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1 UVOD
V Zgornji Meţiški dolini je več stoletna industrija svinca in cinka v okolju pustila svoj pečat. Ne
samo v načinu in odnosu do ţivljenja v tej ozki dolini, ampak tudi precej bolj neposredno – v
onesnaţenem okolju. Ţe več kot 100 let so v Zgornji Meţiški dolini Dobrih 50 let različnih
strokovnih študij s področja zdravja in okolja je minilo od prvih sistematičnih preučevanj vplivov
svinca na zdravje ljudi v Zgornji Meţiški dolini, več kot 50 let pa je tudi ţe študij, ki so poleg
poklicno izpostavljenih zajele tudi ostale skupine prebivalstva v dolini. V tem času se je
nabralo veliko dokazov o prekomerni obremenjenosti okolja s teţkimi kovinami in tudi o
povišanem tveganju za zdravje ljudi, ki v tem okolju ţivijo. Čeprav so se emisije v okolje od
časov največjega industrijskega razcveta doline, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja,
nenehno zmanjševale, se stanje v okolju ni izboljševalo s podobno dinamiko. Zrak je sicer
postal precej čistejši, v tleh pa so ostali depoziti teţkih kovin, ki so se od tam širile v bivalno
okolje ljudi in vstopale v njihova telesa. Tudi študije na začetku 3. tisočletja so pokazale, da je
okolje v Zgornji Meţiški dolini s teţkimi kovinami še vedno močno onesnaţeno, ljudje in ţivali
pa s svincem preobremenjeni. Kljub izboljšanju stanja zraka, je ta bil še vedno bistveno bolj
obremenjen s teţkimi kovinami, kot drugi predeli Slovenije, onesnaţenost tal je dosegala nivo,
ko je njihova uporabnost bistveno zmanjšana, manjša je bila ugotovljena obremenjenost vode.
Najbolj zaskrbljujoče so bile ugotovljene visoke vsebnosti svinca v krvi otrok, ki so pokazale,
da je potrebno ukrepati in v letu 2006 so se začeli izvajati prvi ukrepi za zmanjšanje
izpostavljenosti teţkim kovinam iz okolja. Ukrepi se od leta 2007 izvajajo kontinuirano, v
okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Rezultati
spremljanja vsebnosti svinca v krvi triletnih otrok, ki jih Zavod za zdravstveno varstvo Ravne
redno izvaja od leta 2004, kaţejo stalen napredek. V letu 2010 je imelo povišane vsebnosti
svinca (≥100 µg/l, akcijski nivo CDC 1991) prvič manj kot 10 % otrok, kar je ţe zelo blizu
zastavljenemu cilju – t.j. doseči 95% deleţ otrok z vsebnostmi svinca v krvi pod 100 µg/l. Cilj
se zdi najbrţ bliţe, kot dejansko je, vendar pa stalni trend padanja vsebnosti svinca v krvi
otrok kaţe, da smo na pravi poti in je potrebno z izvajanjem ukrepov nadaljevati. Če so bo
nadalje uspešno sledilo dolgoročnemu planu in se bodo dosledno izvajali ukrepi iz Odloka o
območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Meţiški dolini (Ur. l. RS, št. 119/2007), cilj in namen programa dosegljiva in ostaja
moţnost, da bodo v Zgornji Meţiški dolini vzpostavljeni pogoji, ki bodo prebivalcem
omogočali zdravo bivanje v okolju.
Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini za leto 2010 (v
nadaljevanju program) je Vlada Republike Slovenije potrdila na 92. redni seji dne 22. 7.
2010. Ukrepi načrtovani za leto 2010 sodijo v sklop ukrepov zastavljenih v dolgoročnem
planu sanacije, ki so predstavljeni v prilogi 2. Odloka o območjih največje obremenjenosti
okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Ukrepi
so namenjeni zmanjšanju izpostavljenosti svincu, vnosu svinca v telo in absorpcije svinca. Največ
ukrepov v planu za leto 2010 je bilo usmerjenih v preprečevanje mobilnosti prahu, ki je s
svincem močno obremenjen in je tisti faktor, ki naj bi v največji meri vplival na koncentracijo
svinca v krvi otrok. V planu so bili predvideni naslednji ukrepi: preplastitve makadamskih
površin, izvedba zemeljskih tamponov z zatravitvijo na golih površinah, saniranje ostrešij in
fasad javnih stavb, nabava namenskega vozila in izvajanje sistematičnega mokrega čiščenje
utrjenih površin. V planu so bili zajeti tudi ostali ukrepi namenjeni niţanju tveganja za zdravje
otrok in izvedbi evalvacije programa: urejanje otroških igrišč, dopolnilna varovalna prehrana,
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urejanje higienskih kotičkov, program informiranja in ozaveščanja ter monitoringa zraka in tal.
Nadaljevalo se je tudi spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Meţiške doline, ki se
redno izvaja v okviru zdravstvenega dela programa in katerega rezultati so osnovno merilo
za oceno napredka programa. Konkretno izvajanje naštetih in drugih ukrepov za zmanjšanje
izpostavljenosti je tudi najboljša spodbuda, za samoaktivnost prebivalcev Zgornje Meţiške za
izvajanje ukrepov za zmanjšanje vnosa in vezave toksičnih kovin v telesu, oboje pa pripomore
k niţanju vsebnosti svinca v krvi ljudi in manjšemu tveganju za zdravje.
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2 IZVEDENI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OKOLJA V LETU
2010
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 2010 so bile
predvidene naslednje aktivnosti:
 Zamenjava zemlje in ureditev ploščadi pri vrtcu Meţica
 Dokončna zatravitev in ureditev otroških igrišč v Rudarjevem, Ţerjavu in Črni
 Ureditev higienskega kotička s pitno vodo pred Osnovno šolo Črna
Predvidena zamenjava zemlje na igrišču vrtca Meţica ni bila izvedena, je bila pa urejena
ploščad pred vhodom v vrtec Meţica. Sicer utrjena, vendar močno dotrajana površina je bila
prekrita z novim slojem asfalta, neposreden vhod pa urejen s tlakovci. Na ta način je bilo
zmanjšano prašenje neposredno pred vhodom v vrtec, precejšna izboljšava pa je z istim
ukrepom doseţena tudi z vidika prometne varnosti ob dostavi otrok v vrtec in njihovem odhodu
iz vrtca. Zaradi nekaterih zapletov pri razlagi razvrstitve ukrepa v skupino 2.1 Zamenjava
onesnaţene zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so namenjene zadrţevanju otrok
je stroške izvedbe krila Občina Meţica. Zamenjava zemlje bo izvedena v prihodnjem obdobju.
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Slike: Ureditev ploščadi pri vhodu v Enoto Vrtec Meţica
Dela na lokaciji okoli Osnovne šole Črna na Koroškem za ureditev higienskega kotička in
preplastitev makadamskih površin so zastala s prihodom zime in snegom v mesecu decembru
2010. V mesecu marcu 2011 so se dela nadaljevala in bila do dogovorjenega termina
(31.5.2011) tudi zaključena.

Slika: Dvorišče in higienski kotiček pred OŠ Črna
V pomladi 2011 je bila izvedena dokončna dokončne zatravitev in ureditev otroških igrišč v
občini Črna. Stanje na igriščih vrtca Črna in javnem igrišču v Ţerjavu je bolo v času ogleda
zadovoljivo, ns igrišču Rudarjevo pa so dela še potekala.
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Slike: Igrišče pred Vrtcem Črna (stanje 31.3.2011)

Slika: Javno otroško igrišče v Ţerjavu (stanje 31.3.2011)

Slika: Javno otroško igrišče »Na kupu« v Rudarjevem (Črna)
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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 2010 so bili predvideni naslednji ukrepi:
 Preplastitev površine ob otroških igralih na Leški cesti
 Preplastitev površin v okolici Gasilskega doma Meţica
 Preplastitev odseka proti Narodnemu domu Meţica
 Preplastitev makadamskih površin na cestnih odsekih neposredno mimo kmetij
1. Na območju kraja Meţica (Pustnik)
2. Na območju Plat (Predovnik)
 Asfaltiranje makadamskih površin pred Osnovno šolo Črna
 Asfaltiranje makadamske ceste – odsek Pušnik (Sp. Javorje 7)
 Asfaltiranje makadamskih površin, parkirišč v centru Črna
 Preplastitev makadamskih dovozov, parkirišč in dvorišč v Rudarjevem
 Ureditev asfaltne prevleke na cesti Ţerjav – Jazbina s krajšimi priključki
 Asfaltiranje makadamskih površin na območju Podpeca
Do konca leta 2010 so bili izpeljani naslednji ukrepi:
 Preplastitev površin v okolici Gasilskega doma Meţica
 Preplastitev odseka proti Narodnemu domu Meţica
 Preplastitev makadamskih površin na cestnih odseku neposredno mimo kmetije Pustnik
 Ureditev asfaltne prevleke na cesti Ţerjav-Jazbina s krajšimi priključki
 Utrditev parkirišča s tlakovci (Center 116)

Sliki: Preplastitev površin v okolici Gasilskega doma Meţica
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Slike: Preplastitev odseka proti Narodnemu domu (Meţica)
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Slike: Preplastitev makadamskih površin mimo kmetije Pustnik (Meţica)
10

Slike: Ureditev asfaltne prevleke na cesti Ţerjav - Jazbina (Črna)
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Sliki: Površine v centru Črne – parkirišče ob cesti (Center 117)
V letu 2010 so bile pripravljene preplastitev tudi: površine okoli OŠ Črna, cestni odsek Pušnik
(Sp. Javorje 7) in parkirišče za cerkvijo v centru Črne. Zaradi hitrega prihoda zime so dela
zastala in so bili ukrepi izvedeni v pomladanskem času leta 2011. Prav tako so bili v
pomladnem obdobju izveden preplastitve površin ob igralih na Leški cesti v Meţici, parkirišča
in dvorišča v Rudarjevem, površine na območju Podpece. Zaključek izvedbe vseh ukrepov je bil
konec meseca maja, skladno s sprejetim dogovorom v projektu sodelujočih partnerjev.
Do konca meseca marca 2011 je bil napredek pri izvedbi preostalih ukrepov različen, bil pa
je podoben stanju konec meseca novembra 2010. Dolgotrajna zima oz. nizke temperature in
obilica snega so razlogi, ki so onemogočali izvedbo ukrepov.
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Slike: Okolica Osnovne šole Črna

Sliki: Površine ob otroških igralih na Leški cesti
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Sliki: Odsek Pušnik - Sp. Javorje 7

Sliki: Površine v centru Črne – parkirišče za cerkvijo
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Sliki: Makadamske površine med bloki Rudarjevo 6 in 15 (Črna)

Sliki: Makadamske površine na območju Podpece

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 bilo v plan za leto 2010 uvrščeno, kot pomemben
nov ukrep pri manjšanju količin mobilnega onesnaţenega prahu v bivalnem okolju ljudi.
Najprej je bila ţelja zagotoviti dve namenski vozili in z njima pričeti izvajati redno čiščenje
utrjenih površin. Zaradi zapletov pri pripravljanju plana in zagotavljanja sredstev za
sorazmerno veliko investicijo je bila v plan uvrščena nabave enega vozila (za Občino Črna na
Koroškem) in izvajanje čiščenja preko zunanjega drugega izvajalca v občini Meţica. Zaradi
zapletov z zagotovitvijo potrebnih sredstev v letu 2010 se je dobava namenskega vozila
Marchel Boschung Pony P4T v Občini Črna na Koroškem zavlekla in je bilo vozilo dobavljeno
šele konec leta 2010. Tehnični prevzem stroja in šolanje strojnikov za vse delovne funkcije
opreme za stroj je potekalo v Črni na Koroškem dne 22.12.2010.
V Občini Meţica se je čiščenje prahu izvajalo pogodbeno. Skladno z dogovorjeno dinamiko je
Komunalno podjetje Meţica v mesecih avgust, september in oktober 2010 izvajalo mokro
čiščenje cest s pometalnim strojem Bucher-Gujer City Cat 1500. Pometanje se je izvajalo na
lokalnih cestah v skupni dolţini 30 km, širine cca 4m, pločnikih v skupni dolţini 4 km, v
povprečni širini 2.5 metra in v kriţiščih ter parkiriščih površine cca 2.500 m 2. Površine so se
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mokro čistile dvakrat mesečno, s tem da je bil poudarek na pločnikih, površinah v bliţini šole in
oţjem centru Meţice, kjer je migracija prebivalcev največja. V trimesečnem obdobju je bilo
očiščenih preko 730.000 m2 cest, preko 62.000 m2 pločnikov in preko 17.000 m2 kriţišč.
Po izteku zime se je ponovno začelo izvajanje mokrega čiščenja utrjenih površin. Po nabavi
namenskega stroja se je čiščenje pričelo izvajati tudi v Občini Črna na Koroškem in sicer po
programu: čiščenja centra kraja Črna na Koroškem 2x tedensko okoli 7 km površin in čiščenje
površin v naselju Ţerjav 1x tedensko okoli 5 km površin. Planirano je tudi čiščenje asfaltnih cest
v zaselkih (Podpeca, Topla, Koprivna, Bistra, Javorje, Ludranski vrh) in sicer 2x letno skupno
okoli 25 km površin.

Slika: Vozilo za mokro čiščenje površin Marchel Boschung Pony P4T

Sliki: Izvajanje mokrega čiščenja površin v krajih Črna in Meţica
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2.4 Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami
V planu ukrepov za leto 2010 sta bili predvideni ureditev zemeljskega tampona z zatravitvijo
na območju Kopališke poti v Meţici in ureditev zemeljske prevleke z zatravitvijo v okolici
Osnovne šole Črna. Izvedba obeh ukrepov je bila predvidena za jesensko obdobje 2010.
Ukrep je bil na območju Kopališke poti v času zadnjega terenskega ogleda zaključen, na
lokaciji ob Osnovni šoli Črna pa je v času zadnjega ogleda na navoţeni čisti zemlji pričela
poganjati trava.

Slike: Ureditev zemeljskega tampona na območju Kopališke poti (Meţica)

Sliki: Ureditev zemeljskega tampona v okolici Osnovne šole Črna
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2.5 Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje
Predvidena razširitev in dodatna ureditev varnih vrtov na lokaciji Mrdavs je bila po delitvi
ukrepov iz plana za leto 2010 uvrščena med ukrepe, ki bodo izvedeni v spomladanskem času
leta 2011. V letu 2010 ni bilo izvedenih dodatnih aktivnosti v zvezi s tem ukrepom. Čista
zemlja za ureditev vrtov je bila zagotovljena, vendar do konca meseca marca 2011 na
lokaciji vrtovi še niso bili urejeni. Na najbolj onesnaţenem območju, v neposredni bliţini
topilnice, je podjetje TAB začelo urejati zeleno območje, kar pomeni, da bodo vrtovi iz tega
območja odstranjeni in bo ureditev nadomestnih vrtnih površin še aktualnejša.

Slika: Vrtovi v najbolj onesnaţenem delu Ţerjava
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2.6 Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom za vzgojo, izobraţevanje in
zdravstveno varstvo otrok
Ukrep sta izvajali občini Črna na Koroškem in Meţica.
V letu 2010 se je nadaljeval ukrep zagotavljanja varovalne prehrane vsem predšolskim
otrokom, ki obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini, ţe drugo leto tudi z vključevanjem
ekološko pridelanih ţivil, kar daje programu še dodatno vrednost, prav tako pa ne velja
pozabiti izbora domačega proizvajalca. Bio kmetija Rţen iz Selovca je dvakrat tedensko
dostavljala v Meţico in Črno ţivila iz sklopa Eko sveţa zelenjava (por, špinača, brokoli, bučke,
paradiţnik, blitva, zelje, paprika, cvetača), krompir, stročnice (fiţol, grah) in sadne sokove.
Program varovalne prehrane je bil vsebinsko posodobljeni, veliko zapletov pa se je pojavljalo
pri izpeljavi formalnosti-zagotovitvi sredstev za nabavo varovalnih ţivil. Ker ni bilo
zagotovljene informacije, kdaj bo Vlada RS potrdila letni program, se tudi Občini Meţica in
Črna na Koroškem nista mogli odločiti, kdaj objaviti javni razpis za zbiranje dobaviteljev ţivil
varovalne prehrane. Po daljšem dogovarjanju s predstavnikom MOP-a je bil doseţen dogovor
in občini sta lahko pričeli z izpeljavo postopka javnega naročanja. Nato je stekla nemotena
dobava ţivil varovalne prehrane v vrtce obeh občin. Kljub vsem zapletom je prišlo do zastoja
izvajanja programa le v začetku leta v vrtcu Meţica, tudi tam pa je bil problem hitro razrešen
in se je program ustrezno nadaljeval. Program se je v praksi uspešno izvajal, kuharsko osebje
se je ţe navadilo pripravljati obroke iz varovalnih ţivil, otroci pa so pripravljene obrokeseveda s pomočjo vzgojiteljev z uţitkom uţivali.
Zagotovo pa bo potrebno doreči ustrezno rešitev, da bi se v bodoče izognili zapletom in bi
program tekel kontinuirano čez celotno koledarsko leto, od januarja do decembra.
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2.7 Čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje
V planu za leto 2010 je bil planiran ukrep ureditve fasade in ostrešja šolske telovadnice v
Meţici in ureditev fasade zgradbe etnološke zbirke v Črni na Koroškem. Ukrepa na šolski
telovadnici (športni dvorani) so del širšega projekta celovite sanacije objekta. Sanacija ostrešja
je bila zaključena do konca marca 201, fasada pa do dogovorjenega datuma –t.j. konec
maja 2011.
Ukrep sanacije fasade objekta etnološke zbirke v centru kraja Črna je bil, skladno z
dogovorjeno dinamiko izvedbe, predviden in izveden v pomladnem času 2011.

