
Črna in Meţica
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v
občinah Črna in Meţica
Sestanek na ZZV na temo program sanacije okolja v
ZMD
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v
občinah Črna in Meţica
Sestanek na temo realizacija plana ukrepov 2010,
priprava plana ukrepov 2011
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v
občinah Črna in Meţica
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Datum

Izvajalec

Aktivnost

10.6.2011

M. Ivartnik

Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v ZMD

17.6.2011

M.Ivartnik, M.Zupan,
J.Turšič

24.6.2011

M.Ivartnik, J.Pečak,
R.Lesjak,M.Dimnik
M. Ivartnik

Organizacijski sestanek – monitoring tal, program za
ZMD 2011; Ogled lokacije vzorčenja Ludranski vrh 23
in pojasnitev rezultatov g. Petriču
Otvoritev ploščadi pred OŠ Črna na Koroškem

11.7.2011
20.7.2011
12.8.2011
22.8.2011

M.Ivartnik, M.Fele,
M.Šumnik
M. Ivartnik

25.8.2011

Odpiranje ponudb na Občini Meţica
Vlada RS je na 145. redni seji sprejela plan ukrepov
za leto 2011
Ogled terena – ocenitev površin v Ţerjavu in Črni
Odpiranje ponudb na Občini Črna na Koroškem

1.9.2011

M.Fele, M.Šumnik

Vlada RS je na 147. redni seji sprejela plan ukrepov
za leto 2011(nova verzija)
Ogled terena – ocenitev površin v ZMD

5.9.2011

M.Fele, M.Šumnik

Ogled terena – ocenitev površin v ZMD

3.10.2011

M.Fele, M.Šumnik

Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v ZMD

3.11.2011

Sestanek s predstavniki MKGP na temo revizije
odloka
Terenski ogled otroških igrišč v ZMD
Terenski ogled otroških igrišč v ZMD
Sestanek na Občini Črna

16.1.2012

M.Ivartnik, E.Janet,
M.Mlinar, Z.Mlakar
M.Fele, M.Šumnik
M.Fele, M.Šumnik
M.Ivartnik, M.Dimnik,
R.Lesjak
M.Ivartnik

26.1.2012
1.3.2012

M.Ivartnik, I.Fric
M.Ivartnik

5.3.2012

M.Ivartnik, E.Janet,
M.Dimnik, D.Krebel,
I.Fric, M.Lesjak
B.Rednak

Sestanek na Občini Meţica
Sestanek o tehnoloških navodilih za varno
kmetovanje
Sestanek na ZZV Ravne

3.11.2011
4.11.2011
9.1.2012

13.3.2012
29.3.2012
11.4.2012

M.Ivartnik, B.Rednak,
G.Korošec
G.Korošec

20.4.2012

G.Korošec, B.Rednak

24.4.2012

G.Korošec, G.Švetak

26.4.2012

G.Korošec

Ogled terena – ocenitev površin v ZMD

Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov in
ocenitev površin v Meţici
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov in
ocenitev površin v Meţici, Črni in Ţerjavu
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v Meţici
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v
Meţici,Črni in Ţerjavu
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v Črni
Ţerjavu
Ogled terena – izvajanje sanacijskih ukrepov v Črni
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3

EVALVACIJA POTEKA PROGRAMA

Glede na jasno postavljene cilje je tudi vsakoletna sprotna evalvacija programa izpeljana po
enotnih merilih. Najpomembnejši del te evalvacije je ocena pribliţevanja osnovnemu cilju – to
je doseči vsebnost svinca v krvi pod 100 µg/l. Vrednost 100 µg/l je tista meja, za katero se je
v praksi izkazalo, da je dosegljiva s podobnimi ukrepi, ki jih izvajamo v našem programu.
Seveda bi si ţeleli čim niţjih vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline, saj za
svinec sploh ni določenega varnostnega praga in je vsaka prisotnost v telesu nezaţelena.
Ciljni nivo 100 µg/l je določil CDC leta 1991, ta vrednost pa je ravno v reviziji in ne bi
presenečalo, če bi bila zniţana. Glede na to, da je najprej potrebno doseči zastavljeni cilj, pa
tudi morebitno zniţanje ne bi smelo bistveno vplivati na izvajanje programa, oz. bi zgolj lahko
vplivalo na potrebo po njegovem bolj intenzivnem izvajanju. Kvantitativno merilo napredka
programa s katerim ţelimo prebivalcem Zgornje Meţiške doline zagotoviti pogoje za zdravo
ţivljenje je deleţ otrok z vsebnostjo svinca v krvi otrok pod 100 µg/l. To vrednost ţelimo
doseči praktično pri vseh (95 % otrok) otrocih iz Zgornje Meţiške doline. Vsebnost svinca v
krvi otrok je rezultat vnosa svinca v telo iz različnih virov – preko hrane, zraka, zemlje,
prahu…., in da bi jo zniţali je potrebno zmanjšati izpostavljenost svincu oz. vnosa svinca v
telo, kar lahko doseţemo le preko izvajanja zastavljenih ukrepov v praksi. V tem kontekstu je
pogoj za pribliţevanju cilju izpolnjevanje nalog zastavljenih v letnem planu ukrepov,
posredno pa bi moral biti napredek izraţen tudi s padcem koncentracij onesnaţil v zraku in
tleh, kar bi morali pokazati rezultati monitoringa teh faktorjev. V nadaljevanju je kratek
pregled ocene napredka programa po naštetih kazalnikih.

