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Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju in ključni problemi 

Povzeto po poročilu NIJZ 2016/2017 

• Onesnaženost makadamskih cest in drugih golih površin, kjer se 
zadržujejo otroci, presežene vrednosti Cd, Pb, Zn,  

• Onesnažena vrtna tla  in preko tega vnos onesnažil v stanovanja 

 

 Ocena prehranske izpostavljenosti: 

• Raziskava je pokazala, da k izpostavljenosti prebivalcev Zgornji 
Mežiški dolini svincu  večinski del predstavlja prispevek 
izpostavljenost iz korenaste zelenjave. 

 

 Monitoring prašnih delcev v zraku  

• V letu 2016 je bila v Žerjavu presežena mejna letna vrednost za 
kadmij prav tako so izmerjene koncentracije svinca v zraku so 
precej višje kot v drugih mestih v Sloveniji.  
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Glavni viri onesnaževanja 

 
• Makadamske ceste in druge gole površine 
• Odprte halde 
• Uporaba gradbenega materiala iz halde 
• Površna in neustrezna izvedba sanacijskih  ukrepov (ureditev golih 

površin, sanacija in druga vzdrževalna dela npr. zamenjava igral pri 
vrtcih) 

• Neustrezno urejena gradbišča (npr. prašenje, neustrezno ravnanje 
z gradbenimi odpadki, neustrezno ravnanje ob rušenju objektov…) 

• Neučinkovit inženirski nadzor nad gradbišči 
• Slabo pripravljeni gradbeni projekti, zato dolgo odprta in 

nezavarovana gradbišča 
• Emisije iz industrije 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Predlog dodatnih ukrepov 

• Preplastitev makadamskih cest in golih površin, kjer se zadržujejo 
otroci 

• Preveritev izdanih certifikatov za gradbene materiale, pridobljene iz 
halde (pregled s strani tržne in zdravstvene inšpekcije)  

• Dolgoročna ureditev odprtih hald na območju Mežiške doline 
(Študija Geološki zavod RS)  

• Strožji nadzor nad vsemi gradbišči na celotnem območju Mežiške 
doline 

• Večja odgovornost investitorjev pri izvajanju gradenj 

• Inšpekcijski nadzor nad obstoječimi onesnaževalci- dodatno 

• Pregled (revizija) obstoječih okoljevarstvenih dovoljenj 

• Individualna patronažna pomoč družinam, kjer imajo otroci 
preseženo vrednost svinca v krvi – analiza podatkov 
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Leto Predvidena 

vrednost 

ukrepov 

(EUR) 

Dejanska poraba sredstev ( EUR)/ manjkajoča 

sredstva 

2007 626.000 44.391                                    581.609 

2008 1.000.000 536.149                                  463.851 

2009 1.000.000 772.603                                  227.397 

2010 1.000.000 845.504                                  154.496 

2011 1.000.000 898.146                                  101.854 

2012 1.000.000 602.542                                  397.458 

2013 1.000.000 980.000                                     20.000 

2014 1.000.000 950.000                                     50.000 

2015 1.000.000 789.800                                  210.200 

2016 1.000.000 950.000                                     50.000 

2017 750.000 950.000                                  200.000 

2018 750.000 1.175.000                               425.000 

2019 750.000   

2020 750.000   

2021 400.000   

2022 374.000   

Skupaj 13.400.000 9.494.135                           3.905.865  

Finančnih sredstva za izvedbo programa 