Slika: Šolska telovadnica v Meţici

Sliki: Fasada objekta Etnološke zbirke v Črni (pred in po sanacijo)
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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.
Obveščanje in ozaveščanjem prebivalstva je v zdravstveni ekologiji zelo pomembna naloga. V
nekaterih ukrepih ostane to edini moţen ukrep za preprečitev oz. ublaţitev tveganja za
zdravje. ZZV Ravne je ţe leta 2004 aktivno pričel z obveščanjem in ozaveščanjem
prebivalstva Zgornje Meţiške doline za zmanjšanje vnosa svinca in drugih teţkih kovin v telo. V
sklopu projekte naloge »Ţivljenje s svincem« sta bila oblikovana informativna zloţenka in
plakat ter organizirana predavanja. Te začetne aktivnosti so se v okviru programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini neprestano krepile – izdelani so bili novi
informativni materiali, redno se udeleţujemo roditeljskih sestankov na šolah in vrtcih, stalne so
objave v lokalnih glasilih, informacije se kontinuirano pojavljajo tudi v drugih medijih,
vzpostavljena in prenovljena je bila spletna stran programa, zagotovljena je stalna
razpoloţljivost strokovnjakov za vprašanja v zvezi s sanacijskim programom.
V letu 2010 so se nadaljevale aktivnosti iz prejšnjih let. V vrtcih in šolah Zgornje Meţiške
doline so bili izpeljani roditeljski sestanki na temo onesnaţenosti okolja s teţkimi kovinami in
programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. V okviru programa
varovalne prehrane so bile izvedena delavnice z osebjem, ko sodeluje v dobavi in pripravi
hrane. Izpeljano je bilo anketiranje splošne populacije v Občinah Črni in Meţici s poudarkom
na vključevanju starejše populacije. Poleg rednega sodelovanja z mediji velja v letu 2010
izpostaviti snemanje dokumentarca na temo sanacijskega programa, ki ga lahko v letu 2011
pričakujemo na sporedu RTV Slovenija. Zanimiv dogodek je bil tudi obisk gostov iz Kosovske
Mitrovice, ki tudi na našem primeru iščejo rešitve podobnega problema v njihovem okolju.
Podobno kot prejšnja leta so bili izvedeni ogledi urejenosti javnih otroških igrišč, z oceno stanja
z vidika tveganja za vnos svinca, na podlagi katerih so bili podani predlogi za izboljšave. Na
podlagi zelo pozitivnih izkušenj s prehransko podlago se je distribucija nadaljevali tudi v letu
2010, izdelana pa je bila še tematska druţabna igra, ki bo posredovala pomembne
informacije na otrokom prijazen način.
Pozornost je bila v letu 2010 namenjena tudi dogajanju na področju novih emisij teţkih kovin v
okolje. ZZV Ravne se je odzval na pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj podjetja TAB d.d. za
obrata v Ţerjavu in Črni in bil udeleţen v razpravah na temo pridobivanja potrebnih dovoljenj
in moţnega širjenja kamnoloma na območju Ţerjava.
2.8.1 NALOGE V OKVIRU UKREPA VZPOSTAVITEV IN IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN
OZAVEŠČANJA PREBIVALCEV O MOŢNIH VIRIH STRUPENIH KOVIN IN NAČINIH
ZMANJŠANJA NJIHOVEGA VNOSA V TELO TER O VARNI IN VAROVALNI PREHRANI
Spletna stran: »Sanacija-svinec.si«
Internet je eden najlaţje dostopnih medijev za prejemanje in še bolj za podajanje informacij,
zato smo se v letu 2008 odločili vzpostaviti spletno stran v zvezi z problematiko onesnaţenega
okolja v Zgornji Meţiški dolini in programom sanacijskih ukrepov. Na spletni strani so dostopne
različen informacije o samem svincu, njegovih škodljivih vplivih na zdravje ter o ukrepih za
zmanjšanje izpostavljenosti svincu in zmanjšanju vnosa svinca v telo: predstavljen je dolgoročni
plan ukrepov za izboljšanje stanja okolja, zaključna poročila letnih programov ukrepov,
aktualni letni plan ukrepov, objavljeni so aktualni dogodki v zvezi s programom in okoljsko
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problematiko Zgornje Meţiške doline, urejene so povezave do spletnih strani s sorodnimi
informacijami, objavljen je informativni material v zvezi s programom itd…. V letu 2010 je
spletna stran »sanacija-svinec.si« dobila novo podobo in uporabniku prijaznejši način
dostopanja do informacij.
Obisk delegacije iz Kosovske Mitrovice
Dne 29. 6. 2010 so Zgornjo Meţiško dolino obiskali gostje iz Kosova. Delegacijo pomembnih
predstavnikov s področja zdravstva in okolja je vodil ţupan občine Mitrovica Avni Kastrati.
Namen obiska delegacije je bil pridobivanje izkušenj s področja remediacije s teţkimi
kovinami onesnaţenega okolja. V močno obremenjenem okolju na območju industrijskega
kombinata Trepča se srečujejo s podobno problematiko, kot mi v Zgornji Meţiški dolini, od
reševanja problema pa so še precej oddaljeni. Sprejeli smo jih partnerji vključeni v izvajanje
okoljsko sanacijskih ukrepov na lokalni ravni – predstavniki Občin Meţica in Črna na
Koroškem, predstavnica tovarn TAB in MPI in predstavniki ZZV Ravne. Predstavitvi programa
je sledil ogled terena, najprej tehnoloških in okoljskih izboljšav v tovarni MPI, nato pa še
izvedenih ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v krajih Ţerjav, Črna in Meţica. Prav ogled
krajev je pokazal, koliko je bilo v zadnjih letih postorjenega, in ţe na kratkem sprehodu je bilo
opaziti precej na novo asfaltiranih površin, obnovljene fasade šol in na novo urejena otroška
igrišča. Gostje niso skrivali navdušenja, tako nad modernizacijo industrije svinca, kot
realiziranimi ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti svincu v okolju. Izvajalci programa pa smo
dobili potrditev, da program teče v pravi smeri.

Slika: Sprejem gostov iz Kosovske Mitrovice na ZZV Ravne
Predstavitev sanacijskih ukrepov ministru za okolje in prostor
V okviru obiska Vlade RS so se dne 4. 11. 2010 na Koroškem mudili tudi predstavniki
ministrstva za okolje in prostor. V prostorih Občine Meţica je bilo izvedeno srečanje
predstavnikov ZZV Ravne, Občine Meţica in Občine Črna na Koroškem z ministrom za okolje in
prostor dr. Rokom Ţarničem. Delegaciji z ministrstva, ki sta jo sestavljala še vodja kabineta
Klemen Grebenšek in generalni direktor direktorata za javne sluţbe in investicije Bojan Dejak
je bil predstavljen potek programa ukrepov za izboljšanje kakovosti s poudarkom na
doseţenih rezultatih. Udeleţenci srečanja so strinjali, da rezultati kaţejo, da je program
uspešen in zastavljen v pravi smeri. Prostor za izboljšave seveda ostaja - predvsem pri
dinamiki izvajanja ukrepov, izvedbi ukrepov na zasebnih zemljiščih, pogovor pa je tekel tudi o
moţnostih vključevanja še večjega števila otrok v preiskave krvi na vsebnost svinca (trenutno
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okoli 80 %). Na srečanju je bilo ponovno opozorjeno na nevarnost ponovnega širjenja emisij in
s tem slabšega učinka sanacijskih ukrepov, izpostavljena pa je bila tudi nevarnost krčitve
gozdnega območja na Kavšakovem hribu in širjenja kamnoloma na to območje. Udeleţenci
srečanja so se strinjali, da v tem okolju ni primerno in tudi ne potrebno povzročati dodatnih ran
ter srečanje zaključili z upanjem, da se bo program sanacije uspešno nadaljeval in prinesel
pozitivne izkušnje za prihodne projekte.

Slika: Srečanje z ministrom v Meţici
Raziskovalna naloga: » Ali smo se naučili ţiveti s svincem«
ZZV Ravne na Koroškem je sodeloval pri raziskovalni nalogi z naslovom »Ali smo se naučili
ţiveti s svincem«, ki jo je pod mentorstvom profesorice Katje Stopar pripravila dijakinja Laura
Obretan iz Gimnazije Ravne na Koroškem v okviru gibanja mladih raziskovalcev koroške.
Namen naloge je bilo ugotoviti v kakšni meri se prebivalci Zgornje Meţiške doline zavedajo
problema onesnaţenja okolja v katerem ţivijo, upoštevajo priporočila za ţivljenje v okolju, ki
je onesnaţeno s svincem in poznajo negativne vplive svinca na zdravje. Za namen preverjanja
dejanskega stanja glede prilagoditve prebivalcev na ţivljenje v okolju onesnaţenem s svincem
so bili izdelani 4 anketni vprašalniki. V anketi je sodelovalo 111 osnovnošolcev iz OŠ Črna na
Koroškem in OŠ Meţica, po 23 učiteljic iz obeh osnovnih šol, 23 staršev otrok, ki obiskujejo
vrtec in osnovno šolo v Črni, in 52 staršev otrok, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo v Meţici.
Iz raziskave je bilo ugotovljeno da se o tematiki svinca otroci najmanj pogovarjajo oz.
seznanjajo v šoli, največ pa doma. Večina anketiranih staršev (75%) meni, da storijo dovolj da
zmanjšajo vnos svinca v telo pri svojih otrocih. Sami otroci so dokaj ozaveščeni glede
pomembnosti umivanja rok pred jedjo in po igranju na neutrjenih površinah. Deloma pa
poznajo oz. upoštevajo tudi ostala priporočila za zmanjšanje vnosa svinca v telo (npr; umivaje
sadja in zelenjave pred zauţitjem). Po drugi strani pa samo polovica anketiranih
osnovnošolcev meni, da je dovolj osveščena o problematiki in kar 80% jih je mnenja, da jim je
treba to tematiko še bolj pribliţati. Podobno velika večina staršev meni, da je v boju proti
onesnaţenosti okolja s svincem potrebno narediti še več. Zgornja Meţiška dolina je najbolj
onesnaţeno območje s svincem v celotni Sloveniji. Eden od zaključkov raziskave je, da se za
očiščenje degradiranega okolja izvaja sanacijski program. Eden od ukrepov, ki se izvajajo, je
tudi osveščanje in informiranje prebivalcev o svincu in njegovi problematiki. Dejstvo je, da
lahko ljudje prav sami storijo največ, da bo vnos svinca v njihovo telo čim manjši, vendar pa je
od vsakega posameznika odvisno ali bo upošteval priporočila za ţivljenje v onesnaţenem
okolju.
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Program dopolnilne varovalne prehrane
ZZV ravne je, podobno kot v prejšnjem letu tudi v letošnjem letu z Občinama Meţica in Črna
na Koroškem pripravili vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo izbora ţivil za dopolnilno
varovalno prehrano. Obe občini sta pri izpeljavi izbire dobaviteljev za dopolnilno varovalno
prehrano prednostno upoštevali ţivila, ki so v shemi kakovosti (npr. sezonsko pridelana ţivila
na integriran, ekološki način ipd.) in ţivila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o
kakovosti ţivil. Za predšolske otroke, ki obiskujejo vrtce v Zgornji Meţiški dolini je bil izdelan
izračun količinske porabe izbranih ţivil na mesec in na podlagi tega načrt vključitve v osnovni
jedilnik. Z vodji prehrane in kuharskim osebjem so tekli dogovori, kako pripravljati obroke in
kako jih ponujati otrokom.
Tematska druţabna igra
Na podlagi zelo pozitivne izkušnje s prehransko podlago je bil tudi v letu 2010 cilj izdelati
podobno inovativen informativni material. Da bi bila v večji meri neposredno doseţena ciljna
populacija (mlajši otroci) je bila oblikovana igra, ki bo poleg druţenja omogočala še vzgojo in
ozaveščenost o zdravem načinu ţivljenja. V igro so poleg ostalih spodbud o zdravem načinu
ţivljenja vključeni tudi nasveti, kako se izogniti izpostavljenosti svincu, kako zmanjšati vnos
svinca v telo in njegovo vezavo v telesu. Vsebine so pripravljene na enostaven način, ki ga
bodo z lahkoto razumeli tudi otroci.
Igralna podlaga je iz umetne mase, ki jo je moţno enostavno čistiti in reciklirati. Dimenzija
igralnega polja je 1,6m x 1,6m. Igralna polja so razporejena v obliki kače s startom in ciljem.
Na vmesni razdalji so posamezna polja z vprašanji na različne teme: ţivljenje s svincem,
varovalna prehrana, higiena, gibanje za zdravje. Za igralne figure se bodo uporabljale
embalaţe napitkov z večjo vsebnostjo ţeleza, vitamina C ali kalcija. Polja bodo prinašala
otrokom poleg izziva tudi kazni in predvsem nagrade. Z metanjem kocke se bodo otroci
podali na pot proti cilju, poleg premikanja figure pa bodo morali tudi telovaditi, si umivati
roke in pokazati znanje. Distribucija iger po vrtcih in šolah Zgornje Meţiške doline je
predvidena v pomladnem obdobju leta 2011.

Slika: Grafična podlaga za tematsko druţabno igro
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Pregled javnih otroških igrišč in ocena stanja z vidika tveganja za vnos svinca
Delavci ZZV Ravne vsako leto izvedejo pregled vseh javnih otroških igrišč v Zgornji Meţiški
dolini. Pregled igrišč v sklopu vrtcev in tudi ostalih igrišč je bil izveden tudi v letu 2010. V
sklopu pregleda je bilo preverjeno, če so bile in v kolikšni meri so bile izpeljane predlagane
izboljšave iz prejšnjih let in kakšno je splošno stanje igrišč. Pri pregledih je posebna pozornost
namenjena moţnim tveganjem za vnos svinca, kot sta dviganje obremenjenega prahu in
zauţitje zemlje s tal. Na podlagi terenskih pregledov sta bili izdelani terenski poročili, ki sta
bili posredovani na občini Meţica in Črna na Koroškem.
Vprašalnik o okoljskih tveganjih za zdravje in programu ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Meţiški dolini
V okviru naloge obveščanja in ozaveščanja prebivalcev je bilo v letu 2010 izvedeno
anketiranje prebivalcev Zgornje Meţiške doline o njihovem odnosu do onesnaţenosti okolja, s
tem povezanimi tveganji za zdravje in njihovem poznavanju programa ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini. Telefonsko anketiranje je bilo izvedeno v jesenskem
času (oktober, november). Z namenom vključitve starejše populacijo, je odgovore podala
najstarejša oseba v gospodinjstvu. Vprašalnik je poleg splošnih informacij (spol, občina
bivanja, leto rojstva) vseboval 11 vprašanj, prva štiri vprašanja so bila splošna o
onesnaţenosti okolja, naslednja tri povezana z vplivi okolja na zdravje ljudi, zadnja štiri pa o
poznavanju programov oz. ukrepov za zmanjšanje onesnaţenosti oz. izboljšanje kakovosti
okolja.
Povprečna starost anketirancev je bila 60 let, kar 43% pa je bilo starejših od 65 let. Večino je
skrbelo onesnaţenje okolja zaradi industrije in prometa. Zanimivo je, da ima občutek, da ţivi v
onesnaţenem okolju precej več občanov Črne na Koroškem, kot Meţice, kar sovpada z
rezultati monitoringa okolja in krvi otrok, ki tudi kaţejo večjo obremenjenost okolja in ljudi s
teţkimi kovinami v tej občini. Veliki večini se zdi okolje čistejše, kot pred leti, kar kaţe na to,
da tudi ljudje opaţajo izboljšanje, ki ga lahko najbrţ v največji meri pripišemo velikemu
zmanjšanju industrijskih emisij v zadnjih 30 letih. Pričakovano je bilo poznavanje programa
ukrepov slabše, kot pri starših šolskih otrok v letu 2009, se je pa tudi letos precej ljudi samih
spomnilo programa, še več pa po neposrednem vprašanju o programu. Večina tistih, ki je
trdila, da program pozna je tudi naštela nekatere ukrepe iz programa. Rezultati anketiranja
so pokazali, da starejšo populacijo najlaţje doseţeš preko medijev, ki so pri informiranju,
deloma tudi motiviranju, ključnega pomena.
Preostale informativne aktivnosti:
 Na roditeljskih sestankih v vrtcih je bil staršem predstavljen potek naloge spremljanja
vsebnosti svinca v krvi otrok. Obrazloţeno je bilo, zakaj je kot indikator stanja bila izbrana
ravno koncentracija svinca v krvi otrok ter kaj pomeni rezultat na nivoju posameznika in na
nivoju populacije. Predstavljeni so bili rezultati spremljanja vsebnosti svinca v krvi otrok za
leto 2010. Na enem izmed sestankov je potekalo tudi snemanje materiala za
dokumentarec, ki ga pripravlja na temo sanacijskega programa RTV Slovenija.
 Na Osnovni šoli Črna na Koroškem je bila izpeljana predstavitev programa za učitelje in
izvedeno daljše predavanje za starše otrok.
 Strokovnjaki ZZV Ravne so aktivno sodelovali na zboru krajanov v Ţerjavu na temo
moţnega širjenja kamnoloma in na sestankih občinskega sveta Občine Meţica v zvezi z
navoţenim onesnaţenim materialom na makadamsko cesto na območju Plat.
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V občinskih glasilih Črnjanski cajtng in Šumc so bile redne objave prispevkov v zvezi s
programom izboljšanja kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini.
Zagotovljeno je bilo redno telefonsko informiranje interesentov in zagotavljanje ustreznih
informacij medijem za objavo prispevkov.