3.1 Vsebnost svinca v krvi otrok (Ukrep na zdravstvenem področju programa)
Vsebnost svinca v krvi je parameter za ocenjevanje obremenjenosti s svincem pri
posamezniku in pri populaciji. Podatek je zanimiv predvsem zato, ker svinec v telesu nima
pozitivne funkcije ampak je zdravju škodljiv. Ima lahko kronične in toksične učinke. Zaradi
nekaterih specifičnih razlogov (večja absorpcija svinca iz prebavnega trakta, večja
občutljivost moţganov in ţivčnega sistema na učinke svinca, večji vnos hrane na enoto
telesne teţe, slabše izločanje svinca iz telesa, nerazvit občutek za higieno, ingestija
nenaravne hrane…) so otroci najbolj ogroţena skupina prebivalstva zaradi izpostavljenosti
svincu. Na nivoju populacije je vsebnost svinca v krvi otrok dober pokazatelj izpostavljenosti
otrok svincu iz različnih faktorjev okolja in potemtakem tudi dober pokazatelj obremenjenosti
okolja s svincem. V okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini je vsebnost svinca v krvi triletnih otrok tudi osnovni kazalec za oceno napredka
(cilj – 95% pod 100 µg/l).
Vsebnost svinca v krvi otrok redno spremljamo ţe od leta 2004, od leta 2008 pa se naloga
izvaja v okviru ukrepov iz Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).
V letu 2011 je bilo na odvzem krvi za preskuse na vsebnost svinca skupno vabljenih 206
predšolskih otrok in šolarjev iz Zgornje Meţiške doline. Po pošti so bila vrnjena tri vabila.
Skupno se je na odvzem krvi odzvalo 156 otrok, kar predstavlja 76,8% odzivnost.
Prevalenčna študija, izvedena leta 2008, je potrdila, da so otroci v starosti dveh in treh let
predstavljali skupino z najvišjimi vrednostmi svinca v krvi, zato se ta tudi redno spremlja v
okviru ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD. Po predhodnem usklajevanju s
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sodelujočimi partnerji smo organizirali odvzeme vzorcev krvi. Le-ti so se izvedli v mesecu
septembru in oktobru leta 2011, nanje se je odzvalo 111 predšolskih otrok, kar predstavlja
80% odzivnost. Kapilarni odvzemi krvi za predšolske otroke so se izvedli v laboratorijskih
prostorih zdravstvenih postaj Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, v Meţici in Črni.
Venski kontrolni odvzemi za otroke z ugotovljenimi povišanimi vrednostmi svinca so se
izvedli na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v mesecu novembru.
Meritve vsebnosti svinca so bile opravljene v Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in
biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Med skupno 111 predšolskimi otroki je bilo 56 dečkov in 55 deklic, oziroma 52 otrok iz
občine Črna na Koroškem in 59 otrok iz občine Meţica. Povprečna vsebnost svinca v krvi
predšolskih otrok je bila 57,4 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 49,5 µg/l, mediana pa
46.0 µg/l. Vse naštete vrednosti so nekoliko višje kot v letu 2010, vendar niţje kot v obdobju
pred tem. Višja kot v letu 2010 je bila tudi najniţja izmerjena koncentracija - 21 µg/l (lani 9
µg/l), medtem ko je bila najvišja izmerjena koncentracija 221 µg/l niţja (v letu 2010 - 301
µg/l). Glede na spol otroka pri vsebnosti svinca v krvi ni bilo večjih razlik, so pa bile v
povprečju koncentracije svinca v krvi višje pri otrocih iz občine Črna na Koroškem kot pri
otrocih iz občine Meţica.
Vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l je bila ugotovljena pri 10-ih predšolskih otrocih iz Zgornje
Meţiške doline oz. pri 9% otrok. Trije otroci so imeli vrednosti svinca tesno ob tej arbitrarni
vrednosti, od 97 - 99 µg/l. Zelo visokih vrednosti za svinec v krvi (300 µg/l in več) letos ni bilo
zaznanih, pri dveh otrocih pa je bila preseţena vrednost 200 µg/l.
Deleţ otrok z vrednostmi svinca v krvi ≥ 100 µg/l se je glede na leto 2010 malenkostno
zniţal, primerjava dvoletnih obdobij 2006-2007, 2008-2009 in 2010-2011 pa kaţe trend
padanja otrok s povišanimi vsebnostmi svinca od okoli 50%, na nekoliko pod 20% in malo
pod 10%. Tudi v letošnjem letu so bile pri dečkih malenkost višje vrednosti za mediano,
aritmetično in geometrično sredino svinca v krvi, kot pri deklicah.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi
predšolskih otrok iz Zgornje Meţiške doline po spolu, leto 2011
Spol

