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Prispevek na seminarju Druga�na geografija, oktober 2011 
 

Mežiška dolina in vrednote prostora 

 

Vrednote prostora na primeru Mežiške doline 

 
Objektivisti�na (fizi�na) paradigma 
Lepota kot notranja kakovost pokrajine 

Subjektivisti�na (psihološka) paradigma 
Lepota kot kakovost v o�eh opazovalca 

Subjektivna (subjektivnost predstavljena kot 
objektivnost). Objektivna (objektivno vrednotenje subjektivnosti).  

Pogosto brez teoreti�nega ogrodja.  Pogosto s teoreti�nim ogrodjem.  
Poskuša razumeti fizi�ne atribute pokrajine (zlasti za 
potrebe gospodarjenja z njo).  

Poskuša razumeti nagnjenost ljudi, da bi razumela 
fizi�ne komponente, ki prispevajo h kakovosti 
pokrajine.  

Kakovost pokrajine razlikuje na osnovi implicitnih 
domnev.  

Kakovost pokrajine razlikuje na podlagi jasnih stališ�, 
nagnjenosti opazovalcev. 

Ne omenja (iš�e) vzrokov.  Iš�e razlago vzrokov. 
Empiri�na; uporabni pristop.  Eksperimentalna; testira hipoteze in razširja pristop.  
Veljavnost rezultatov samo za obmo�je raziskave.  Iš�e rezultate za širšo uporabo.  
Ne iš�e razlage za naklonjenost razli�nim pokrajinam.  Poskuša razumeti naklonjenost ljudi dolo�enim 

pokrajinam.  
Ocenitev ima pogosto terensko osnovo.  Za ocenitev iš�e ve�inoma nadomestke (fotografije). 
Relativno lahka, poceni in hitra.  Relativno težka, draga in po�asna za izvedbo.  
Ne uporablja (razli�nih) anketirancev za vrednotenje 
kakovosti pokrajine, zato ne more oceniti razlik v 
njihovi naklonjenosti. Enotna za vse opazovalce. 

Raziskuje naklonjenost glede na zna�ilnosti 
anketirancev – starost, spol, izobrazba, socio-
ekonomska struktura, kultura. 

Neponovljiva in enkratna: uporaba pristopa ob razli�nih 
uporabnikih ima rezultat razli�ne ocenitve pokrajin.  

Ponovljiva (ob ustreznem vzorcu bi morale ugotovljene 
nagnjenosti obstajati v ve� študijah).  

Zaradi subjektivnosti in neponovljivosti so rezultati 
kratkoro�ni in vprašljivi.  

Zaradi objektivnosti in ponovljivosti rezultati razširjajo 
znanje in so za preu�evano skupnost relativno stalni.  

Ni uporabna za napovedovanje, razen na splošno.  Sposobna napovedati u�inek pokrajinskih sprememb 
na kakovost pokrajine.  

 
Objektivisti�na in subjektivisti�na paradigma. 
Vir: Lothian, 1999, 180, cit. po: Makuc, 2005, 33; Lothian, 2000, 161. 
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Slika: Vrednotenje pokrajine.  

Ve� o vrednotenju pokrajine: 

http://www.macaulay.ac.uk/ccw/task-two/evaluate.html 

 

Naravna, kulturna ali urbana pokrajina 

 

Slika: Pokrajina. 
Vir: http://www.naturalengland.org.uk/Images/lcaguidance_tcm6-7460.pdf (16. 9. 2011). 
 
 
Problemi in razlikovanja v strokah so že pri pojmu pokrajina. Geografski terminološki slovar 
mu daje 4 pomene (Kladnik in sod., 2005, 292): 
»1. spl. geogr. del Zemljinega površja, ki ima glede na prepletanje geografskih pojavov, prvin 
in sou�inkovanja geografskih dejavnikov svojski zna�aj, videz, po katerem se razlikuje od 
svoje okolice S: regija (2) 
2. spl. geogr. ozemlje s prevlado ene ali ve� pokrajinskih prvin 
3. spl. geogr. videz Zemljinega površja S: krajina (2) 
4. spl. geogr. upravna enota višje ravni«. 
 
Zlasti v arhitekturi je v rabi izraz krajina, ki je po njihovi opredelitvi skoraj identi�en 
geografski pokrajini v smislu celote fizi�nih, naravnih, antropogenih in družbenih pojavov ter 
njihove medsebojne povezanosti.  
 
Iz dvojnosti oziroma prepletanja družbenih in naravnih prvin izhajajo še nekateri drugi 
sorodni izrazi.  
 
Po Odloku o prostorski strategiji Slovenije (2004) naravna krajina obsega dele zemeljskega 
površja, ki se kažejo v krajinski sliki kot izrazito naraven svet, v katerem te�e razvoj po 
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zakonih narave, brez �lovekovih posegov. Merilo stopnje naravnosti krajine je ohranjenost 
ekosistema, pri �emer je izhodiš�e njegovo klimaksno stanje.  
 