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

Izvajalec

18.1.2010

Helena Pavlič

29.1.2010

Matej Ivartnik

11.3.2010
18.3.2010

Marjana Simetinger,
Gregor Švetak
Marjana Simetinger,
Gregor Švetak

18.3.2010

Matej Ivartnik, Metka
Horvat

25.3.2010

Matej Ivartnik, Metka
Horvat

31.3.2010

Matej Ivartnik

30.4.2010

Matej Ivartnik

29.6.2010

Matej Ivartnik, Evgen
Janet

22.7.2010

Helena Pavlič

Aktivnost
Obvestilo o odstranitvi dveh merilnikov, v drugem
tednu januarja 2010, v Meţici in Rudarjevem
Obvestilo glede vsebine sestanka na MOP-u,
28.1.2010 (Koroški radio)
Delavnica o uravnoteţeni, varovalni in varni prehrani
v Občini Meţica (splošna javnost)
Delavnica o uravnoteţeni, varovalni in varni prehrani
v Občini Črna na Koroškem (splošna javnost)
Delavnica o vplivu okolja na zdravje v Občini Meţica
(splošna javnost)
Delavnica o vplivu okolja na zdravje v Občini Črna
na Koroškem (splošna javnost)
Sodelovanje na kontaktni oddaji Koroškega radia na
temo sanacije okolja v Zgornji Meţiški dolini
Objava vsebine Več (Manj) svinca v Zgornji Meţiški
dolini? preko spletne strani http://www.sanacijasvinec.si/
Predstavitev realizacije ukrepa za zmanjšanje
izpostavljenosti svincu v okolju, voden ogled gostov iz
Kosova (predstavniki s področja zdravstva in okolja)
Objava poročila o izvajanju programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini v
letu 2009 preko spletne strani http://www.sanacijasvinec.si/
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22.7.2010

Helena Pavlič

30.8.2010

Helena Pavlič

7.9.2010

Matej Ivartnik

14.9.2010

Matej Ivartnik

14.10.2010

Helena Pavlič

19.10.2010

Matej Ivartnik

20.10.2010

Helena Pavlič

20.10.2010

Matej Ivartnik

4.11.2010

Matej Ivartnik

8.11.2010

Matej Ivartnik

8.11.2010

Matej Ivartnik

Objava letnega programa ukrepov za izboljšanje
kakovosti okolja v Zgornji Meţiški dolini 2010 preko
spletne strani http://www.sanacija-svinec.si/in izjava
za Koroški rado
Sestanek s starši predšolskih otrok v Vrtcu Črna glede
izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje subvencij za
zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom
za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo
otrok
Predstavitev na zboru krajanov Ţerjava, s
prispevkom »stanje v okolju in primerjava s stanjem v
okolju v določenem časovnem obdobju«
Izjava za javnost glede izvedbe letnega programa,
zaradi zniţanih proračunskih postavk
Izobraţevanje kuharskega osebja o pripravi
varovalne prehrane v vrtcih Meţica in Črna
Sestanek s starši 1. starostne skupine otrok v Vrtcu
Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost
svinca v krvi otrok ZMD
Sestanek s starši 1. In 2. starostne skupine otrok v
Vrtcu Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok,
vsebnost svinca v krvi otrok ZMD
Sestanek s starši 2. starostne skupine otrok v Vrtcu
Meţica, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost
svinca v krvi otrok ZMD
Objava obiska ministra dr. Roka Ţarniča in
predstavitev poteka programa ukrepov za
izboljšanje kakovosti ţivljenja v Zgornji Meţiški dolini.
Objava preko spletnih strani http://www.sanacijasvinec.si/ in http://www.zzv-ravne.si/
Predstavitev teme Okolje in zdravje otrok vzgojnoizobraţevalnemu osebju OŠ Črna
Sestanek s starši predšolskih in šolskih otrok v OŠ
Črna, na temo Okolje in zdravje otrok, vsebnost
svinca v krvi otrok ZMD
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Tabela: Nekatere objave v medijih, v zvezi z izvajanjem programa v letu 2010
Datum
objave

Časnik

Tema objave oziroma naslov

9.1.2010

Večer

Pot do prepovedi izkoriščanja ţerjavske halde

6.3.2010

Večer

22.3.2010

RTV SLO

Sanacija ZMD - izjava za javnost (Matej Ivartnik),
novinarka Petra Kos

23.4.2010

TV SLO 1

Prispevek na temo TAB in plan 2010

Nadaljnji zagon ukrepov za čistejše okolje

Pomen in učinki okoljske sanacije Meţiške doline intervju z Evgenom Janet, novinarka Petra Lesjak
Tušek

24.4.2010

Večer

1.6.2010

Koroški radio

Informacija o programu ukrepov za sanacijo Zg.
Meţiške doline 2010

Večer

V navozu gramoza iz ţerjavske halde preveč svinca,
kadmija in cinka

24.6.2010

Delo

Prvi rezultati analize materiala, navoţenega na
Platu. Večkrat preseţene kritične vsebnosti

23.7.2010

Delo

23.6.2010

23.7.2010

Koroški radio

24.7.2010

Večer

Sanacija Meţice gre naprej
Izjava o sprejetju Vlade RS letnega programa
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini 2010
Za izboljšanje kakovosti okolja zgornje Meţiške
doline 988 tisoč evrov, to je manj kot lani
Varuhinja človekovih pravic na Koroškem, med
drugimi problemi tudi problem zmanjševanja sredstev
za sanacijo okolja v Meţiški dolini

14.9.2010

Delo

15.9.2010

Večer

Okoljska sanacija učinkovita, a prepočasna

13.10.2010

Večer

Vsak deseti otrok preobremenjen s svincem

21.10.2010

RTV Slovenija-snemanje

Prispevek na temo Okolje in zdravje otrok

10.11.2010

Demokracija

Spodbudni rezultati okoljske sanacije

10.11.2010

Koroški radio

Izjava o rezultatih zadnjega monitoringa analize krvi
otrok in glede odzivnosti staršev na roditeljskem
sestanku v OŠ Črna.
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2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju
V okviru ukrepa 2.9 Ocena onesnaţenja v širšem bivalnem okolju v letu 2010 ni bilo planiranih
aktivnosti.

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), z določenimi prekinitvami ţe od leta 2007. Na merilnih
mestih Meţica, Črna in Ţerjav je potekalo vzorčenje v naslednjih obdobjih:
- od 18.4. 2007 do 21.06.2007,
- od 27.9.2007 do 1.10.2008 in
- od 29.5.2009 do 31.12.2009.
V letu 2010 je skozi celo leto potekalo 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 Zgornji Meţiški dolini so izračunane iz podatkov
pridobljenih vsak drugi dan skozi celotno obdobje vzorčenja.
Povprečna letna koncentracija delcev PM10 v letu 2010 in število preseganj mejne dnevne
koncentracije delcev PM10 sta predstavljena v tabeli, za primerjavo so podane tudi
povprečne koncentracije iz treh stalnih merilnih mest v Sloveniji.
Tabela: Povprečne koncentracije delcev PM10 v letu 2010 na merilnem mestu Ţerjav ter na
ostalih stalnih merilnih mestih v Sloveniji
Število preseganj mejne dnevne
vrednosti 50 µg/m3 delcev PM10
Ţerjav
29
Ljubljana BF
32
Maribor
47
Iskrba pri Kočevski Reki
5
Dovoljeno število
preseganj in
35*
Letna mejna vrednost
* 35-krat je lahko preseţena mejna dnevna vrednost v enem letu

Povprečna letna vrednost delcev
PM10 [µg/m3]
26
27
33
14
40

Dnevna mejna vrednost na merilnem mestu Ţerjav je bila v letu 2010 preseţena 29-krat, kar
je manj od dovoljenih 35-krat, prav tako ni bila preseţena mejna letna vrednost koncentracije
delcev PM10. Povprečna letna koncentracije delcev PM10 je bila 26 µg/m3.
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V naslednji tabeli so prikazane povprečne koncentracije vseh štirih teţkih kovin v delcih PM10
ter povprečna koncentracija delcev PM10 na merilnem mestu Ţerjav in minimalna ter
maksimalna izmerjena vrednost v letu 2010.
Tabela: Povprečne letne teţkih kovin in delcev PM10 ter njihove minimalne in maksimalne
vrednosti v letu 2010 na merilnem mestu Ţerjav
cPM10
Ni
As
Cd
Pb
ŢERJAV
[µg/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3]
Predpisana
letna oz. ciljna
40
20
6
5
500
mejna
vrednost
povprečna
letna
26
1,8
2,2
4,5
256
koncentracija
min
1,3
<1,1
0,3
0,07
3,0
max
138
8,1
13
23
1139
Zakonsko predpisana ciljna letna mejna vrednost ni bila v letu 2010 preseţena za nobeno
teţko kovino (arzen, kadmij, svinec in nikelj).
PRIMERJAVA REZULTATOV MERITEV SKOZI LETO
Na emisije in reemisije prašnih delcev okolju vplivajo emisijski viri in tudi vremenski pogoji. V
bliţini lokacije merilnika v Ţerjavu je kar nekaj emisijskih virov:podjetja MPI, TAB, CPM
Gradbeni materiali, lokalna kurišča…, ki glede na intenzivnost in pogoje delovanja v okolje
oddajajo različne emisije prašnih delcev. Vpliv letnih časov najlaţje ponazorimo z zimo, ki
prinese dodatne emisije iz kurišč za ogrevanje objektov, po drugi strani pa sneţna odeja
preprečuje reemisije prašnih delcev iz tal. Zato ne preseneča, da se posamezne povprečne
mesečne koncentracije prašnih delcev in teţkih kovin v njih precej razlikujejo (tabela).
Tabela: Povprečne mesečne koncentracije teţkih kovin in delcev PM10 v letu 2010 na
merilnem mestu Ţerjav

ŽERJAV
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

cPM10
3
[µg/m ]
65
45
25
19
15
17
19
14
13
26
31
27

Ni
3
[ng/m ]
1,9
1,6
1,7
1,7
1,2
1,8
2,5
2,1
2,3
1,6
2,0
1,6

As
3
[ng/m ]
1,4
1,9
2,5
2,0
2,8
1,8
2,4
2,7
1,9
2,9
2,1
2,1

Cd
3
[ng/m ]
3,1
3,7
3,1
6,4
7,1
4,1
3,1
4,0
6,0
5,1
4,7
3,3
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Pb
3
[ng/m ]
126
237
347
185
271
271
250
233
221
292
285
345

V januarju in prvi polovici februarja 2010 je prevladovalo pravo zimsko vreme z daljšimi
obdobji suhega vremena in pogostimi temperaturnimi inverzijami, zato so bile koncentracije
prašnih delcev v tem obdobju najvišje. Poletje je bilo spet neizrazito s pogostimi plohami in
nevihtami, kar je za kakovost zraka ugodno. November in december sta bila nadpovprečno
topla s pogostimi padavinami, tako da se onesnaţenost zraka glede na poletje in jesen ni
bistveno povečala.
V letu 2010 je bila zanimiva tudi ocena vpliva neobratovanja tovarne MPI RECIKLAŢA d.o.o.
na koncentracije onesnaţeval v zraku. Od tovarne so bili pridobljeni podatki o primerih
večdnevnega neobratovanja. Primerjava koncentracij onesnaţil v zraku v teh obdobjih, z
obdobji, ko je tovarna normalno obratovala, je pokazala, da se vrednosti kadmija zniţajo, pri
ostalih kovinah pa ta vpliv ni bil izrazit. V Ţerjavu poleg industrije na povečano onesnaţenost
zraka z delci vplivajo tudi individualna kurišča in pa neugodna topografija z naselji v ozkih
dolinah. Predvsem ekonomska kriza je veliko pripomogla k uporabi cenejših in s tem »nečistih«
energentov – predvsem drva, premog, biomasa.
TREND KONCENTRACIJ TEŢKIH KOVIN
Vzorčenje delcev PM10 in njihova kemijska analiza na teţke kovine se v Zgornji Meţiški dolini
z določenimi prekinitvami izvaja ţe od leta 2007. Monitoring zraka v Zgornji Meţiški dolini se
izvaja za preverjanje stanja in tudi učinkovitost izvedenih ukrepov, ki jih predpisuje Odlok o
območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja
v Zgornji Meţiški dolini. V naslednji tabeli je primerjava povprečnih koncentracij teţkih kovin v
različnih obdobjih meritev na merilnem mestu Ţerjav. Primerjava povprečnih koncentracij je le
okvirna, saj bi za končno oceno o uspešnosti izvedenih ukrepov potrebovali več celoletnih nizov
povprečnih koncentracij.
Tabela: Povprečne koncentracije teţkih kovin v različnih letih na merilnem mestu Ţerjav
Ni
As
Cd
Pb
ŢERJAV
[ng/m3] [ng/m3] [ng/m3] [ng/m3]
18.4.-21.6.2007
1,4
5,5
5,0
498
27.9.2007<3,3
4,7
6,4
383
1.10.2008
29.5.-31.12.2009
1,7
2,7
2,6
294
1.1.-31.12.2010
1,8
2,2
4,5
256
Rezultatov kaţejo, da so povprečne koncentracije svinca na merilnem mestu Ţerjav od leta
2007 do 2010 padle, so pa v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji (Ljubljana BF,
Maribor, Iskrba) še vedno ekstremno visoke. Podobno velja tudi za arzen. Koncentracije
kadmija so se v Ţerjavu v letu 2009 zniţale, nato v letu 2010 znova povišale in so tako kot
arzen in svinec v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji veliko višje.
Koncentracije niklja so v Ţerjavu niţje kot drugje po Sloveniji in se skozi celotno obdobje
vzorčenja ne spreminjajo. Vse primerjave so grafično prikazane na Grafih. Z rdečo črto so na
grafih prikazane ciljne letne vrednosti.
V dveh obdobjih, ki sta prikazana na grafih, vzorčenje ni potekalo celo leto, zato je
primerjava z ciljnimi letnimi vrednostmi neustrezna.
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Povprečne koncetracije niklja

Povprečne koncentracije arzena

25

7
6

20

Arzen (ng/m3)

Nikelj (ng/m3)

5
15

10

4
3
2

5
1
0

0
Žerjav
18.4.21.6.2007

Žerjav
27.9.20071.10.2008

Žerjav
Žerjav 2010 Ljubljana
29.5.BF 2010
31.12.2009

Maribor
2010

Žerjav
18.4.21.6.2007

Iskrba pri
Kočevski
Reki 2010

Žerjav
Žerjav 2010 Ljubljana
29.5.BF 2010
31.12.2009

Maribor
2010

Iskrba pri
Kočevski
Reki 2010

Maribor
2010

Iskrba pri
Kočevski
Reki 2010

Povprečne koncentracije svinca

Povprečne koncentracije kadmija
600

7
6

500

5

Svinec (ng/m3)

Kadmij (ng/m3)

Žerjav
27.9.20071.10.2008

4
3
2
1

400
300
200
100

0
Žerjav
18.4.21.6.2007

Žerjav
27.9.20071.10.2008

Žerjav
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31.12.2009
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0
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Žerjav
27.9.20071.10.2008
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Slike: Povprečne koncentracije teţkih kovin v različnih obdobjih na merilnem mestu Ţerjav in v letu 2010 na ostalih merilnih mestih po Sloveniji
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PORAZDELITEV DELCEV MED GROBO IN FINO FAZO
V obdobju med 9. in 19. decembrom 2010 je na lokaciji Ţerjav potekalo vzorčenje z dvema
vzorčevalnikoma. Namen meritev je bil ugotoviti porazdelitev delcev med fino in grobo fazo
ter deleţ vsebnost teţkih kovin v obeh velikostnih frakcijah. Poleg vzorčevalnika, ki je
namenjen vzorčenju delcev PM10 je bil dodatno postavljen še vzorčevalnik za delce PM2.5.
Delci PM10 so delci z aerodinamskim premerom manjšim od 10 µm, fini delci oz. PM2.5 so
delci z aerodinamskim premerom manjšim od 2,5 µm, grobi delci pa so delci, z aerodinamskim
premerom nad 2,5 µm. Sočasna postavitev dveh vzorčevalnikov z različnima vstopnima
odprtinama nam iz razlike v izmerjenih koncentracijah (PM10-PM2.5) omogoča oceno deleţa
grobih delcev do velikosti 10 µm. 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). Resuspenzija je zelo močno odvisna
od meteoroloških pogojev. Manjša je v primeru padavin, brezvetrja, zmrznjenih tal. Emisije
finih delcev so povezane predvsem z izgorevanjem fosilnih goriv (npr. direktne emisije iz
prometa) in z visokotemperaturnimi industrijskimi procesi. Fini delci v velikostnem območju med
0,1 in 1 µm so zelo stabilni in lahko prepotujejo velike razdalje, zato lahko na manj
obremenjenih območjih znaten deleţ v tem velikostnem območju predstavljajo delci, ki jih lahko
pripišemo daljinskemu transportu. Številne študije so pokazale negativen vpliv povišanih
koncentracij delcev na zdravje.