N

Mediana

Ţenski
Moški
Skupaj

55
56
111

40.0
48.5
46.0

Geometrična
sredina
47.5
51,6
49.5

Aritmetična
sredina
56.1
58.6
57.4

Minimum

Maksimum

21
24
21

220
221
221

V letu 2011 je bilo v preiskave krvi na vsebnost svinca vključeno več otrok iz občine Meţica,
kot pa iz občine Črna na Koroškem, vendar je bila ta razlika precej manjša kot leto prej.
Primerjava koncentracij svinca v krvi glede na občino bivanja kaţe, da je obremenitev otrok
iz občine Črne na Koroškem s svincem večja, kot obremenitev otrok iz občine Meţica.
Povprečna vrednost svinca v krvi otrok iz Črne je bila 70,3 µg/l, v krvi otrok iz Meţice pa 46,0
µg/l . Vrednost geometrične sredine je bila pri otrocih iz Črne 61,1 µg/l, pri otrocih iz Meţice
41,2 µg/l in vrednost mediane pri otrocih iz Črne 58 µg/l, pri otrocih iz Meţice pa 38 µg/l.
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Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti koncentracije svinca v krvi predšolskih
otrok iz Zgornje Meţiške Doline glede na občino bivanja, leto 2011
Občina

N

Mediana

Črna
Meţica
Skupaj

52
59
111

58.0
38.0
46.0

Geometrična
sredina
61.1
41.2
49.5

Aritmetična
sredina
70.3
46.0
57.4

Minimum

Maksimum

29
21
21

221
162
221

Vsebnost svinca v krvi ≥ 100 µg/l je bila ugotovljena pri 10 predšolskih otrocih iz Zgornje
Meţiške doline(9.0 %). Povišane vsebnosti je imelo 5 dečkov (8.9 %) in 5 deklic (9.1%),
oziroma 7 (13,5%) otrok iz občine Črna na Koroškem in 3 (5.1 %) otrok iz občine Meţica.
Obe najvišji vrednosti (preko 200 µg/l) sta bili izmerjeni pri otrocih iz Ţerjava.
Tabela : Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške Doline glede na spol in
občino bivanja, leto 2011
Občina
Črna

Meţica

Konc. Pb (µg/l)
pod 50
50 do 99
100 do 199
200 do 299
Skupaj
pod 50
50 do 99
100 do 199
Skupaj

SPOL
ŢENSKI
9
11
3
1
21
24
6
1
31

MOŠKI
10
15
2
1
24
19
7
2
28

SKUPAJ
19
26
5
2
52
43
13
3
59

Ugotovljen deleţ triletnikov s povišano vsebnostjo svinca (9.0 %) je sicer najniţji od začetka
spremljanja leta 2004, vendar ostaja precej blizu ravni lanskega (9.6%). Deleţ je niţji v
primerjavi z letoma 2008 in 2009, ko je bila povišana vsebnost svinca ugotovljene pri 17.8%
otrok. Primerjava obdobij 2004-2007, 2008-2009 in 2010-2011 kaţe postopen padec deleţa
otrok s povišano vsebnostjo svinca iz pribliţno polovice, na okoli 10%.
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2004

skupaj

2%

2%

15%

15%

2007

2006

2005

10%

6%
8%

12%

15%
50%

45%
41%

55%

pod100

100 - 200

2008
2008
3%

31%

38%

200-300

2009
2009

2010
2010
1%
1%

1%

55%

nad 300

2011

2%

3%
9%
9%

14%

7%

15%
90%
90%

82%

82%

91%

Slika 3: Deleţi tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene
vsebnosti svinca v krvi, po letih od 2004 do 2011)