Kot drugi zelo pogost pojem se uporablja izraz kulturna pokrajina. Tega geografski 
terminološki slovar opredeljuje kot:»…pokrajina, kjer antropogene pokrajinske prvine 
prevldujejo nad naravnimi…«. 
 
Odlok o prostorski strategiji Slovenije (2004) definira kulturna krajino kot rezultat 
vzajemnih u�inkov naravnih procesov in �lovekovega delovanja in pri tem lo�i:  

⋅ kulturne krajine, ki jih je oblikoval in ustvaril �lovek zaradi estetskih razlogov,  
⋅ organsko nastale kulturne krajine, ki so izvorno nastale iz socialnih, ekonomskih, 

administrativnih in/ali religioznih razlogov,  
⋅ asociativne kulturne krajine, v katerih prevladujejo izrazite religiozne, umetniške ali 

kulturne povezave z naravnimi prvinami.  
 
Že omenjeni odlok opredeljuje še nekatere druge pojme, ki jih uporabljamo tudi v zvezi z 
vrednotami prostora. Navajamo jih glede na abecedni vrstni red: 
 
Arhitekturna krajina je tista prostorska enota, v kateri je zaradi specifi�nih geografskih, 
kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih, gospodarskih in drugih pogojev 
razvoja, predvsem pa zaradi zavestne gradnje in ohranjanja zna�ilnosti bivalnega okolja, 
mogo�e razpoznati enotna merila vseh vrst gradenj, ki sooblikujejo identiteto prostora.  
 
Arhitekturna regija je obmo�je povezanih arhitekturnih krajin, ki niso primerne za podrobno 
dolo�anje sestavin arhitekturnega in naselbinskega oblikovanja, temve� so prikaz širših 
obmo�ij, v okviru katerih je v preteklosti nastalo in se do danes ohranilo nekaj splošnih 
skupnih posebnosti.  

 
Izjemna krajina je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriš�no vrednost kot 
odraz svojevrstne zgradbe, praviloma z navzo�nostjo ene ali ve� naslednjih sestavin: 
edinstvene rabe tal, ustreznega deleža naravnih prvin in/ali posebnega naselbinskega vzorca.  
 
Krajinska regija je na podlagi klimatskih, geoloških zna�ilnosti, reliefa in površinskega 
pokrova dolo�eno krajinsko obmo�je. V Sloveniji razlikujemo krajine alpske regije, krajine 
predalpske regije, krajine subpanonske regije, krajine primorske regije in regijo kraških krajin 
notranje Slovenije.  
 
Krajinski vzorec je tipološka opredelitev krajinsko morfoloških zna�ilnosti, ki so posledica: 
podnebja, ki opredeljuje osnovne zna�ilnosti krajine in se prepozna tako v rabi kot v 
rastlinskem pokrovu, reliefa, ki skupaj z vodami oblikuje osnovno morfološko podlago za 
krajinsko zgradbo, in rabe tal ali površinskega pokrova, ki je sinteza podnebja in reliefa, in 
odkriva tudi razkroj tradicionalnega krajinskega vzorca. Za krajinske vzorce je zna�ilna 
prostorska zveznost, zaradi �esar se prostorsko ne dolo�ajo z mejami.  
 
Naravne kakovosti krajine so lastnosti obmo�ij z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo 
biotske raznovrstnosti, obmo�ij s sklenjenimi gozdovi v naravni krajini, obmo�ij s 
kvalitetnimi vodnimi ekosistemi, obmo�ij visokogorskega sveta, kjer je �lovekov vpliv na 
naravo najmanjši in obmo�ij z ohranjenimi naravnimi procesi.  
 



4 
�

Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini zaradi 
umeš�anja novih ali posodabljanja obstoje�ih dejavnosti z upoštevanjem zate�enih naravnih 
in kulturnih zna�ilnosti v krajini.  
 
Urbana obmo�ja so urbanizirana in suburbanizirana poselitvena obmo�ja. V urbanih 
obmo�jih, prevladujejo mestne funkcije nad agrarnimi.  
 
Urbana struktura je razporeditev in razmerja med stavbami, stavbnimi kompleksi, cestami, 
ulicami in odprtimi prostori v mestu.  
 

�

Slika: Shematski tridimenzionalni prikaz ureditvenega obmo�ja.  
Vir: Košir, 2010, 74. 
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Slika: Mežica na fotografiji (pred drugo svetovno vojno).  
Vir: Ob�ina Mežica, medmrežje: http://www.mezica.si/index.php?s=okoli%C5%A1 (7. 9. 2011).  

   

Slika: Mežica. 
Vir: Ob�ina Mežica, medmrežje: http://www.mezica.si/index.php?s=okoli%C5%A1 (7. 9. 2011) in 
Google Earth (7. 9. 2011).  
 