Sliki: Merilnika prašnih delcev v zraku (PM10 in PM2.5) na lokaciji Ţerjav
Rezultati so meritev so prikazani v tabeli.
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Tabela: Porazdelitev delcev med grobo (delci z aerodinamskim premerom med 2,5 in 10 µm)
in fino (delci z aerodinamskim premerom pod 2,5 µm) frakcijo ter vsebnosti posameznih
elementov v obeh frakcijah (Pri vsebnosti izraţeni v mg/g sta poleg povprečne vrednosti in
standardne deviacije v oklepaju podani tudi minimalna in maksimalna koncentracija)
Groba frakcija
Fina frakcija
Groba frakcija
Fina frakcija
[%]
[%]
[mg/g]
[mg/g]
Masa
36 ± 12
63 ± 12
0,13 ± 0,19
0,064 ± 0,026
As
39 ± 19
61 ± 19
(0,004 – 0,56)
(0,020 – 0,095)
0,33 ± 0,51
0,11 ± 0,07
Cd
43 ± 14
57 ± 14
(0,03 – 1,5)
(0,03 – 0,26)
17 ± 19
14 ± 11
Pb
41 ± 18
59 ± 18
(6,1 – 70)
(2,9 – 37)
V opazovanem obdobju so bile vse izmerjene koncentracije delcev pod predpisano dnevno
mejno koncentracijo, ki znaša 50 µg/m3. Povprečna koncentracija delcev PM2.5 je bila 15,1
µg/m3, grobih delcev (PM10-PM2.5) pa 9,4 µg/m3. V povprečju je bilo 36 % delcev v grobi
fazi. Koncentracije delcev so poleg samih emisij zelo odvisne od meteoroloških pogojev (veter,
padavine, temperatura). Ti pogoji v večji meri vplivajo na grobe delce, kar se odraţa tudi v
večji variabilnosti pri teh delcih (višje standardne deviacije in večje območje med maksimalnimi
in minimalnimi izmerjenimi koncentracijami). V Zgornji Meţiški dolini sta problematična
elementa predvsem svinec in kadmij. Oba elementa sta prisotna tako v grobih kot finih delcih.
Ob upoštevanju deleţev posameznih frakcij, sta tako kadmij kot svinec v nekoliko višjih
koncentracijah (izraţenih v mg/g) prisotna v grobih delcih. Bolj izstopa kadmij, saj je bila v
povprečju vsebnost v grobih delcih za faktor 3 višja kot v delcih manjših od 2,5 µm.
V bliţini merilnega mesta delujejo tri podjetja – MPI Reciklaţa metalurgija, plastika in
inţeniring d.o.o., Tovarna akumulatorskih baterij TAB d.d. in CPM – Gradbeni materiali d.o.o.
Podjetji MP 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 teh poročil
lahko razberemo, da emisije omenjenih podjetij obsegajo tudi svinec in kadmij, pri čemur
prevladuje svinec. Za emisije CPM – Gradbeni materiali v Ţerjavu ni na voljo podatkov o
emisiji. Podjetje se ukvarja s predelavo mineralne surovine (halde), ki je nastala kot posledica
rudarske oz. topilniške dejavnosti na tem območju. Rezultati analize mivke in peska iz
odlagališča CPM v Ţerjavu izvedene novembra 2008 (Poročilo Monitoring zunanjega zraka v
Zgornji Meţiški dolini, november 2008) in ponovne analize, ki je bila opravljena v letu 2011
na vzorcu mivke in peska za posipanje tega podjetja, ki se je prodajal v trgovski verigi
Merkur kaţejo, da sta v materialu preseţeni kritični vrednosti za kadmij in svinec glede na
Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l.RS, št.
68/96). Vsebnost kadmija je bila v vseh vzorcih celo za več faktor 4 višja od kritične
vrednosti. Pri delovnem procesu in transportu prihaja do prašenja in s tem do vnašanja
materiala v okolico, zato lahko sklepamo, da tudi to podjetje vpliva na onesnaţevanje s
svincem in kadmijem v okolico. Na koncentracije grobih delcev vpliva tudi resuspenzija iz golih
površin v okolici (makadamske ceste in dvorišča, bankine, nezatravljene površine – npr. vrtovi).
Predvidevamo, da resuspenzija iz golih površin in emisije iz CPM – Gradbeni materiali
vplivajo predvsem na grobe delce.
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Na podlagi izvedenih analiz ni mogoče določiti prispevkov posameznih virov na povišane
koncentracije kadmija in svinca, ki so v primerjavi z ostalimi lokacijami v Sloveniji izmerjene na
območju Zgornje Meţiške doline. Glede na dejstvo, da sta svinec in kadmij v precejšnjih
koncentracijah prisotna tako v finih kot grobih delcih, predvidevamo, da so na lokaciji Ţerjav
prisotni viri, ki vplivajo tako na grobe kot na fine delce.

ZAKLJUČKI
Rezultati enoletnega monitoringa v letu 2010 kaţejo, da v Ţerjavu koncentracije svinca,
arzena, kadmija in niklja v zraku niso presegale dovoljene ciljne letne vrednosti kovin v
zunanjem zraku. V letu 2010 je bila dnevna mejna vrednost za delce PM10 preseţena 29krat, kar je manj od dovoljenih 35-krat, prav tako ni bila preseţena dovoljena mejna letna
vrednost koncentracije delcev PM10, ki je bila 26 µg/m3.
V letu 2010 je bilo v obdobju med 9. in 19. decembrom na lokaciji Ţerjav izvedeno tudi
vzorčenje z dvema vzorčevalnikoma. Namen meritev je bil ugotoviti porazdelitev delcev med
fino in grobo fazo ter deleţ vsebnost teţkih kovin v obeh velikostnih frakcijah. Izvor grobih in
finih delcev je različen. Na podlagi izvedenih analiz ni mogoče določiti prispevkov posameznih
virov na povišane koncentracije kadmija in svinca, ki so v primerjavi z ostalimi lokacijami v
Sloveniji izmerjene na območju Zgornje Meţiške doline. Glede na dejstvo, da sta svinec in
kadmij v precejšnjih koncentracijah prisotna tako v finih kot grobih delcih, predvidevamo, da
so na lokaciji Ţerjav prisotni viri, ki vplivajo tako na grobe kot na fine delce.
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 do 2010 padle, so
pa v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji še vedno ekstremno visoke. Prav tako
velja tudi za arzen. Koncentracije kadmija so se v Ţerjavu v letu 2009 zniţale, nato v letu
2010 znova povišale in so tako kot arzen in svinec v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po
Sloveniji veliko višje. 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 tega 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. Podjetji MP 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 teh poročil za lahko razberemo, da emisije omenjenih podjetij obsegajo
tudi svinec in kadmij, pri čemur prevladuje svinec. Za emisije CPM – Gradbeni materiali v
Ţerjavu ni na voljo podatkov o emisiji. Podjetje se ukvarja s predelavo mineralne surovine
(halde), ki je nastala kot posledica rudarske oz. topilniške dejavnosti na tem območju. Analiza,
ki je bila opravljena v letu 2011 na vzorcu mivke in peska za posipanje tega podjetja, kaţejo,
da sta v materialu preseţeni kritični vrednosti za kadmij in svinec glede na Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Pri delovnem procesu in
transportu prihaja do prašenja in s tem do vnašanja materiala v okolico, zato lahko sklepamo,
da tudi to podjetje vpliva na onesnaţevanje s svincem in s kadmijem v okolico.
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Ker so koncentracije arzena, kadmija in svinca bistveno višje, kot na ostalih merilnih mestih v
Sloveniji, je potrebno z monitoringom zraka nadaljevati tudi v letu 2011 in tako preverjali
učinkovitost izvedenih ukrepov, ki jih predpisuje odlok, ki je bil sprejet leta 2007.

36

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 podatke o obremenjenosti tal s teţkimi kovinami (kadmij, svinec, cink, arzen)
na območjih, kjer so bili izvedeni sanacijski ukrepi (zamenjava zemlje, prekrivanje s
čisto zemljo) in na izbranih vrtovih (tla in vrtnine).
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, neopranih in opranih vrtnih na nekaterih
vrtovih v Zgornji Meţiški dolini,
 pridobiti podatke o biodostopnem deleţu svinca v talnih vzorcih,
 pridobiti podatke o obremenjenosti vode in sedimenta ter okoliških tal za nekatere
domnevno obremenjene vodotoke.
Poročilo za leto 2010 zajema analize vzorcev odvzetih novembra 2009 in novo vzorčenje
novembra 2010. Skupno je bilo odvzetih 54 vzorcev v letu 2009 (tla – 28; dvorišče/mivka –
5; rastline – 21) in 16 v letu 2010 (tla – 13; dvorišče/drugo – 3). Teste biološke (oralne)
biodostopnosti je opravila Neţa Finţgar (ENVIT d.o.o.). Zaradi problemov pri zagotavljanju
sredstev za izvedbo analiz so bili vzorci tal odvzeti v letu 2009 analizirani v letu 2010. Da ne
bi prihajalo do akumulacije neanaliziranih vzorcev je bilo vzorčenje v letu 2010 izvedeno v
manjšem obsegu v poznem jesenskem času.
VZORČENJE TAL IN VRTNIN V ZGORNJI MEŢIŠKI DOLINI V LETU 2009 in 2010
Pred izvedbo vzorčenja je bil na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
organiziran sestanek, ki so se ga udeleţili: predstavnik izvajalca naloge 2.11 'Monitoring tal in
vode' ga. Janja Turšič (ARSO), vodja projektne naloge 'Program sanacije okolja Zgornje
Meţiške doline' g. Matej Ivartnik in sodelujoča ga. Helena Pavlič (ZZV Ravne) ter predstavnik
izvajalca Marko Zupan (BF/ICPVO). Glede na ugotovitve v letu 2008 in zastavljene cilje je bil
oblikovan okvirni načrt za odvzem vzorcev (tabela). Opravljen je bil tudi terenski ogled
predvidenih lokacij vzorčenja in pripravljen plan vzorčenja.
Tabela: Plan aktivnosti v okviru naloge 2.11 Monitoring tal in vode
1. Lokacije kjer so bili (bodo) izvedeni sanacijski ukrepi
Igrišča otroških vrtcev, kjer je bila ugotovljena prekomerna obremenjenost tal in so bili oz. bodo
izvedeni sanacijski ukrepi nadomestitve zgornje plasti zemlje oz. prekrivanje tal s plastjo čiste
zemlje
KAJ?
KJE?
ZAKAJ?
Vzorci zemljine na različnih
Otroška igrišča:
Spremljanje obremenjenosti tal po
globinah.
izvedenih ukrepih. Ocena učinkovitosti
 Meţica (Vrtec, Polena)
Površina: (0-5cm); (5-20 cm)
oz. primernosti izvedenih ukrepov.
 Črna (Vrtec, Rudarjevo)
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Avtohtona tla: (0-5 cm pod
nivojem prekritja)



Predlogi za nadaljnje ukrepe bodo
Ţerjav (Novo igrišče,
oblikovani glede na oceno
Vrtec)
učinkovitosti ţe izvedenih.
Skupno 6 lokacij. (18 vzorcev)
Skupno je predvideno 18 preskusov vzorcev tal na vsebnost teţkih kovin (Pb, Cd, Zn, As).
2. Lokacije, kjer se pojavlja več otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi
KAJ?
KJE?
ZAKAJ?
Vzorci zemljine in makadamskih  Meţica (dvorišče med
Vsebnost svinca v krvi otrok sluţi kot
dvorišč oz. cest, ki vodijo
indikator izpostavljenosti svincu v
bloki med Leško in
neposredno mimo bivališč.
okolju, kjer otroci ţivijo. Pridobili bi
Partizansko)
radi informacijo, če so na lokacijah,
 Črna (območje
kjer je več otrok s povišanimi
Rudarjevega)
vsebnostmi svinca v krvi tudi tla močno
Skupno: 2 lokaciji
obremenjena s svincem.
Skupno so predvideni 4 preskusi vzorcev zemlje 4 preskusi vzorcev makadamskih tal na vsebnost kovin (Pb,
Cd, Zn, As). Pri 4 vzorcih bodo izvedeni preskusi na biorazpoloţljivost svinca v vzorcih.
3. Nekateri vrtovih, kjer je zemlja obremenjena s teţkimi kovinami in obremenjenost vrtnin s
svincem.
KAJ?
KJE?
ZAKAJ?
Vzorci zemljine in vrtnin na
Na vrtovih na onesnaţenih
Da pridobimo podatek, ki bi čim bolje
izbranih vrtovih, kjer stanovalci območjih.
odraţal naravno obremenjenost
pridelujejo zelenjavo.
zemljine s teţkimi kovinami.
 Meţica (Polena)
Predvideno 5 vzorcev
 Črna (Rudarjevo)
zemljine, po 3 vzorci solate (3
 Ţerjav (Center, vrtovi ob
podvzorci oprane, 3 podvzorci
tovarni)
neoprane) in 1 vzorec jagod
(podvzorec opranih in
neopranih)
Skupno je predvidenih 9 vzorcev. Izvedeni bodo preskusi na vsebnost kovin (Pb, Cd, Zn, As). Pri vzorcih
zemlje bodo izvedeni preskusi na biorazpoloţljivost svinca.
4. Preskusi sedimentov iz vodotokov in bliţnje zemljine
KAJ?
KJE?
ZAKAJ?
Sedimenti iz potokov in
Na dotokih stokih vodotokov.
Primerjava obremenjenosti sedimentov
zemljina iz obreţnih tal
 Pritok Jazbinskega potoka vodotokov, kamor se je nekoč
Predvidena 2 vzorca
odlagala jalovina in okoliških tal.
v Meţo
sedimenta in 2 vzorca zemljine.  Pritok Helenskega potoka
v Meţo
Skupno so predvideni 4 vzorci. Izvedeni bodo preskusi na vsebnost kovin (Pb, Cd, Zn, As).