80,0%
71,3%
70,0%
60,0%

55,9%
47,9%

50,0%
40,0%

45,2%

37,0%

35,1%

34,2%

30,0%
19,1%

20,0%

17,8% 17,8%
9,6% 9,0%

10,0%
0,0%
< 50 µg/l

≥ 50 µg/l < 100 µg/l
2008

2009

2010

≥ 100 µg/l

2011

Slika: Primerjava deleţev tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede na izmerjene
vsebnosti svinca v krvi,za obdobje od 2008 do 2011
Poleg padanja deleţa otrok s vsebnostjo svinca v krvi ≥ 100 µg/l je do leta 2010 rastel deleţ
otrok z najniţjimi vsebnostmi svinca v krvi, to je < 50 µg/l, ki pa je v letu 2011 precej padel. V
letu 2010 so bile pri nekaj manj kot tri četrtini otrok izmerjene vrednosti svinca pod 50 µg/l, v
letu 2011 pa le pri dobri polovici predšolskih otrok, ki so bili vključeni v ugotavljanje svinca v
krvi.
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Razloge bi lahko iskali v sorazmerno večjem deleţu otrok iz bolj obremenjene občine Črna
na Koroškem (letos vključenih 46,8% vseh otrok, lani samo 39,1%); podaljšanemu poletju
(več časa preţivetega na prostem v jesenskem času, pred odvzemom vzorcev krvi) in
nekaterim odprtim virom prahu v krajih (razkopane ceste in posledično prašenje).

Slika : Napoved deleţev otrok s povišanimi vrednostmi svinca za prihodnja leta
Slika prikazuje napoved upadanja deleţa otrok z vrednostmi svinca v krvi nad 100 µg/l v
obdobju od leta 2004 do leta 2017, ob ključni predpostavki, da se izvajajo ukrepi za
zmanjševanje onesnaţenosti v okolju in da se v obstoječi industriji vzdrţujejo visoki
standardi v tehnoloških procesih. Glede na enostavno napoved trenda je do zastavljenega
končnega cilja še kar nekaj let.
Niţanje vrednosti svinca v krvi otrok potrjuje učinkovitost izvajanja programa ukrepov v
okolju, še posebno v povezavi z izvajanjem splošnih higienskih načel in zdrave prehrane na
nivoju posameznika. Čeprav se zdi, da smo blizu zastavljenega cilja, bi prehitro zadovoljstvo
nedvomno prispevalo k poslabšanju stanja. Za dosego cilja bo potrebno vnesti še veliko
napora in prizadevanj, da okolje ne bo predstavljalo tveganja za zdravje oz. primerljivo z
neonesnaţenimi okolji v Sloveniji.
Vsebnost svinca v krvi smo opazovali tudi v skupinah devetletnih šolarjev in odraslih. V letu
2011 je pisno vabilo na odvzem krvi prejelo 64 šolarjev, starih devet let, oz. rojenih v letu
2002. Na odvzeme se jih je odzvalo 45, odzivnost je bila 70%. Venski odvzemi krvi so se
izvedli v laboratorijskih prostorih zdravstvenih postaj Zdravstvenega doma Ravne na
Koroškem, v Meţici in Črni, v mesecu septembru 2011. Meritve vsebnosti svinca so se
izvedle v Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega
centra Ljubljana. Povprečna vsebnost svinca v krvi devet let starih šolarjev je bila 39,4 µg/l,
geometrična srednja vrednost je bila 37,9 µg/l in mediana je bila 39.0 µg/l. Pri nobenem
otroku ni bila preseţena vrednost 100 µg/l, 37 (82 %) otrok pa je imelo vrednosti svinca v krvi
niţje od 50 µg/l. Najniţja izmerjena vrednost je bila 22 µg/l, najvišja 78 µg/l. Ocenjujemo, da
se razmeroma ugodne rezultate pri šolarjih lahko pripiše njihovim navadam in obnašanju,
sprejemanju priporočil in doslednejšemu izvajanju načel splošne in osebne higiene ter
predvsem manjšemu zadrţevanju v zunanjem okolju. Rezultati pri šolarjih potrjujejo
ugotovitve v svetu, da so otroci, stari do 6 oz. 7 let, najranljivejši, saj vnašajo v svoje telo