Pred izvedbo vzorčenja je prišlo še do novih pobud s strani Zavoda za zdravstveno varstvo
Ravne na Koroškem, zato dejanska realizacija nekoliko odstopa od predvidenega načrta
vzorčenja. Vzorčenje tal in vrtnin je izvedla skupina Marko Zupan, Vili Šijanec (BF/ICPVO),
Janja Turšič (ARSO) in Helena Pavlič (ZZV Ravne), vzorec jagod je na vrtovih v Ţerjavu odvzel
Matej Ivartnik (ZZV Ravne). Odvzetih je bilo 33 talnih vzorcev (tla vrtov, tla igrišč in dvorišč,
mivka) in 21 rastlinskih vzorcev na 17 lokacijah v Zgornji Meţiški dolini (tabela).
Takoj po pripravi vzorcev so bile opravljene preliminarne meritve vsebnosti dveh kovin v talnih
vzorcih, ki so pokazale upravičenost sanacijskih ukrepov. Analize vseh predvidenih parametrov
so bile opravljene v jeseni 2010.
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Tabela: Podatki o lokacijah in odvzetih vzorcih v Zgornji meţiški dolini
OZNAKA
LOKACIJE
1 ZMD102001

X
(m)

Y
(m)

489065

152839

NADM.
VIŠINA
(m)

LOKACIJA

494 Meţica vrtec

NASELJE OBČINA
Meţica

Meţica

KATEGORIJA
vrtec

ŠT. VZETIH OPIS
VZORCEV VZORCA
3

OZNAKA VZORCA

GLOBINA
VZORCA
(cm)

tla

ZMD102001/01/1109/A

0–5

tla

ZMD102001/01/1109/B

5 – 20

tla

ZMD102001/01/1109/C

20 – 30
0 – 20

OPOMBE

2 ZMD102002

489065

152763

480 Meţica - Center

Meţica

Meţica

vrt

1

vrtna tla

ZMD102002/01/1109/D

3 ZMD102003

489563

151978

530 Meţica - Breg

Meţica

Meţica

vrt

1

vrtna tla

ZMD102003/01/1109/D

4 ZMD102004

490801

148985

552 Ţerjav vrtec

Ţerjav

Črna

vrtec

3

tla

ZMD102004/01/1109/A

Vzet vzorec rastlin:
radič in peteršilj.
Vzet vzorec rastlin:
0 – 20 rdeč radič in
peteršilj.
0–5

tla

ZMD102004/01/1109/B

5 – 20

tla

ZMD102004/01/1109/C

20 – 30

5 ZMD102005

490737

149030

546 Ţerjav - vrtovi

Ţerjav

Črna

vrt

1

vrtna tla

ZMD102005/01/1109/D

6 ZMD102006

487101

148939

782 Helena - Kuhina

Helena Kuhina

Črna

individualna
hiša

3

vrtna tla

ZMD102006/01/1109/D

dvorišče ZMD102006/02/1109/A
7 ZMD102007
8 ZMD102008

9 ZMD102009

488230
489748

488873

147129
154900

153127

588 Pristava igrišče

Pristava

463 Štrikar

Onkraj
Meţe

495

Meţica Fuţinarska

ZMD102006/03/1109/A

0 – 5 Mivka
0 - 5 Mivka

javno igrišče

1

tla

ZMD102007/01/1109/A

Meţica

Kmetijsko
zemljišče

3

tla

ZMD102008/01/1109/A

tla

ZMD102008/01/1109/B

tla

ZMD102008/01/1109/C

vrtna tla

ZMD102009/01/1109/D

vrtna tla

ZMD102009/02/1109/D

vrt

2

0–5

drugo
Črna

Fuţinarska Meţica

Vzet vzorec rastlin:
0 – 20 radič, peteršilj in
jagode.
Vzet vzorec rastlin:
0 – 20
radič in peteršilj

0 – 5 Površina je bila v
letu 2006 tretirana
5 – 20
s pripravkom NN
20 – 30
Vrt – nesaniran.
0 – 20 Vzet vzorec rastlin:
radič in peteršilj.
Vrt – saniran.
0 – 20 Vzet vzorec rastlin:
radič
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OZNAKA
LOKACIJE
10 ZMD102010

X
(m)

Y
(m)

490585

149024

NADM.
VIŠINA
(m)

LOKACIJA

536 Ţerjav igrišče

11 ZMD102011

489050

148035

500 Rudarjevo - Črna

12 ZMD102012

489246

148062

530

13 ZMD102013

489058

147907

570

14 ZMD102014

15 ZMD102015

489341

489089

147182

147992

NASELJE OBČINA
Ţerjav

Črna

KATEGORIJA
Javno igrišče

ŠT. VZETIH OPIS
VZORCEV VZORCA
3

OZNAKA VZORCA

tla

ZMD102010/01/1109/A

tla

ZMD102010/01/1109/B

5 – 20

tla

ZMD102010/01/1109/C
ZMD102011/01/1109/D

20 – 30

17 ZMD102017

489777

489807

152133

152071

Vzet vzorec rastlin:
radič in peteršilj.
Vzet vzorec rastlin:
0 – 20 radič, peteršilj in
korenje.

Črna

vrt

1

vrtna tla

Rudarjevo Mušenik

Mušenik

Črna

vrt

1

vrtna tla

Rudarjevo na
Kupu - igrišče

Rudarjevo

Črna

javno igrišče

2

tla

ZMD102013/01/1109/A

tla

ZMD102013/02/1109/L

tla

ZMD102014/01/1109/A

0–5

tla

ZMD102014/01/1109/B

5 – 20

tla

ZMD102014/01/1109/C

20 – 30

588 Črna vrtec

567 Rudarjevo

Črna

Rudarjevo

Črna

Črna

vrtec

ohišnica

3

2

ZMD102012/01/1109/D

dvorišče ZMD102015/01/1109/A

505 Meţica - Polena

480 Meţica - Polena

Polena

Polena

Meţica

Meţica

javno igrišče

vrt

2

1

tla

ZMD102016/01/1109/A

tla

ZMD102016/02/1109/D

vrtna tla

ZMD102017/01/1109/D

OPOMBE

0–5

Črna

dvorišče ZMD102015/02/1109/A
16 ZMD102016

GLOBINA
VZORCA
(cm)

0 – 20

0 – 5 Nov sloj.
15 – 25 Stara površina.

0 – 5 Staro dvorišče
Nov material ob
asfaltu
Gola površina ob
0–5
igralih
Zemlja predvidena
0 – 20 za ureditev
površine
Vzet vzorec rastlin:
0 – 20 radič, peteršilj in
korenje.
0–5
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Oktobra 2010 je Matej Ivartnik terenski ekipi izvajalca in predstavniku naročnika predstavil
predlog vzorčenja v letu 2010. Sondiranje in odvzem vzorcev tal s ciljem spremljanja stanja
kakovosti tal po zamenjavi zemlje (monitoring) je bilo predvideno na igriščih vrtcev v Črni,
Ţerjavu in Meţici. Na petih novih lokacijah je bilo predvideno vzorčenje površinskega sloja tal
in/ali makadamskih dvorišč. Vzorčenje na predvidenih lokacijah je bilo izvedeno 21. oktobra
in 18. novembra 2010. Skupno je bilo odvzetih 16 vzorcev tal in makadamskih dvorišč
oziroma privozov, vendar sta bila le dva vzorca iz lokacije Ţerjavu 20 vključena v meritve
skupaj z vzorci iz leta 2009. Dne 17.1.2011 so bili odvzeti še vzorci cestnega posipa v
naseljih Črna, Ţerjav in Meţica ter makadama iz dvorišča in ceste mimo kmetije Ludaranski vrh
23.
Vsi odvzeti vzorci so sestavljeni vzorci iz 10 – 25 inkrementov (sond). Vzorci tal v vrtovih za
pridelavo vrtnin so bili odvzeti iz območja enega ali več vrtov na lokaciji s koničasto sodno do
globine obračanja tal, ki je bila največkrat do 20 cm. Vzorci na lokacijah, kjer so bile
izvedene sanacije s prekrivanjem tal ali zamenjavo vrhnjega sloja tal, so bili odvzeti iz več
globin s koničasto sodno. Globina sondiranja je bila odvisna od debeline novega nasutja
oziroma zamenjave zemlje, ki je bil v povprečju od 10 do 20 cm. Vzorci starih tal so bili
odvzeti vsaj 10 cm globlje od novega nasutja. V posamezni sondi je bila dobro razvidna meja
med novo zemljino in površino pred nasutjem, zato je bilo moţno dobro ločiti novo zemljino od
stare. Na saniranih površinah je bil odvzet površinski vzorec (0-5 cm) in običajno drugi vzorec
nove zemljine (5-15/20cm), če je bil sloj nove zemljine dovolj debel. Sloj prvotne zemljine je
bil največkrat v globini med 15 in 30 cm. Na makadamskih dvoriščih je bil odvzet zgornji sloj
tal do globine 5 cm, material za posip pa je bil odvzet s pometanjem iz utrjenih površin (ceste,
dvorišča). Na vrtovih so bili pobrani vzorci radiča (3–8 glav) in peteršilja (3-10 korenov), za
katera velja, da dobro akumulirata teţke kovine. Vzorec jagod je bil pobran iz različnih vrtov
v Ţerjavu.
PRED SANACIJO

PO SANACIJI

Slika: Shema vzorčenja tal na igriščih pred in po izvedeni sanaciji: sloj A pred sanacijo je enak
sloju C po sanaciji

Slika: Debelina sanacijskega sloja je zelo heterogena, enako velja tudi za globino in lastnosti
tal pred sanacijo (sondi sta iz iste lokacije vzorčenja!)

Slika: Odvzem vzorca tal
ANALIZNE METODE
Analizirani so bili izbrani parametri glede na vsebnosti kovin v tleh Zgornje Meţiške doline.
Poleg kovin Cd, Pb in Zn je bil izbran tudi element As, ki so ga v letu 2008 zasledili pri
monitoringu zraka. Uporabljene so analizne metode oziroma metodologija priprave vzorcev
skladne z zahtevami Pravilnika 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, …).
Vzorci vrtnin so bili v laboratoriju dobro oprani s tekočo in destilirano vodo, ustrezno zmanjšani
in posušeni z metodo liofilizacije. Vzorec jagod je bil razdeljen na polovico, en del opran z
vodo, drugi del pa ne, nato pa sta bila oba vzorca posušena z metodo liofilizacije. Mletje vseh
rastlinskih vzorcev je bilo opravljeno z mlinom Retsch ZM100.
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..
Poleg standardne pedološke analize so bile izvedene analize na anorganske nevarne snovi.
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. Skupno je bila biološka dostopnost določena v 6 vzorcih tal (tabela). Na
dveh vzorcih odvzetih oktobra leta 2010 je bila določena biodstopnost Pb, Zn in Cd na štirih
vzorcih odvzetih septembra 2008 pa biodostopnost Pb.
Tabela: Vzorci tal v katerih je bila določena biološka dostopnost kovin
LETO VZORČENJA

Oktober 2010
September 2008

MESTO VZORČENJA

OZNAKA VZORCA

Zerjav 20 – dvorišče
Ţerjav 20 - vrt
Šmelc 1 - dvorišče
Javorje – Jedlovčnik - dvorišče
Podkraj - dvorišče
Koprivna – šola - dvorišče

ZMD 103001/01/1010/A
ZMD 103001/02/1010/D
ZMD 101018/02/0908/A
ZMD 101017/02/0908/A
ZMD 101008/02/0908/A
ZMD 101015/02/0908/A

REZULTATI ANALIZ
Prikazani so rezultati analiz na vsebnost teţkih kovin. V vzorcih tal, dvorišč in mivke presejanih
skozi 2 mm sito (brez skeleta) in izbranih vrtninah je bila določena vsebnost elementov: kadmij
(Cd), svinec (Pb), cink (Zn) in arzen (As). Rezultati analiz vzorcev odvzetih v ZMD leta 2009 in
oktobra 2010 (dva vzorca iz lokacije v Ţerjavu) 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.

Tabela: Vsebnost anorganskih nevarnih snovi v vzorcih tal (mg/kg suhe snovi) in rastlin (mg/kg sveţe mase) iz Zgornje Meţiške doline
OZNAKA

LOKACIJA in vrsta

LOKACIJE
ZMD102001

ZMD102002

ZMD102003

ZMD102004

ZMD102005

ZMD102006

Meţica vrtec

Meţica - Center

Meţica - Breg

Ţerjav vrtec

Ţerjav - vrtovi

Helena – Kuhina - vrt

Mivka v peskovniku

GLOBINA
VZORCA
(cm)

vzorci tal, dvorišč, mivke
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
KODA VZORCA
suhe s.
suhe s.

Cd
mg/kg
suhe s.

As
mg/kg
suhe s.

0-5

ZMD102001/01/1109/A

118

61,0

<0,80

10,32

5 - 20

ZMD102001/02/1109/B

140

66,6

<0,80

10,66

20 - 30

ZMD102001/03/1109/C

1966

892

12,90

11,66

0 - 20

ZMD102002/01/1109/D

966

650

6,00

0 - 20

ZMD102003/01/1109/D

890

590

3,30

17,99

120

34,0

<0,80

9,66

5 - 20

ZMD102004/02/1109/B

100

30,3

<0,80

8,66

20 - 30

ZMD102004/03/1109/C

2933

9200

22,33

59,94

0 - 20

ZMD102005/01/1109/D

1033

1870

12,00

16,32

1233

983

7,60

As
mg/kg
sveţe m.

radič

ZMD102004/01/1109/A

ZMD102006/01/1109/D

KODA VZORCA

Cd
mg/kg
sveţe m.

11,32 ZMD102002/01/1109/R01

0-5

0 - 20

VRSTA RASTLINE

RASTLINSKI VZORCI
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
sveţe m.
sveţe m.

15,66

0-5

ZMD102006/02/1109/A

3166

1630

26,60

6,33

0-5

ZMD102006/03/1109/A

433

86,6

2,60

0,18

peteršilj
ZMD102002/01/1109/R02
radič
ZMD102003/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102003/01/1109/R02

radič
ZMD102005/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102005/01/1109/R02
Jagode-oprane
ZMD102005/01/1109/R03
Jagode-neoprane
ZMD102005/01/1109/R04
radič
ZMD102006/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102006/01/1109/R02

1,83

0,029

0,0275

<0,0025

3,679

0,2587*

0,0624

<0,0104

2,535

0,0455

0,0285

<0,0025

4,498

1,1869*

0,1014*

<0,0104

2,08

0,145

0,116

0,005

2,47

0,455*

0,052

<0,0104

1,088

0,1256

0,0128

0,0066

1,28

0,4976*

0,016

0,0093

2,08

0,0095

0,03

<0,0025

1,95

0,1716*

0,0208

<0,0104

OZNAKA

LOKACIJA in vrsta

LOKACIJE

GLOBINA
VZORCA
(cm)

vzorci tal, dvorišč, mivke
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
KODA VZORCA
suhe s.
suhe s.

Cd
mg/kg
suhe s.

ZMD102007

Pristava igrišče - mivka

0-5

ZMD102007/01/1109/A

46,6

4,66

<0,80

ZMD102008

Štrikar

0-5

ZMD102008/01/1109/A

3223

1667

17,30

5 - 20

ZMD102008/02/1109/B

4467

1983

25,60

20 - 30

ZMD102008/03/1109/C

3866

1666

23,00

0 - 20

ZMD102009/01/1109/D

630

406

3,63

ZMD102009

Meţica (Fuţinarska) - vrt

saniran vrt
ZMD102010

ZMD102011

ZMD102012

ZMD102013

Ţerjav igrišče

Rudarjevo - Črna

Rudarjevo - Mušenik

Rudarjevo na Kupu igrišče

ZMD102014

Črna vrtec

0 - 20

ZMD102009/02/1109/D

86,6

54,3

<0,80

0-5

ZMD102010/01/1109/A

121

38,3

<0,80

5 - 20

ZMD102010/02/1109/B

146,00

44,0

<0,80

20 - 30

ZMD102010/03/1109/C

3533

1310

23,30

0 - 20

ZMD102011/01/1109/D

837

756

6,13

0 - 20

ZMD102012/01/1109/D

363

229

2,43

As
mg/kg
suhe s.

18,32

6,67

14,32

8,00

0-5

ZMD102013/01/1109/A

105

41,3

<0,80

15 - 25

ZMD102013/02/1109/L

3733

2243

5,90

0-5

ZMD102014/01/1109/A

106

35,6

<0,80

8,00

5 - 20

ZMD102014/02/1109/B

112

47,2

<0,80

9,33

20 - 30

ZMD102014/03/1109/C

536

270

3,26

12,65

VRSTA RASTLINE
KODA VZORCA

radič
ZMD102009/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102009/01/1109/R03
radič
ZMD102009/02/1109/R02

radič
ZMD102011/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102011/01/1109/R02
radič
ZMD102012/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102012/01/1109/R02
korenje
ZMD102012/02/1109/R01

RASTLINSKI VZORCI
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
sveţe m.
sveţe m.

Cd
mg/kg
sveţe m.

As
mg/kg
sveţe m.

1,8

0,029

0,0225

<0,0025

2,769

0,3237*

0,039

<0,0104

2,5

0,0455

0,0265

<0,0025

1,9

0,0785

0,031

<0,0025

3,068

0,455*

0,052

<0,0104

1,475

0,0275

0,0415

<0,0025

5,109

0,4745*

0,065

<0,0104

2,899

0,3016*

0,1612*

<0,0104

OZNAKA

LOKACIJA in vrsta

LOKACIJE
ZMD102015

ZMD102016

ZMD102017

ZMD103001

Rudarjevo

Meţica - Polena

Meţica - Polena

Ţerjav - Zaveršnik

GLOBINA
VZORCA
(cm)

vzorci tal, dvorišč, mivke
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
KODA VZORCA
suhe s.
suhe s.

Cd
mg/kg
suhe s.

As
mg/kg
suhe s.

0-5

ZMD102015/01/1109/A

4533

1150

28,00

9,66

0-5

ZMD102015/02/1109/A

3333

1117

20,60

18,65

0-5

ZMD102016/01/1109/A

3766

7600

49,30

49,95

0 - 20

ZMD102016/02/1109/D

150

131

<0,80

12,65

0 - 20

ZMD102017/01/1109/D

1466

1510

9,66

14,32

0-5

ZMD103001/01/1010/A

2966

1956

16,6

22,64

0 - 20

ZMD103001/02/1010/D

7000

4200

14,6

10,99

___* - Ur. L. EU L173/6; Uredba komisije 629/2008

VRSTA RASTLINE
KODA VZORCA

radič
ZMD102017/01/1109/R01
peteršilj
ZMD102017/01/1109/R02
korenje
ZMD102017/01/1109/R03

RASTLINSKI VZORCI
Zn
Pb
mg/kg
mg/kg
sveţe m.
sveţe m.

Cd
mg/kg
sveţe m.

As
mg/kg
sveţe m.

1,815

0,0705

0,034

<0,0025

5,668

1,0569*

0,0598

<0,0104

6,188

1,0686*

0,2795*

<0,0104

pred sanacijo
po sanaciji

Slika: Primerjava koncentracije svinca v vrnjem sloju tal (0-5 cm)
pred sanacijo in po njej
Vsebnost kovin v odvzetih vzorcih kaţe pričakovan pozitiven učinek zamenjave zgornje plasti
tal oziroma preplastitve površine onesnaţenih tal. V tabeli rezultatov analiz je veliko krat
uporabljena zelena oziroma modra barva za označitev stopnje onesnaţenosti tal (nivo
naravnega ozadja oziroma pod detekcijsko mejo metode določanja), predvsem to velja za
zgornje plasti tal v vrtcih in javnih parkih (igriščih), kjer je bila izvedena tovrstna sanacija.
Nazorno to kaţe tudi zgornja slika primerjave vsebnosti svinca v zgornji plasti tal, pred in po
izvedbi sanacije, podobno pa bi pokazale tudi primerjave za ostale kovine. Hkrati je
potrebno opozoriti, da so koncentracijski nivoji kovin v vzorcih tal kjer sanacija ni bila izvedena
večinoma v vijoličnem območju, ki pomeni prekoračitev kritične vsebnosti kovin v tleh.
Opravljene analize vrtnin nakazujejo moţnost sprejema kovin v rastline. Izbor rastlin je bil v
času odvzema vzorcev (novembra) 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 vsebnosti svinca v neopranem in
opranem vzorcu jagod, ki kaţe da lahko z enostavnim umivanjem bistveno zmanjšamo vnos
svinca v telo.
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). Rezultati so podani kot deleţ (%) biodostopnih kovin glede na celokupno
vrednost elementov izmerjenih po razklopu z zlatotopko (tabela).
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Tabela: Biološko dostopen Pb (%) v ţelodčni in črevesni fazi človeškega prebavnega sistema.
V oklepajih so vrednosti preračunane na celokupno koncentracijo Pb izmerjenega v CPVO
MESTO VZORČENJA

Zerjav 20 – dvorišče
Ţerjav 20 - vrt
Šmelc 1 - dvorišče
Javorje – Jedlovčnik - dvorišče
Podkraj - dvorišče
Koprivna – šola - dvorišče

Ţelodčna faza (%)

Črevesna faza (%)

27 ± 1
(18±1)
25 ± 8
(10±3)
36 ± 5
(16±2)
27 ±5
(10±2)

23,98
10,20
7,4 ±2,4
(5±2)
6,3 ± 0,6
(3±0)
16,0 ± 1,6
(7±1)
9,1 ±2,4
(3,5±1)

Od celokupnega Pb v tleh je v analiziranih vzorcih v tankem črevesju, kjer poteka absorbcija,
biodostopnega sorazmerno majhen deleţ (3-23,98 %). Zaradi visokih celokupnih koncentracij
svinca v tleh pa tudi nizek deleţ lahko pomeni velik vnos. Ameriška okoljska agencija navaja,
da otroci med 1 in 6 let zauţijejo pri svojih običajnih aktivnostih povprečno 100 mg tal (US
EPA, 2002). Na lokaciji Ţerjav vrt, bi tako otroci samo z zauţivanjem tal dnevno vnesli v telo
420 µg Pb, od katerega ga je po rezultatih opravljenih analiz 43 µg v obliki, ki omogoča
privzem v telo.
ZAKLJUČEK
Rezultati analiz vzorcev tal so pokazali, da so bili izvedeni sanacijski ukrepi na otroških igriščih
vsaj zaenkrat učinkoviti. Koncentracije teţkih kovin v vrhnji plasti tal, s katero prihajajo otroci
med svojo igro v neposredni stik, so nizke, kar pomeni tudi niţjo izpostavljenost otrok.
Koncentracije teţkih kovin v vrhnji plasti tal bo potrebno spremljati tudi v prihodnjih letih z
namenom ugotavljanja trajnosti doseţenega učinka. Analize tal na ostalih lokacijah so znova
potrdile visoko obremenjenost tal in potrebo po ukrepanju. Ugotovljene koncentracije kovin v
zelenjavi je pokazalo, da so za gojenje in uţivanje v onesnaţenem območju manj primerne
rastline, ki imajo uţiten koren. Primerjava vsebnosti svinca v neopranem in opranem vzorcu
jagod je pokazala, da lahko z dobrim pranjem odstranimo iz vrtnin večino teţkih kovin
(predvsem svinca) in na ta način bistveno zmanjšamo vnos svinca v telo. Preskusi vzorcev tal na
biološko dostopen deleţ teţkih kovin so pokazali, da je dostopen sorazmerno nizek deleţ
celokupne koncentracije teţkih kovin, ki pa z vidika izpostavljenosti prebivalstva nikakor ni
zanemarljiv, kar potrjuje ustrezno usmeritev začrtanih ukrepov.
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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.
Skupen cilj različnih ukrepov (preplastitve makadamskih površin, čiščenje ostrešij in fasad,
varovalna prehrana, menjava vrhnje plasti zemlje, mokro čiščenje utrjenih površin...) iz Odloka
o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Meţiški dolini je zmanjšati izpostavljenost prebivalcev svincu in drugim teţkim
kovinam. Cilj je doseči vsebnost svinca v krvi otrok pod akcijskim nivojem (100 µg/l) pri 95% iz
Zgornje Meţiške doline.
2.12.1 NALOGE V OKVIRU UKREPA KOORDINACIJA PRIPRAVE LETNIH PROGRAMOV
UKREPOV IN POROČIL O IZVAJANJU PROGRAMA TER STROKOVNI NADZOR NAD
IZVAJANJEM UKREPOV IZ ODLOKA NA OPERATIVNI RAVNI
Zavod za zdravstveno varstvo v okviru ukrepa 2.12 Koordinacija priprave letnih programov
ukrepov in poročil o izvajanju programa ter strokovni nadzor nad izvajanjem ukrepov iz
odloka na operativni ravni izvaja sodeluje skupaj s partnerji v projektu: Občina Črna na
Koroškem, Občina Meţica, ARSO, Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni nalogi v okviru
ukrepa sta priprava letnih planov ukrepov in spremljanje stanja na terenu, kjer se spremlja
potek ukrepov, ki se izvajajo, stanje na mestih kjer so sanacijski ukrepi ţe bili izvedeni in stanje
na mestih, kjer so ukrepi še predvideni.
Priprava predlogov za letni plan ukrepov
V letu 2010 je zaradi precej zapletene ekonomske situacije veliko naporov zahteval proces
usklajevanja izvedbe plana za leto 2010. Najprej je bilo potrebno nekoliko zniţati
predvidena sredstva za izvedbo ukrepov, po pozni potrditvi plana (22. 7. 2010) in nadaljnjih
teţavah z razpoloţljivimi sredstvi je bilo potrebno prestaviti dinamiko izvajanja ukrepov v
obdobje jesen 2010 do pomladi 2011. Glede na pozen začetek izvajanja ukrepov
pravzaprav tudi ni bilo moč pričakovati, da bi lahko vse izvedli ţe v letu 2010. Dolga zima je
še dodatno pripomogla k temu, da do konca meseca marca 2011 nekaj ukrepov še ni bilo
realiziranih. Poleg vsega ostalega so se v letu 2010 pokazali tudi problemov pri praktičnem
izvajanju ukrepov, kjer se je pokazalo, da zaradi kompleksnosti izvedbe v določenih primerih
prihaja do zapletov pri usklajevanju izvedbenega dela z zastavljenimi okvirji. Za doseganje
večjega učinka bo potrebno te razlike v prihodnjih letih v čim večji moţni meri odpraviti.
Glede na to, da se je usklajevanje postopkov za izvedbo plana za leto 2010 zavleklo v
jesenske mesece, sama izvedba pa precej v leto 2011, je nekoliko počasneje nastajal tudi
predlog plana ukrepov za leto 2011. ZZV Ravne je pripravil predloge ukrepov, izvedeni so
bili tudi usklajevalni sestanki s predstavniki Občin Meţica in Črna na Koroškem. Predlog plana
je bil posredovan na Ministrstvo za okolje in prostor. Vsebinsko je plan 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. Še iz plana za leto 2010 je potrebno zaključiti vse postopke v zvezi z
nabavo namenskega vozila in nadaljevati z izvajanjem mokrega čiščenja utrjenih površin. V
predlog plana za leto 2011 so uvrščene tudi stalne spremljajoče naloge - monitoring tal in
zraka ter naloge informiranja in spremljanja izvajanja programa.
Predlog plana za leto 2011 je v prilogi 1.
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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 so strokovni delavci ZZV Ravne tudi v letu 2010 izvedli pregled stanja teh površin in
jih ocenili njihovo stanje oz. moţnost izpostavljenosti prebivalstva, ki tam ţivi, prahu iz teh
površin. Na podlagi teh 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. Podatke 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.
Sezam površin, ki so bile predmet ogleda, je bil tudi v letu 2010 dopolnjen, glede na
predloge predstavnikov občin in občanov ter na podlagi opaţanj ob terenskih ogledih.
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REZULTATI
Skupno je bilo v ocenitev vključenih 54 površin na območju občin Meţica in Črna na Koroškem.
Površine, ki so bile v okviru izvajanja ukrepov ţe preplaščene niso bile ocenjene, ampak je bilo
zgolj ugotovljeno, da je bila preplastitev izvedena.
Najvišje ocene z vidika nujnosti sanacije so bile podane za naslednje površine:
- preostali del šolske poti v Meţici,
- makadamske površine v naselju na Poleni (Meţica),
- makadamske odseki v bliţini stadiona v Meţici,
- makadamske površine okoli Osnovne šole Črna,
- parkirišči v centru Črne (Center 80, Center 37),
- ceste v Rudarjevem (Rudarjevo 6 in 15).
Nekatere od najvišje ocenjenih površin, so bile uvrščene v program ukrepov za leto 2010,
zaradi zapletov in dolgotrajnih postopkov pa preplastitev v času ocenjevanja še ni bila in je
bila izvedena v pomladnem obdobju 2011.
NAJVIŠJE OCENJENE POVRŠINE

Slika: Preostali del šolske poti (Meţica)

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

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

Slike: Makadamske površine med bloki Rudarjevo 6 in 15 (Črna)
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Pregled izvedenih nalog
V letu 2010 so strokovni delavci ZZV Ravne izvajali redne obhode na terenu in pregledovali
napredek pri izvajanju posameznih ukrepov. O opaţanjih so obveščali predstavnike občin ter
skladno s pogodbo poročali Ministrstvu za okolje in prostor. Dinamika izvajanja nalog je bila v
letu 2010 precej počasnejša, kot v letu 2009. V letošnjem letu so se začeli ukrepi intenzivno
izvajati šele v jesenskih mesecih, v prvi polovici leta pa so tekli zgolj kontinuirani ukrepi
(informiranje, dopolnilna varovalna prehrana, monitoring prašnih delcev v zraku). Glede na
dinamiko ukrepov je bil tudi opazen napredek na terenu precej manjši, čemur je bila
prilagojena tudi intenziteta 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.
Vzorčenje snega
V Zgornji Meţiški dolini potekajo različne raziskovalne naloge, ki so povezane z
obremenjenostjo okolja s teţkimi kovinami. Precej aktiven je na tem področju Kemijski Inštitut iz
Ljubljane s katerim smo sodelovali ţe leta 2008 pri meritvah paršnih delcev po velikostnih
frakcijah. V mesecu januarja leta 2010 so na isti lokaciji (za šolo Ţerjav) odvzeli vzorce snega
in tal za preiskave na vsebnost teţkih kovin.

Slika: Odvzem vzorca snega in zemljine
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Tabela: Izpeljane aktivnosti na področju priprave, izpeljave in nadzora programov na
operativni ravni, v letu 2010
Datum
11.1.2010

Izvajalec
Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Aktivnost
Pisne pripombe na osnutek spremembe odloka

14.1.2010

Matej Ivartnik

Sestanek na Občini Meţica glede priprave
Operativnega prostorskega načrta

14.1.2010

Matej Ivartnik

Sestanek z ţupanom Občine Črna na Koroškem glede
nadaljevanja realizacije plana 2009

15.1.2010

Srečko Stravnik

19.1.2010

Helena Pavlič

Vzorčenje snega in zemlje v Ţerjavu, v sodelovanju s
Kemijskim inštitutom Ljubljana

26.1.2010

Evgen Janet, Matej
Ivartnik

Skupni sestanek predstavnikov obeh občin (v Meţici),
na temo Problematika ZMD zaradi izkopavanja
kamnoloma (halde) v Ţerjavu

28.1.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič, Evgen Janet

Sestanek na MOP-u s predstavnikom dr. Kopaču
glede oddanega poročila za leto 2009 in zaradi
programa sanacije za leto 2010

4.2.2010

Srečko Stravnik

17.2.2010

Srečko Stravnik

19.2.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič, Evgen Janet

3.3.2010

Srečko Stravnik

Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku

Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Sestanek s predstavniki obeh občin, zaradi plana
dela za leto 2010
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku

9.3.2010

Helena Pavlič

Sestanek z dobavitelji varovalne prehrane na Občini
Meţica

12.3.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Sestanek na MOP-u s predstavniki: dr. Kopačem, g.
Erjavcu glede poročila 2009 za Vlado RS in zaradi
Programa ukrepov za sanacijo ZMD za leto 2010

30.3.2010

Matej Ivartnik

Ogled dokumentacije TAB-presoja vplivov na okolje
za objekt na lokaciji Mušenik, na Upravni enoti Ravne

8.4.2010

Srečko Stravnik

5.5.2010

Srečko Stravnik

Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
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11.5.2010

Matej Ivartnik, Evgen
Janet

19.5.2010

Helena Pavlič

Okrogla miza v Prevaljah, na temo Tretja razvojna
os
Udeleţba na konferenci Okolje in človekove pravice

26.5.2010

Matej Ivartnik

Udeleţba na Odboru za komunalne zadeve, urejanje
prostora in varstvo okolja, v Občini Črna

26.5.2010

Matej Ivartnik

Odvzem vzorca navoza na makadamsko cesto v
Meţici-Plat

3.6.2010

Matej Ivartnik

7.6.2010

Srečko Stravnik

14.6.2010

Srečko Stravnik

22.6.2010

Matej Ivartnik

23.6.2010

Matej Ivartnik, Milan
Pokeršnik

1.7.2010

Matej Ivartnik

7.7.2010

Matej Ivartnik

8.7.2010

Srečko Stravnik

Udeleţba na seji Odbora za okolje in prostor v
Meţici
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Udeleţba na občinski seji sveta, v Občini Meţica
Udeleţba na posvetu »Ekološko kmetovanje na
industrijsko degradiranih območjih, v Občini Meţica
Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.2.
Preplastitev odseka pri narodnem domu in Leški cesti
v občini Meţica
Sestanek na temo remediacije zemlje – moţnost
projekta s sodelovanjem Občine Črna in podjetja
Envit
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.7.
Urejanje fasade in ostrešja šolske telovadnice v
Meţici
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku

26.7.2010

Helena Pavlič

26.7.2010

Srečko Stravnik

6.8.2010

Matej Ivartnik, Milan
Pokeršnik

9.8.2010

Gregor Švetak

12.8.2010

Matej Ivartnik, Milan
Pokeršnik

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin

17.8.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.2.
Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in
zadrţujejo otroci v Občini Črna

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
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17.8.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

18.8.2010

Milan Pokeršnik

24.8.2010

Milan Pokeršnik

25.8.2010

Srečko Stravnik

27.8.2010

Milan Pokeršnik

26.8.2010

Helena Pavlič

30.8.2010

Matej Ivartnik

1.9.2010

Milan Pokeršnik

2.9.2010

Srečko Stravnik

Pregled izvedbe ukrepa 2.1. Zamenjava onesnaţene
zemlje in zasejanje trave na javnih površinah, ki so
namenjene zadrţevanju otrok v Občini Črna
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin
Sestanek s predstavniki Občine Meţica in Osnovne
šole glede izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje
subvencij za zagotovitev varovalne prehrane javnim
vzgojno izobraţevalnim zavodom in drugim javnim
zavodom za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno
varstvo otrok
Odpiranje ponudb javnega razpisa za ukrep 2.3.
Mokro čiščenje javnih površin v Občini Črna, nabava
namenskega vozila
Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v
Občini Črna
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku

Milan Pokeršnik

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v
Občini Črna

16.9.2010

Milan Pokeršnik

Ogled terena, ocenjevanje makadamskih površin v
Občini Črna

21.9.2010

Matej Ivartnik, Evgen
Janet

5.10.2010

Srečko Stravnik

11.10.2010

Srečko Stravnik

6.9.2010

Sestanek na MOP-u sekretarjem g. Bojanom Erjavcem
glede finančnih sredstev za program 2010
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku

15.10.2010

Matej Ivartnik

Sestanek na MOP-u s sekretarjem g. Bojanom
Erjavcem in predstavniki ARSO glede finančnih
sredstev za program 2010

21.10.2010

Matej Ivartnik in
predstavniki ARSO

Vzorčenje zemljin in makadamskih površin
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3.11.2010