98

svinec v količinah, ki lahko škoduje njihovemu zdravju. Pri skupini odraslih je bilo odvzetih 28
vzorcev venske krvi in sicer osebam, ki nosi poklicno izpostavljene svincu. Preiskovanci so
bili stari, v starosti od 19 do 85 let (povprečna starost 46 let), 21 je bilo ţensk. Najvišja
vrednost svinca v krvi 102 µg/l je bila izmerjena pri najstarejšem moškem, najniţja 19 µg/l pri
dveh mlajših ţenskah. Povprečna vrednost svinca je bila 35 µg/l, vrednost mediane 30 µg/l.
Tudi ti rezultati potrjujejo, da je izbira skupine malih otrok primerna za spremljanje najbolj
občutljive skupine izpostavljenosti svincu.
Vsako leto izvedemo tudi anketo med starši za pridobitev podatkov o moţnih faktorjih
tveganja za povečano obremenjenost otrok s svincem. V letu 2011 smo prejeli 103
izpolnjene vprašalnike. Zanimivejše ugotovitve so bile:
- deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi je bil višji v gospodinjstvih kjer suho
pometajo,
- tveganje za povišano vsebnost svinca v krvi se je izkazalo za višje pri otrocih katerih
je vsaj eden starš zaposlen v podjetjih, katerih dejavnost vključuje svinec (TAB, MPI,
CPM-GM),
- velika večina staršev je zainteresirana, da bi se vzorci za analize (vrtna zemlja,
vrtnine, prah iz sesalnika) na teţke kovine odvzeli v njihovem bivalnem okolju,
- starši so večinsko odgovorili, da so zadovoljni z izvajanjem programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v ZMD.
Stanje onesnaţenosti v okolju Zgornje Meţiške doline s svincem se izboljšuje, kar lahko v
veliki meri pripišemo izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Vendar se na
območju Zgornje Meţiške doline še vedno izvajajo aktivnosti sekundarne predelave svinca in
s tem moţnost emisij in re-emisij svinca v okolje (TAB, MPI, CPM-GM, nezaščitene oz.
neozelenele halde…),kar bi lahko zniţalo učinek izvedenih ukrepov. Doseţen napredek v
zmanjšanju deleţa otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi je moč pripisati izvajanju
programa ukrepov za izboljšanje okolja in zaščitnemu ravnanju ljudi. Kljub napredku so otroci
s svincem še vedno bistveno bolj obremenjeni od vrstnikov iz drugih krajev Slovenije, otroci
iz tradicionalno ţelezarskih Jesenic so tako imeli v letu 2007 povprečne vrednosti svinca v
krvi 17 µg/l (otroci iz ZMD v letu 2011 57,4 µg/l).
Rezultati vrednosti svinca v krvi predšolskih otrok iz ZMD kaţejo na trend upadanja, ki pa se
je upočasnil in počasi prihajamo do točke, ko bo za uspešno nadaljevanje potrebno več
naporov za doseganje manjšega učinka.

3.2 Izpeljani ukrepi
Z ukrepi, ki jih v programu izvajamo, ţelimo doseči zniţanje izpostavljenosti otrok svincu. V
tem kontekstu je izvedba ukrepov v praksi pogoj za doseganje napredka pri osnovnem cilju,
ki je niţanje izpostavljenosti otrok svincu oz. padanje koncentracij svinca v krvi otrok.
Pomemben učinek na niţanje koncentracij v krvi otrok ima tudi informiranje in motiviranje
prebivalstva za lastno aktivnost, predvsem v smislu motivacije pa so nujni tudi konkretni
ukrepi, ki prebivalstvu dajejo občutek, da se stvari premikajo na bolje in niso prepuščeni sami
sebi.
V letu 2011 je bil ţe letni plan ukrepov oblikovan za obdobje tako, da je bil zaključek ukrepov
predviden v letu 2012, kar je posledica zastajanja pri dinamiki izvajanja iz prejšnjih let. Plan
je bil potrjen šele konec poletja, nato so se začeli postopki za pričetek izvajanja ukrepov.
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Glede na tako zastavljen okvir, so se v praksi ukrepi na terenu ustrezno hitro izvajali in bili
zaključeni do konca meseca maja 2012. Preplastitve površin so bile izvedene skladno s
planom, urejena je bila utrjena pešpot, v okolici pa se mora še zarasti trava, sanirana je bila
fasada knjiţnice, zamenjana zemlja v bliţini vrtca, programa čiščenja utrjenih površin in
dopolnilne varovalne prehrane sta tekla skladno z zastavljenim planom.
Omejen dogovor, glede dinamike izvajanja, ki smo ga sprejeli skupaj s partnerji (ministrstvo,
Občina Črna na Koroškem, Občina Meţica) sicer ni skladen z določili odloka, vendar v dani
situaciji ponuja najboljši moţen zasilni izhod. Dejstvo je, da program ne sme popolnoma
zastati, sicer bi ga bilo teţko ponovno zagnati, ker bi to terjalo veliko energije, sredstev in
volje vseh zainteresiranih. V splošnem lahko ocenimo, da teče izvajanje ukrepov počasneje
kot bi ţeleli in kot smo načrtovali v dolgoročnem planu, še vedno pa zadovoljivo, glede na
dane pogoje. Za uspešen zaključek načrtovanega programa pa bi bilo potrebno dopolniti
Odlok in dinamiko izvajanja pospešiti.