Srečko Stravnik

8.11.2010

Helena Pavlič, Gregor
Švetak

3.11.2010

Matej Ivartnik, Evgen
Janet in Helena Pavlič

12.11.2010

Milan Pokeršnik

15.11.2010

Matej Ivartnik, Helena
Pavlič

16.11.2010

Helena Pavlič

Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Sestanek s predstavniki Občine Črna in Osnovne šole
glede izvajanja ukrepa 2.6. Dodeljevanje subvencij
za zagotovitev varovalne prehrane javnim vzgojno
izobraţevalnim zavodom in drugim javnim zavodom
za vzgojo, izobraţevanje in zdravstveno varstvo otrok
Srečanje z ministrom za okolje in prostor v Občini
Meţica, tema: problematika onesnaţevanja ZMD,
potek letnega programa ukrepov in predstavitev
doseţenih rezultatov
Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini Črna
in Občini Meţica
Sestanek z ţupanjo Občine Črna na Koroškem glede
priprave plana sanacije ZMD za leto 2011
Ogled terena, ocenjevanje otroških igrišč v Občini
Črna in Občini Meţica
Sestanek na MOP-u z njihovimi predstavniki,
predstavniki obeh občin in predstavnikom zavoda
glede realizacije plana 2010

16.11.2010

Matej Ivartnik

18.11.2010

Predstavniki ARSO,
Matej Ivartnik

Vzorčenje zemljine in makadamskih površin na
območju Občin Meţica in Črna

19.11.2010

Milan Pokeršnik

Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini
Meţica

24.11.2010

Predstavniki ARSO

Postavitev aparata (za merjenje delcev PM 2.5) v
Ţerjavu, Občina Črna na Koroškem

25.11.2010

Milan Pokeršnik

25.11.2010

Milan Pokeršnik

25.11.2010

Matej Ivartnik

Kontrola aparata za monitoring teţkih kovin v zraku
Ogled terena, realizacija plana 2010 v Občini Črna
Sestanek s predstavniki Občine Meţica glede
priprave plana sanacije ZMD za leto 2011
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3

EVALVACIJA POTEKA PROGRAMA

Program ima zelo jasno postavljene cilje – zagotoviti prebivalcem Zgornje Meţiške doline
pogoje za zdravo ţivljenje in doseči vsebnosti svinca v krvi otrok pod akcijskim nivojem (100
µg/l, CDC 1991). Akcijski nivo ni samo tista vrednost za svinec v krvi, ki je glede na tveganje
za zdravje nedopustna (za svinec pravzaprav ni dopustne vrednosti), ampak je vrednost za
katero je v praksi dokazano, da jo je moţno z ukrepi za zmanjšavanje izpostavljenosti doseči.
Osnovno merilo za oceno napredka programa je torej prav deleţ otrok z vsebnostjo svinca v
krvi pod 100 µg/l. Cilj programa je doseči to vrednost pri praktično vseh otrocih (95 %),
merilo napredka pa deleţ otrok z niţjimi koncentracijami, ki se seveda mora ciljni vrednosti
pribliţevati. Vsebnost svinca v krvi otrok je rezultat vnosa svinca v telo iz različnih virov –
preko hrane, zraka, zemlje, prahu…. Pogoj za niţanje vsebnosti svinca v krvi otrok je
manjšanje izpostavljenosti svincu iz okolja in manjšanje vnosa svinca v telo. Oboje je moţno
doseči z vestnim izvajanje zastavljenih ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Meţiški dolini v praksi. S tega vidika je merilo za oceno napredka programa tudi število
uspešno realiziranih ukrepov iz letnega programa ukrepov. Za oceno učinka izvedenih ukrepov
se izvajajo tudi meritve obremenjenosti zraka in tal s teţkimi kovinami. Pri tem je potrebno
izpostaviti, da je pričakovati pri obremenjenosti tal na saniranih območjih bistveno niţje
koncentracije, medtem ko je pri meritvah obremenjenosti zraka pričakovati počasnejše
postopno niţanje koncentracij onesnaţil.
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 otrok
tudi osnovni kazalec za oceno napredka (cilj – 95% pod 100 µg/l).
REZULTATI
V letu 2010 so bili odvzeti vzorci krvi pri 115 tri leta starih (20 do 48 mesecev) otrok iz
območja Zgornje Meţiške doline. 45 otrok je bilo iz občine Črna na Koroškem, 70 pa iz občine
Meţica, 56 je bilo dečkov in 59 deklic. Mediana za vsebnost svinca v krvi je bila 36 µg/l,
srednja geometrična koncentracija svinca v krvi pa 37,6 µg/l. Edina precej izstopajoča
vrednost (301 µg/l) je bila izmerjena pri dečku iz občine Črna na Koroškem. Pri dečkih so bile
malenkost višje vrednosti za mediano, aritmetično in geometrično sredino svinca v krvi, kot pri
deklicah.
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Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi triletnih
otrok iz Zgornje Meţiške doline, po spolu, (leto 2010)
Geometrična Aritmetična
SPOL
N
Mediana
sredina
sredina
Minimum
Maksimum
ŢENSKI
59
33,0
37,1
45,5
13
165
MOŠKI
56
39,0
38,1
48,1
9
301
SKUPAJ
115
36,0
37,6
46,8
9
301
Tudi v letu 2010 velja ugotovitev, da imajo otroci iz Občine Črna na Koroškem višje
koncentracije svinca v krvi, kot otroci iz Občine Meţica.
Tabela: Maksimalne, minimalne in srednje vrednosti za koncentracijo svinca v krvi triletnih otrok
iz Zgornje Meţiške Doline, glede na občino bivanja, (leto 2010)
Geometrična Aritmetična
SPOL
N
Mediana
sredina
sredina
Minimum
Maksimum
ČRNA
45
49,0
53,0
65,0
18
301
MEŢICA
70
30,5
30,2
35,0
9
108
SKUPAJ
115
36,0
37,6
46,8
9
301
Povišana vsebnost svinca v krvi ( ≥ 100 µg/l) je bila ugotovljena pri 11 (9,6 %) tri leta starih
otrocih iz ZMD, pri 4 (7,1 %) dečkih in pri 7 (11,5 %) deklicah. Povišane vsebnosti je imelo 8
(17,8 %) otrok iz Občine Črna na Koroškem in 3 (4,3 %) otroci iz Občine Meţica.
Tabela 3: Koncentracije svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Meţiške Doline, glede na spol in
občino bivanja, (leto 2010)
OBČINA
SPOL
ČRNA

MEŢICA

Konc. Pb (µg/l) ŢENSKI

MOŠKI

SKUPAJ

pod 50

11

12

23

50 do 99

4

10

14

100 do 199

6

1

7

300 in več

0

1

1

Skupaj

21

24

45

pod 50

32

27

59

50 do 99

5

3

8

100 do 199

1

2

3

Skupaj

38

32

70

Ugotovljen deleţ triletnikov s povišanimi vsebnostmi svinca (9,6 %) je najniţji od začetka
spremljanja leta 2004 in skoraj polovico niţji, kot v letih 2008 in 2009, ko so bile povišane
vsebnosti svinca ugotovljene pri 17,6% otrok. Na precejšno zniţanje v letu 2010 najbrţ vpliva
tudi večji deleţ otrok iz občine Meţica (60,9 % vseh otrok), kjer so vsebnosti svinca v krvi otrok
nekoliko niţje. Bolj primerna je primerjava obdobja zadnjih treh let (2008-2009), ko so se
izvajali ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja, z obdobjem pred tem (2005-2008). V tem
obdobju se je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca zmanjšal iz pribliţno polovice, na
okoli 15%.
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2004

skupaj

15%

2%

2007

2006

2005
2%

15%

10%

6%
8%

12%

15%
50%

45%

41%

55%

pod100

31%

38%

100 - 200

2008

200-300

55%

nad 300

2009
2010

3% 1%

1%
38%

3%
9%
47%

15%

14%

7% 8%

90%
82%

82%

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

Slika : Primerjava deleţev tri leta starih otrok iz Zgornje Meţiške doline, glede
na izmerjene vsebnosti svinca v krvi, po letih (2008-2010)
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Tudi v letu 2010 je bilo sočasno z odvzemom krvi izvedeno anketiranje staršev otrok, o moţnih
faktorjih tveganja za povišano obremenjenost otrok s svincem. Postavljena so bila vprašanja o
morebitnih virih večje izpostavljenosti (gradbena dela v stanovanju, vstopanje s čevlji v
stanovanje…), moţnostih večjega vnosa (ingestija neprehranskih snovi in materialov…) in
moţnosti večje vezave svinca v telo (neredna in neuravnoteţena prehrana…). V nadaljevanju
je predstavljenih nekaj ugotovitev.
Na vprašanje, če so prenavljali stanovanje je pritrdilno odgovorilo 21 vprašanih, od tega 4
starši oziroma skrbniki otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (≥100 µg/l), kar predstavlja
bistveno višji deleţ (19,0 %), kot pri otrocih, kjer v stanovanjskih prostorih ni bilo renovacijskih
del (7 od 86 oziroma 8,1%).
22 (21,2 %) vprašanih je odgovorilo, da vstopa v stanovanje s čevlji, 82 (78.8 %), da ne.
Večji deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca je bil tam, kjer vstopajo v stanovanje s čevlji
(18,2%), kot tam kjer ne (7,3 %). Velika večina vprašanih (86.9 %) ima pred vhodom
predpraţnike, to dejstvo pa po zbranih podatkih nima bistvenega vpliva na vsebnost svinca v
krvi otrok. 43,4 % vprašanih ima v stanovanju tekstilne preproge, v teh stanovanjih pa biva
višji deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (13,0 %), kot v stanovanjih brez preprog
(8,3 %).
V tretjini stanovanj (33,9 %) še vedno pometajo z navadno metlo, čeprav letošnji podatki
kaţejo, da suho pometanje predstavlja tveganje za povišane vsebnosti svinca v krvi otrok. V
teh gospodinjstvih je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi (19,4 %) precej višji, kot
tam, kjer ni suhega pometanja (5,7 %). Enostaven izračun razmerja obetov je pokazal, da je
moţnost za povišane vsebnosti svinca, tam kjer pometajo 4 krat večja (OR=4.0; 1.1-14.7 95
% CI).
Skoraj vsi vprašani so odgovorili, da izvajajo čiščenje tal z mokro krpo, samo štirje pa, da
mokre krpe ne uporabljajo. Zanimivo je, da v štirih gospodinjstvih, kjer ne izvajajo mokrega
čiščenja tal, bivata dva otroka s povišano vsebnostjo svinca v krvi.
Tudi v letošnjem letu je bil pri otrocih, ki obiskujejo vrtec, niţji deleţ s povišanimi vsebnostmi
svinca v krvi (9,2 %), kot pri otrocih, ki vrtca ne obiskujejo (11,9 %), je pa bila ta razlika
precej manjša kot lani.
Otroci zauţijejo 3 do 6 obrokov dnevno, največ jih zauţije 5 obrokov (56,3 %). Na vprašanja
o pogostosti uţivanja posameznih skupin prehrane (sadje, zelenjava, meso in mesni izdelki,
mleko in mlečni izdelki) je velika večina (za vsa vprašanja preko 90 % vprašanih) izjavljala,
da jih otroci uţivajo pogosto (tedensko oz. dnevno). Takšni odgovori so bili podani tudi za vse
otroke s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi.
Na vprašanje o uporabi dude je 60,4 % vprašanih odgovorilo, da njihovi otroci dude ne
uporabljajo nikoli, celo nekaj višji je bil deleţ odgovorov, da otroci nikoli ne uporabljajo
steklenice s cucljem (64,2 %). Za oba primera je bil deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca
v krvi niţji pri otrocih, ki dude in cuclja ne uporabljajo, kot pa pri otrocih, ki uporabljajo eno,
drugo ali oboje različno pogosto. Precejšna je bila razlika predvsem pri tistih, ki uporabljajo
steklenično s cucljem, kjer je bil deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi 21,1 %,
medtem ko je bil pri tistih, ki stekleničke s cucljem ne uporabljajo zgolj 4,4 %. Skupno je 47
otrok, ki ne uporabljajo niti dude, niti stekleničke s cucljem, med njimi pa imata le dva povišane
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vsebnosti svinca v krvi, kar je precej v primerjavi z otroki, ki eno ali drugo uporabljajo, precej
manj.
Večina staršev (71,4 %) meni, da njihovih otroci ne uţivajo različnih neprehranskih snovi (npr.
krede, barve, ometa, zemlje…). Pri otroku, za katerega je bil podan edini odgovor, da to
počne stalno, ni bila povišana vsebnosti svinca v krvi.
Pri vprašanju, če se otrok igra s peskom ali zemljo, je deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi
svinca v krvi rastel s pogostostjo igranja. Otroci, ki se v peskovnikih ne igrajo oz. se igrajo
redko, niso imeli povišanih vsebnosti svinca v krvi. Pri otrocih, ki se igrajo v peskovniku redko je
imelo povišane vsebnosti svinca v krvi 11,4 % otrok pri otrocih, ki so v peskovniku pogosto pa
16 % otrok. Povišane vsebnosti svinca v krvi sta imela tudi oba otroka, ki naj bi se v
peskovniku igrala stalno.
Pri 4 izmed 11 otrok s povišanimi vsebnostmi svinca je eden od staršev oz. skrbnikov zaposlen
v podjetjih, katerih dejavnost vključuje svinec (TAB, MPI, CPM-GM). V teh podjetjih je sicer
zaposlen vsaj eden od staršev pri 18 otrocih. Prav tako je pri 4 izmed 11 otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca v krvi eden od staršev brez zaposlitve, skupno pa je vsaj eden od staršev
brez zaposlitve pri 28 otrocih. Otroci parov, kjer sta oba brez zaposlitve (5), sta oba
zaposlena v industriji svinca (1) oz. je eden brezposeln, drugi pa zaposlen v industriji svinca
(4), niso imeli povišanih vsebnosti svinca v krvi.
Starši so podali tudi mnenje o programu izvajanja ukrepov za zmanjševanje posledic
onesnaţenega okolja Zgornje Meţiške doline? Večina jih program ocenjuje pozitivno (48.1 %),
ostala stališča (srednja ocena, negativna ocena in brez stališča) pa so enakomerno
porazdeljena dobra tretjina (po 17.3 %). Največ staršev (20.2 %) je podalo najvišjo moţno
oceno zadovoljstva s programom.
ZAKLJUČEK
Na podlagi analize zbranih podatkov in primerjave z lanskimi podatki ugotavljamo, da je
deleţ otrok s povišanimi vsebnostmi svinca v krvi prvič padel pod 10 % (9,6 %). Spodbuden je
tudi rastoč deleţ otrok z najniţjimi vsebnostmi svinca v krvi (< 50 µg/l), ki je v letu 2010
znašal 71,3%. podajamo naslednje zaključke. Oboje kaţe na uspešen napredek programa,
po drugi strani pa ne smemo spregledati, da je bil v letu 2010 v preiskave krvi vključen
bistveno večji deleţ otrok iz občine Meţica, kot pa iz občine Črna na Koroškem, kar tudi vpliva
na spodbudne rezultate, saj je okolje v občini Meţica nekoliko manj obremenjeno s svincem,
nekoliko niţje pa so tudi koncentracije svinca v krvi otrok.
Poleg pozitivne ocene, ki so jo programu podelili starši otrok, kaţe na pozitiven odnos do
programa tudi vedno višja odzivnost na povabilo na odvzem krvi, saj se je v letošnjem letu
vabilu odzvalo 83 % povabljenih.
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IZPELJANI UKREPI
Vsebnost svinca v krvi otrok je odraz izpostavljenosti svincu v okolju, kjer otroci ţivijo. Pogoj za
niţanje vsebnosti svinca v krvi otrok je torej niţanje izpostavljenosti svincu, za kar pa je
potrebno v okolju izvajati ukrepe. Te ukrepe smo v letu 2009 zelo uspešno izvajali, kar so
potrdili tudi rezultati preskusov vzorcev krvi otrok in seveda povsem neposredno tudi pregled
izvedbe ukrepov na terenu. V letu 2010 je dinamika izvajanja precej padla. Zalomil se je ţe
pri potrjevanju letnega plana ukrepov, ki je bil potrjen šele 22.7.2010 na 92. Redni seji Vlade
Republike Slovenije. S tem so se zavlekli tudi vsi postopki in izvedba se je lahko pričela šele v
jesenskem času. Problem izvedbe so povečala še omejena razpoloţljiva sredstva in ukrepi
planirani za leto 2010 so bili izvedeni v precej omejenem obsegu.
Dinamika izvedbe ukrepov se je v dogovoru s partnerji (MOP, Občina Črna na Koroškem,
Občina Meţica) razdelila v dve fazi – del ukrepov je bil izveden v jesenskem času 2010,
preostali del pa je bil premaknjen v letošnjo pomlad. Pri tem ne smemo pozabiti ukrepa
varovalne prehrane, ki je tekel praktično brez prekinitev in ukrepa načrtovanega mokrega
čiščenja utrjenih površin, ki se je tudi izvajal ţe pred jesenskim časom.
Kljub naštetim zapletom je del načrtovanih ukrepov za leto 2010 bil do konca meseca
novembra 2010 ţe izveden, del ukrepov pa v zaključni fazi izvedbe: preplaščen je del
makadamskih površin, urejena sta bila zemeljska tampona na dveh lokacijah, potekal je
program varovalne prehrane, na območju občine Meţica se je pričelo sistematsko mokro
čiščenje utrjenih površin. Tudi v letu 2010 lahko ugotavljamo, da so problemi doslednosti
izvedbe pri manjših ukrepih (zatravitve, ukrepi na otroških igriščih…). Predvsem je teţavno
doseči manjše dopolnitve in ustrezno nadaljnjo vzdrţevanje, kar pa glede na učinek in še bolj
glede na občutek oz. odnos neposrednih uporabnikov ni zanemarljivo.
Namen nalog, ki se izvajajo je omejitev izpostavljenosti svincu, omejitev njegovega vnosa v telo
in njegove absorpcije v telesu. Veliko ukrepov je usmerjenih v zmanjševanje mobilnosti prahu, ki
se zdi verjeten vir izpostavljenosti otrok svincu v Zgornji Meţiški dolini.
Poleg manj uspešnega izvajanja ukrepov za izboljšanja kakovosti okolja v letu 2010 ni
zanemarljivo dogajanje na področju moţne širitve industrijskih emisij. Izdano je bilo
okoljevarstveno dovoljenje za širitev kapacitet proizvodnje akumulatorskih baterij, po
pridobitvi Enotnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega
kamna »apnenca – dolomita« podjetja CPM – Gradbeni materiali obstaja realna moţnost
širjena kamnoloma na območju Ţerjava.
Potek izvajanja ukrepov smo na Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne spremljali preko rednih
terenskih ogledov stanja in doseţenega napredka, ki so se skladno z zapleti v letu 2010
začeli kasneje, kot prejšnja leta. Skozi leto smo se aktivno vključevali tudi v postopke in
razprave v zvezi z nevarnostjo pojavljanja novih industrijskih emisij.
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MONITORING PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU
Meritve vsebnosti teţkih kovin v delcih PM10 v zraku v največji meri odraţajo skupne emisije
majhnih delcev svinca v zrak. Vpliv lokalnih ukrepov je preko teh meritev logično bistveno manj
zaznaven, kot na primer vpliv menjave zemlje na rezultate meritev vsebnosti teţkih kovin v
tleh.
Glede načina izvajanja meritev je teţko pričakovati opazne spremembe zaradi izvedbe
lokalnih ukrepov. Morebitne spremembe rezultatov bodo prej nakazale dogajanje glede
aktualnih emisij v industrijski coni Ţerjav, najprej pa je potrebno počakati na rezultate.
Rezultati enoletnega monitoringa v letu 2010 kaţejo, da v Ţerjavu koncentracije svinca,
arzena, kadmija in niklja v zraku niso presegale dovoljene ciljne letne vrednosti kovin v
zunanjem zraku. V letu 2010 ni bila preseţena dovoljena mejna letna vrednost koncentracije
delcev PM10 in tudi ne dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti za delce PM10.
V letu 2010 je bilo v obdobju med 9. in 19. decembrom na lokaciji Ţerjav izvedeno tudi
vzorčenje z dvema vzorčevalnikoma. Namen meritev je bil ugotoviti porazdelitev delcev med
fino in grobo fazo ter deleţ vsebnost teţkih kovin v obeh velikostnih frakcijah. Glede na
dejstvo, da sta svinec in kadmij bila v precejšnjih koncentracijah prisotna tako v finih kot grobih
delcih, predvidevamo, da so na lokaciji Ţerjav prisotni viri, ki vplivajo tako na grobe kot na
fine delce.
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 do 2010 padle, so
pa v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po Sloveniji še vedno ekstremno visoke. Prav tako
velja tudi za arzen. Koncentracije kadmija so se v Ţerjavu v letu 2009 zniţale, nato v letu
2010 znova povišale in so tako kot arzen in svinec v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti po
Sloveniji veliko višje. 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 tega 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. , katereh dejavnost povzroča emisije teţkih kovin v okolje.
Ker so koncentracije arzena, kadmija in svinca bistveno višje, kot na ostalih merilnih mestih v
Sloveniji, je potrebno z monitoringom zraka nadaljevati tudi v letu 2011 in tako preverjati
učinkovitost izvedenih ukrepov, ki jih predpisuje odlok, ki je bil sprejet leta 2007.
MONITORING TAL IN VODE
Rezultati analiz vzorcev tal so pokazali, da so bili izvedeni sanacijski ukrepi na otroških igriščih
vsaj zaenkrat učinkoviti. Koncentracije teţkih kovin v vrhnji plasti tal, s katero prihajajo otroci
med svojo igro v neposredni stik, so nizke, kar pomeni tudi niţjo izpostavljenost otrok.
Koncentracije teţkih kovin v vrhnji plasti tal bo potrebno spremljati tudi v prihodnjih letih z
namenom ugotavljanja trajnosti doseţenega učinka. Analize tal na ostalih lokacijah so znova
potrdile visoko obremenjenost tal in potrebo po ukrepanju. Ugotovljene koncentracije kovin v
zelenjavi je pokazalo, da so za gojenje in uţivanje v onesnaţenem območju manj primerne
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rastline, ki imajo uţiten koren. Primerjava vsebnosti svinca v neopranem in opranem vzorcu
jagod je pokazala, da lahko z dobrim pranjem odstranimo iz vrtnin večino teţkih kovin
(predvsem svinca) in na ta način bistveno zmanjšamo vnos svinca v telo. Preskusi vzorcev tal na
biološko dostopen deleţ teţkih kovin so pokazali, da je dostopen sorazmerno nizek deleţ
celokupne koncentracije teţkih kovin, ki pa z vidika izpostavljenosti prebivalstva nikakor ni
zanemarljiv, kar potrjuje ustrezno usmeritev začrtanih ukrepov.
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Tabela: Pregled realizacije ukrepov do konca meseca maja 2011
UKREPI po točkah iz AKTIVNOSTI V LETU 2010
IZVAJALEC
Priloge 2 Odloka
Zamenjava zemlje in ureditev
OBČINA MEŢICA
2.1
ploščadi pri Vrtcu Meţica.
Zamenjava
onesnažene zemlje
in
zasejanje trave na
javnih površinah, ki Občina Mežica skupno
Dokončna zatravitev in ureditev
so namenjene
OBČINA ČRNA NA
otroški igrišč v Rudarjevem,
zadrževanju otrok
KOROŠKEM
Ţerjavu in Črni.
Ureditev higienskega kotička s
OBČINA ČRNA NA
pitno vodo pred Osnovno šolo
KOROŠKEM
Črna.
Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.1 za leto 2010
Preplastitev površine ob otroških
2.2
OBČINA MEŢICA
igralih na Leški cesti.
Preplastitev javnih
površin, po katerih
Preplastitev površin v okolici
OBČINA MEŢICA
se
Gasilskega doma Meţica.
gibljejo in
Preplastitev odseka proti
OBČINA MEŢICA
zadržujejo
Narodnemu domu Meţica.
otroci
Preplastitev makadamskih
OBČINA MEŢICA
površin na cestnih odsekih
neposredno mimo kmetij
Občina Mežica skupno
Asfaltiranje makadamskih
površin pred Osnovno šolo Črna.