3.3 Monitoring prašnih delcev v zraku
Onesnaţeni prašni delci v različnih oblikah so pomemben vir izpostavljenosti in drugim
strupenim kovinam v okolju Zgornje Meţiške doline. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja,
ko je bila predelava svinca v dolini na vrhuncu, so koncentracije svinca v majhnih delcih v
zraku znašale nekaj 10 µg/m3 in so za nekaj desetkrat presegale današnje koncentracije.
Meritve v okviru programa ukrepov, ki so se začele v letu 2007, so hitro pokazale, da
koncentracije strupenih kovin v zraku v krajih Črna in Meţica ne presegajo dovoljenih
normativov, medtem, ko so bile koncentracije strupenih kovin v delcih v zraku v Ţerjavu
precej blizu dovoljenim normativom, vrednosti svinca in kadmija pa so bile nekajkrat višje, kot
na preostalih dveh merilnih mestih. Po podobnih rezultatih meritev v letih 2008 in 2009, se je
ohranilo samo še merilno mesto v Ţerjavu. V letih 2010 in 2011 so bile koncentracije
strupenih kovin v delcih v zraku na tem merilnem mestu podobne, kot v letu 2009 in precej
niţje, kot v začetku meritev v letu 2007. Čeprav so koncentracije nekajkrat višje, kot v drugih
krajih v Sloveniji, bi glede na stanje okolja v katerem se izvajajo, lahko rezultate ocenili kot
zadovoljive. Merilnik se nahaja na lokaciji, kjer vplivajo tako emisijski viri (tovarne TAB, MPI,
CPM-GM, lokalna kurišča), kot močno obremenjeno okolje (velika onesnaţenost tal in
območja golih površin v bliţini lokacije), kar pomeni, da je rezultat dober pribliţek najbolj
onesnaţenemu zraku na območju. Sicer pa meritve, glede na način izvajanja, teţko kaţejo
učinke ukrepov, ki se izvajajo (dokler le ti ne bi bili izvedeni neposredno v bliţini merilnega
mesta), ampak povedo več o morebitnih povečanjih emisijah na tem območju. To zadevno je
zelo pomembno ugotoviti, da industrijske emisije na območju ne rastejo, ampak glede na
izhodišče v letu 2007 padajo.
Zaključimo lahko, da vsebnost teţkih kovin v delcih v zraku, glede na način izvajanja
monitoringa, ni najboljši kazalec za oceno napredka programa, daje pa dobro informacijo o
onesnaţenosti zraka na eni najbolj obremenjenih lokacij v Zgornji Meţiški dolini. Rezultati
enoletnega monitoringa v letu 2011 kaţejo, da koncentracije svinca, arzena, kadmija in niklja
v zraku niso presegale dovoljene ciljne letne vrednosti kovin v zunanjem zraku in so bile na
podobnem nivoju, kot v letu 2010. Glede na izhodiščne vrednosti v letu 2007 bi lahko ocenili,
kakovost zraka na merilnem mestu Ţerjav v letu 2011, kot nekoliko boljšo oz. manj
obremenjeno s strupenimi kovinami. Meritve na trenutni lokaciji je smiselno nadaljevati tudi v
prihodnjih letih, za oceno lokalnih učinkov ukrepov pa bi bilo potrebno izvesti ciljane meritve
na lokacijah in sicer pred, med in po izvedbi ukrepa (npr. preplastitvi makadamske ceste).
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3.4 Monitoring tal in vode
Podobno, kot v prejšnjih letih je monitoring tal potrdil ustreznost tal na lokacijah, kjer so bili
izvedeni sanacijski ukrepi. Zgornja plast tal na otroških igriščih je tudi po dveh letih vsebovala
nizke koncentracije onesnaţil in predstavljala ustrezno bariero za zmanjšanje izpostavljenosti
otrok onesnaţilom, do kateri prihaja ob njihovi igri na igriščih. Ponovno se je pokazalo, da so
avtohtona tla z onesnaţili bistveno bolj obremenjena v dolini, kot v nekoliko višje leţečih
zaselkih, kjer po onesnaţenosti izstopajo predvsem makadamske površine. Preskusi vzorcev
tal na biološko dostopen deleţ onesnaţil svinca in kadmija so pokazali, da je sicer na videz
dostopen sorazmerno nizek deleţ celokupne koncentracije teţkih kovin, vendar pa ţe
enostavni izračuni pokaţejo, da tudi ti deleţi predstavljajo zelo pomembne faktor
izpostavljenosti ljudi. Ti rezultati potrjujejo, da je vredno nadaljevati s preplastitvami
makadamskih tal in kaţejo na potrebo po večjem vključevanju ukrepa remediacije avtohtonih
tal v program.
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Tabela: Pregled realizacije ukrepov do konca meseca aprila 2012
UKREPI po točkah iz Priloge 2
AKTIVNOSTI V LETU 2011 (zaključek pomlad
Odloka
2012)
2.1
Zamenjava zemlje pri Vrtcu Meţica.
Zamenjava onesnaţene zemlje
in zasejanje trave na javnih
površinah, ki so namenjene
zadrţevanju otrok
2.2
Ureditev makadamskih površin ob Leški cesti Preplastitev javnih površin, po 2. del
katerih se gibljejo in zadrţujejo Ureditev površin mimo kmetij
otroci
Ureditev makadamskih površin v centru kraja
Meţica
Asfaltiranje makadamskih površin na območju
Šmelca (Podpeca 68 in 69)
Ureditev dotrajane ceste skozi Ţerjav na
relaciji Šola-Tenez
Ureditev dovozov, parkirišč in dvorišč v
Rudarjevem (Rudarjevo 20-26)
Ureditev asfaltne prevleke mimo kmetij (Petrič
in Pudgarsko)
Utrditev površin s prekritjem v centru Črne
(Center 76)
Utrditev in prekritje gole pešpoti »Na kupu«
(rudarjevo 5,7)
Utrditev in preplastitev makadamske ceste na
območju Igrčevo
2.3
Mokro čiščenje javnih površin

Izvajanje sistematičnega mokrega čiščenja
prahu v Mežici.

IZVAJALEC

REALIZACIJA

OBČINA MEŢICA

OBČINA MEŢICA
OBČINA MEŢICA
OBČINA MEŢICA
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA MEŢICA
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Plačilo preostalega dela zneska za nabavo
namenskega vozila
Izvajanje sistematičnega mokrega čiščenja
prahu v Črni in Žerjavu.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

2.4
Ureditev golih javnih površin z
rastlinskimi prevlekami

Ureditev zelenih površin okoli pešpoti »Na
kupu« (Rudarjevo 5,7)

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

2.5
Ureditev lokacij za
varno vrtnarjenje
2.6
Dodeljevanje subvencij za
zagotovitev varovalne
prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in
drugim javnim zavodom za
vzgojo, izobraţevanje in
zdravstveno varstvo otrok
2.7
Čiščenje fasad in
ostrešij stavb,
namenjenih za bivanje

Ureditev varnega vrta v sklopu Osnovne šole
Črna

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
varovalne prehrane otrok - Meţica.

OBČINA MEŢICA

Dodeljevanje subvencij za zagotovitev
varovalne prehrane otrok - Črna.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Urejanja fasad in ostrešij v Meţici
Urejanja fasad in ostrešij v Črni in Ţerjavu

Trava se mora še dobro
zarasti.

OBČINA MEŢICA
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Sanirana je bila fasada
knjiţnice v Črni.
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2.8
Vzpostavitev in
izvajanje obveščanja
in ozaveščanja
prebivalcev o moţnih
virih strupenih kovin
in načinih zmanjšanja
njihovega vnosa v
telo ter o varni in
varovalni prehrani

2.9
Ocena onesnaţenja v
širšem bivalnem okolju
2.10
Monitoring prašnih
delcev v zraku
2.11
Monitoring tal in vode
2.12
Koordinacija priprave
letnih programov
ukrepov in poročil o
izvajanju programa ter
strokovni nadzor nad
izvajanjem ukrepov iz
tega odloka na
operativni ravni

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.
Dopolnitev ocene vnosa svinca v telo otrok iz
različnih virov izpostavljenosti.

ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Nadaljevanje izvajanja monitoringa prašnih
delcev v zraku na lokaciji v Ţerjavu.

ARSO

Izvajanja monitoringa na površinah, kjer so bili
izvedeni in kjer so predvideni ukrepi za
izboljšanje kakovosti okolja.

ARSO

Koordinacija priprave predlogov za letni plan
ukrepov.
Priprava predlogov za letni plan ukrepov.
Za nadaljnje ukrepe v letu 2011 – pripraviti
oceno stanja s predlogi prioritet in pregled
izvedenega.
Koordinacija nalog.
Redno terensko spremljanje izvajanja
zastavljenih ukrepov.
Evalvacija poteka programa s poročilom in
oceno napredka.
Revizija dolgoročnega plana ukrepov (Odloka).

ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM
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4