PLANIRANA VREDNOST
ZA LETO 2010 (EUR)

REALIZACIJA
Ploščad pred vhodom v vrtec je
bila urejena z lastnimi sredstvi
Občine Meţica, ukrep
zamenjave zemlje pa ni bil
izveden

6.000,00

13.000,00
19.000,00

115.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
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Asfaltiranje makadamske ceste odsek Pušnik ( Sp. Javorje 7)

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamskih
površin, parkirišč v centru Črna.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Preplastitev makadamskih
dovozov, parkirišč in dvorišč v
Rudarjevem.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Ureditev asfaltne prevleke na
cesti Ţerjav–Jazbina s krajšimi
priključki.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Asfaltiranje makadamskih
površin na območju Podpeca.

OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.2 za leto 2010
2.3
Mokro čiščenje
javnih
površin

380.000,00
495.000,00

Pričetek izvajanja sistematičnega
mokrega čiščenja prahu na
utrjenih javnih površinah v
Meţici.
Občina Mežica skupno
Nabava namenskega vozila za
mokro čiščenje prahu iz utrjenih
javnih površin.
Pričetek izvajanja sistematičnega
mokrega čiščenja prahu na
utrjenih javnih površinah v
krajih Črna in Ţerjav.

26.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
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Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.3 za leto 2010
2.4
Ureditev golih
javnih
površin z
rastlinskimi
prevlekami

Ureditev zemeljskega tampona z
zatravitvijo na območju
Kopališke poti. (Območje
bivšega kopališča)
Občina Mežica skupno
Ureditev zelene prevleke na
golih površinah v kraju Črna.

111.000.00
OBČINA MEŢICA

20.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM

Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.4 za leto 2010
Razširitev in dodatna ureditev
OBČINA ČRNA NA
2.5
vrtnih površin na lokaciji Ţerjav
KOROŠKEM
Ureditev lokacij za
(Mrdavs).
varno vrtnarjenje
Občina Črna na Koroškem skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.5 za leto 2010
2.6
Dodeljevanje
subvencij za
zagotovitev
varovalne
prehrane javnim
vzgojno
izobraževalnim

Dodeljevanje subvencij za
zagotovitev varovalne prehrane
otrok v Občini Meţica.

5.000,00
25.000,00
Do konca meseca maja 2011
ukrep ni bil realiziran.

3.000,00
3.000,00

OBČINA MEŢICA

Občina Mežica skupno
Dodeljevanje subvencij za
zagotovitev varovalne prehrane
otrok v Občini Črna.

85.000,00

18.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
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zavodom in drugim
javnim zavodom za
vzgojo,
izobraževanje
in zdravstveno
varstvo otrok

Občina Črna na Koroškem skupno

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.6 za leto 2010
2.7
Urejanje fasade in ostrešja šolske
Čiščenje fasad in
telovadnice.
ostrešij stavb,
Občina Mežica skupno
namenjenih za
bivanje
Sanacija fasade zgradbe
etnološke zbirke v Črni.
Občina Črna na Koroškem
skupno
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.7 za leto 2010

20.000,00

38.000,00
OBČINA MEŢICA
115.000,00
OBČINA ČRNA NA
KOROŠKEM
20.000,00
135.000,00
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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

Informiranje javnosti in
občutljivih skupin o higienskih
varovalnih ukrepih v bivalnem
okolju. Spremljanje programa
dopolnilne varovalne prehrane v
vrtcih in šolah. Izobraţevanje
tehničnega osebja v vrtcih in
šolah, o vzdrţevanju higiene ter
izobraţevanje kuharskega osebja
o pripravi varovalne prehrane.
Redno telefonsko svetovanje
strokovnjakov ZZV Ravne.
Izvajanje informativnih točk za
različne ciljne skupine v
različnih oblikah. Vzdrţevanje
spletne strani sanacijskega
programa.

ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.8 za leto 2010
2.9
V letu 2010 ni predvidenih
Ocena onesnaženja ukrepov.
v
širšem bivalnem
okolju
Nadaljevanje izvajanja
monitoringa prašnih delcev v
zraku na lokaciji v Ţerjavu in
izpeljava meritev po velikostnih
frakcijah.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.10 za leto 2010
2.10
Monitoring prašnih
delcev v zraku

25.000,00

ARSO

20.000,00

74

Izvajanja monitoringa na
površinah, kjer so bili izvedeni
in kjer so predvideni ukrepi za
izboljšanje kakovosti okolja.
Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.11 za leto 2010
2.12
Koordinacija priprave predlogov
Koordinacija
za letni plan ukrepov.
priprave
Priprava predlogov za letni plan
letnih programov
ukrepov in poročil o ukrepov.
izvajanju programa Za nadaljnje ukrepe v letu 2010
ter
– pripraviti oceno stanja s
strokovni nadzor
predlogi prioritet in pregled
nad
izvedenega.
izvajanjem ukrepov
Koordinacija nalog.
iz
Evalvacija poteka programa s
tega odloka na
poročilom in oceno napredka.
operativni ravni
2.11
Monitoring tal in
vode

ARSO

26.501,00
ZZV RAVNE NA
KOROŠKEM

Ocenjena vrednost ukrepov pod točko 2.12 za leto 2010
Skupna ocenjena vrednost ukrepov (za leto 2010/ za celotno obdobje)

27.000,00
924.501,00
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4

ZAKLJUČEK

Po 4 letih načrtovanega izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Meţiški
dolini rezultati ponovno kaţejo napredek v smeri zastavljenega cilja. Deleţ otrok s povišanimi
vsebnostmi svinca je bil najniţji do sedaj (9,6%), deleţ otrok z najniţjimi koncentracijami svinca
v krvi (≤ 50 µg/l) pa najvišji do sedaj (71,3%). Čeprav je precejšno izboljšanje rezultatov v
letu 2010 na račun precej višjega deleţa otrok iz nekoliko manj onesnaţene Občine Meţica,
trend kaţe na izboljšanje. Iz tega vidika je pozitivna predvsem primerjava stanja v obdobju
pred izvajanjem ukrepov (2005-2007) z obdobjem po izvedbi prvih ukrepov za zmanjšanje
izpostavljenosti svincu (2008-2010), ko se je deleţ otrok zniţal iz pribliţno polovice na manj
kot petino.
Zaskrbljujoča je dinamika izvajanja ukrepov, ki je bila v letu 2010 precej slabša, kot v letu
2009. Postopki pred dejanskim izvajanjem ukrepov so se zavlekli do konca poletja in zato je
ostalo precej ukrepov za leto 2011, dolga zima pa je njihovi izvajanje prestavila v pozno
pomlad. Na srečo so kljub zapletom tekli nekateri kontinuirani ukrepi, kot sta obveščanje in
motiviranje občanov ter ukrep varovalne prehrane, v določeni meri pa se je začel odvijati
ukrep rednega čiščenja utrjenih površin, tako da program ni v nobenem trenutku popolnoma
zastal. Do konca meseca maja 2011so bili uspešno izpeljani tudi preostali planirani ukrepi:
preplaščene so bile makadamske površine, sanirano je bilo ostrešje šolske telovadnice ter
urejena fasada stavbe Etnološke mozeja , izvedeni so bili zemeljski tamponi, dobavljeno in tudi
ţe uporabljeno je bilo namensko vozilo za mokro čiščenje utrjenih površin. V letu 2010 so bile
izvedene načrtovane laboratorijske analize vzorcev tal in vrtnin, ki so bili odvzeti v
predhodnem obdobju. Izvedene so bile tudi prve dodatne analize makadamskega materiala
in zemlje na biodostopni del svinca, ki so še dodatno potrdile, da je prah, ki se iz teh površin
dviguje pomemben dejavnik tveganja in je usmeritev v preprečevanje njegovega širjenja
pravilna.
V letu 2010 so se v največji meri pokazale ovire zaradi zapletenih formalnih postopkov in
potrebnih podlag pred izpeljavo ukrepov. Ponovno so se potrdile teţave zaradi razlik v
šolskem in proračunskem letu pri izvajanju ukrepa varovalne prehrane, potrjevanje letnega
plana ukrepov, sklepanje pogodb ter postopki in dokumentiranje izvedbe posameznih ukrepov
so terjali precej časa, kar je na koncu ogrozilo samo izvedbo ukrepov. Znova povzročajo skrbi
tudi nove emisije – TAB je širil proizvodnjo v Črni in Ţerjavu, odprto je vprašanje širjenja
kamnoloma v Ţerjavu, vsako novo onesnaţevanje pa ima v ţe prekomerno obremenjenemu
okolju Zgornje Meţiške doline še toliko večji vpliv. Na drugi strani je spodbudno to, da se
projekt ni ustavil in da je bil znova izkazan napredek proti zastavljenemu cilju (95% otrok z
vsebnostjo svinca v krvi <100 µg/l). Upamo, da se bo trend nadaljeval v prihodnjih letih,
pogoj za to pa je vsekakor izvajanje ukrepov v praksi.
Problematika onesnaţenega okolja in s tem povezani vplivi na zdravje ljudi postajajo v
sodobnem svetu vedno bolj aktualna tema. Okolju prijazno postaja marketinška zahteva in
takšen pristop bi moral biti zastopan v vseh politikah. Onesnaţenje, ki ga povzročamo danes
bo ostalo bodočim generacijam, podobno kot je ostalo onesnaţenje iz časa industrijske dobe
prebivalcem Zgornje Meţiške doline. Zgornja Meţiška dolina je vsekakor dober primer, koliko
truda, sredstev in volje je potrebno, da saniraš preteklo onesnaţenje. Večkrat smo poudarili,
da lahko sanacija Zgornje Meţiške doline sluţi kot model za reševanje problematike podobnih
onesnaţenih okolij v Sloveniji, sluţi pa lahko tudi kot opozorilo, da je potrebna pri vplivih

človeka na okolje velika previdnost za prihodnost ţe danes. Trenutne emisije v okolje je
potrebno omejevati, sicer se bo z njimi potrebno ukvarjati v bodoče, ko bo to precej bolj
zapleteno, zamudno in draţje.
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