ZAKLJUČEK

Minilo je pet let od pričetka izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini in ugotovimo lahko, da je bil doseţen precejšen napredek. Precej makadamskih
površin v območju najgostejše naselitve je bilo preplaščenih in sedaj se lahko izvaja mokro
čiščenje z namenskimi vozili, otroška igrišča so bila urejena tako, da je izpostavljenost otrok,
ki se na njih igrajo, strupenim kovinam manjša, očiščena so bila podstrešja vrtcev, urejene
nekatere fasade… Posebej zadovoljni smo lahko z napredkom pri pribliţevanju osnovnemu
cilju, ki je zniţati deleţ otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi (≥ 100 µg/l) pod 5%. V letih
2010 in 2011 je bil ta malenkost pod 10%, kar je bistveno manj, kot na začetku programa, ko
je znašal okoli 50%. Po drugi strani nam lahko skrbi povzročajo: upočasnjena dinamika
izvajanja ukrepov, nekatere formalne ovire pri uresničevanju zastavljenih nalog v praksi in
dejstvo, da program prihaja v fazo, ko bo za manjši učinek potrebno več vloţka in bo ukrepe
potrebno natančneje načrtovati.
V letu 2011 smo ponovno uvideli, da na dinamiko izvajanja ukrepov ne vpliva samo
kratkotrajna sezona primernega vremena, ampak tudi sorazmerno dolgotrajno izvajanje
formalnih postopkov za pričetek izvajanja ukrepov in nekatere teţave pri uresničevanju
načrtovanih ukrepov v praksi, glede na besedilo odloka. Podoben problem smo opazili ţe v
letu 2010 in takrat tudi opozorili, da bi za ustrezno rešitev bilo potrebno dopolniti besedilo
Odloka. Da bi bila dopolnitev odloka resnično dobrodošla opozarja še vsaj nekaj problemov,
na katere smo naleteli ob njihovem izvajanju: Odlok ne obravnava problematike kmetovanja
na prekomerno onesnaţenem območju, trenutna določila izključujejo uporabo nekaterih
tehnologij za remediacijo tal, izvedba nekaterih ukrepov pa je omejena zgolj na javne
površine... Precej predlogov za dopolnitev besedila Odloka smo podali v predhodnem tekstu
in verjamemo, da bi z njimi omogočili celovitejšo in bolj učinkovito reševanje problematike
onesnaţenosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.
Poleg meritev vsebnosti svinca v krvi otrok so tudi meritve obremenjenosti okoljskih faktorjev
(tla, zrak) v letu 2011 pokazale izboljšanje stanja na saniranih območjih. Tudi v letu 2011
smo izvedli nekaj analiz materiala na biodostopen deleţ strupenih kovin, ki so pokazale, da
ta ni zanemarljiv ne v makadamu in ne v tleh. Te meritve potrjujejo pravilno usmerjenost
ukrepov v prekrivanja makadamskih površin, opozarjajo pa tudi, da bi se bilo potrebno v večji
meri usmeriti v remediacijo onesnaţenih tal. Tla na starih industrijskih območjih ţe teoretično
predstavljajo najpomembnejši vir teţkih kovin in meritve so potrdile, da podobno velja tudi za
Zgornjo Meţiško dolino. V okviru projekta so ţe bile sanirane površine otroških igrišč, ki jih
logično povezujemo z večjo izpostavljenostjo otrok, sedaj pa bi morali vključiti tudi druge
površine. Z vidika izpostavljenosti so pomembne predvsem površine neposredno ob hišah,
kjer ljudje in otroci preţivijo največ časa in zato bi za doseganje učinka bilo potrebno ukrepati
na teh površinah, ki pa so večinoma v zasebni lasti. Za učinkovito sanacijo tal bi bilo
potrebno vključiti tudi moţnost izvajanja ukrepa na kritično onesnaţenih površinah,
neposredno okoli bivališč, ki so v zasebni lasti občanov.
V pomladi leta 2012 se zaključuje izvedba ukrepov iz plana za leto 2011. Izvajanje plana je
potekalo skladno z dogovori med partnerji in nekoliko laţje, kot leto poprej. Z doseţenim
smo lahko zadovoljni, so pa moţne in potrebne izboljšave. Pripravljen je ţe plan ukrepov za
leto 2012 in v času splošnega varčevanja je pričakovati teţave pri njegovem uresničevanju.
Upamo lahko, da program ne bo zastal in bo izveden v največji moţni meri. Glede na
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dosedanje rezultate si program to nedvomno zasluţi, se pa zavedamo, da ga je potrebno
dopolniti in v poročilu smo podali precej predlogov za laţje izvajanje obstoječih in
dopolnjevanje programa z novimi ukrepi.
Reševanje zdravstveno ekološkega problema v Zgornji Meţiški dolini zahteva kakovostne
strokovno politične pristope, saj je uresničevanje dobrih strokovnih modelov v praksi vse prej
kot lahko. Pri tem nastopajo interesi različnih deleţnikov, ki jih je potrebno usklajevati. To
usklajevanje bo v bodočnosti še bolj teţavno, saj bo potrebno v večji meri izvajati ukrepe, ki
so z vidika dviga kakovosti ţivljenja manj zanimivi, zahtevajo pa večje vključevanje občanov.
V tem kontekstu ne gre pozabiti aktualnih virov emisij, ki še vedno predstavljajo groţnjo za
neuspeh zastavljenega programa. Za doseganje dobrega učinka bi bilo potrebno iskati
sinergijo oz. vsaj ustrezne kompromise med razvojnimi teţnjami industrije in okoljem v
katerem deluje, kar pa je v praksi včasih skoraj nemogoče. Program, ki ga izvajamo
predstavlja dobro izhodišče in priloţnost za uspešno rešitev problema in za nabiranje
izkušenj za reševanje podobnih problemov, ki nas čakajo v prihodnje. Za uspešno zaključitev
programa pa bo potrebno program dopolnjevati, izvesti tudi nekatere manj všečne ukrepe in
ga upoštevati pri načrtovanju celovitega razvoja območja, sicer lahko dano priloţnost
zamudimo.
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