Žerjav 
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Žerjav: Gradnja rudniškega poslopja (okrog l. 1914). 
 
 

   
 
Vir: http://holcar.blog.siol.net/ (12. 9. 2011) 
 
 

2 Izbrana problematika mežiške doline 
 
 
Kamnine Pece 
 
Karbonatni masiv Pece gradita wettersteinski apnenec in dolomit v zagrebenskem in 
grebenskem razvoju ladinijsko-karnijske starosti. Nastajal je v plitvem in mirnem 
sedimentacijskem okolju z ob�asnimi kratkotrajnimi okopnitvami. Za grebenski facies so 
zna�ilne korale, alge, spongije in drugi grebenotvorni organizmi. Ve�ji del apnenca Pece je 
rahlo dolomitiziranega, grebenski del pa je še mo�no rekristaliziran. (Vir: Bole, B. 2002: 
Karbonatne kamnine Pece. Geologija, 51, 1). 
 
Nastanek in lastnosti rudiš�a 
 
Nekaj ugotovitev: 

• Zorc (1955) navaja pogosto sedimentarni nastanek orudenja, Greafenauer (1955) zlasti 
epigenetski oz. metasomatski.  

• Pri orudenju imeli glavno vlogo metasomatski procesi. S svincem in cinkom bogate 
hidrotermalne raztopine so pri povišani temperaturi in dolgotrajnejšem dotoku 
raztopin reagirale z apnencem oz. dolomitom in sfalerit in galenit sta po�asi 
nadomestila kalcit oz. dolomit. Kot primer zato navaja Grafenauer: »V zahodnem delu 
revirja Naveršnik je ruda delno vezana na skoraj vertikalne dinarske razpoke, od 
katerih se približno pravokotno cepijo orudenela ležiš�a. Na odcepih ležiš� je rudna 
koncentracija navadno metasomatsko obogatena. Vse to govori za tipi�ni 
hidrotermalni nastanek današnjega rudiš�a.«  

• Tektonska zgradba je nastala pred orudenjem v današnji obliki.  
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• Sfalerit in galenit nastajata pri razli�nih temperaturah (sfalerit pri višjih in galenit pri 
nižjih), a ne nastopata conalno, kar pomeni, da so bile razmere v geoloških obdobjih 
razli�ne.  

• Orudenja naj bi pretežno nastala epigenetsko in metasomatsko in ne prvotno 
sedimentarno. To zlasti velja za wettersteinske apnence (Grafenauer).  

• Najbolj verjetni izvor molibdena naj bi bil hidrotermalni. 
• Zorc navaja, da so nastala rudiš�a singenetsko kot posledica pritoka podmorskih term 

v morje, vzrok orudenju pa naj bi bil prvotno triasni vulkanizem. Grafenauer navaja, 
da priti temu govori starost svinca, ki je starejši kot triasni, in da tamkajšnja lava ni 
vsebovala dovolj svinca in cinka. To pomeni, da pripada Mežica k regeneriranemu 
tipu rudiš�.  

• Glavna faza orudenja naj bi bila varisci�na orogeneza, v alpski orogenezi pa se je 
znova aktivirala vsebina starega varisci�nega rudiš�a in ponovno posttektonsko 
izlo�ila.  

• Sam pojav rud oz. kovin naj bi bil povezan v triasnim ali celo starejšim stikom z 
magmatskimi kamninami spodaj in/ali posledica triasnega vulkanizma (Grafenauer). 

• Rudiš�e Topla naj bi nastalo v treh od morja lo�enih bazenih (nadplimsko obmo�je) z 
dotokom mineralne vode (Drovenik, Pungartnik, 1987).  

• Štrucl (1984, 286) navaja (citat): 

 
 
V grobem lahko posplošimo, da je mežiško orudenje nastajalo vse od trasne dobe (ladinj) do 
pliocena oz. kvartarja. Usedanje rudnih komponent se je za�elo v triasu, nato pa so se skozi 
milijone let ta orudenja spreminajla. Prihajalo je tako do spreminjanja kemi�ne sestave 
kamnin in s tem orudenja pod vplivom hidrotermanlne teko�ine kot do preoblikovanja 
orudenj pod vplivom tektonike (alpska orogeneza). Zato orudenje mežiškega rudnika ni 
povsem enotno; razli�na je tudi stopnja oksidacije rudnih mineralov in razmerje med PB 
(svincem) in Zn (cinkom) ter drugimi kovinami. Nekaj o tem je navedeno tudi v preglednicah 
v nadaljevanju.  
 

 
Razmerje med Pb in Zn v orudenju glede na vrsto kamnine.  
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Razmerje med Pb in Zn v orudenju glede na globino orudenja.  
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Razmerja med vrsto rude v mežiških orudenjih. Galenit (PbS) je svin�ev sulfid, anglezit 
(PbSO4) je svin�ev sulfat.  
 
 

 
Stopnja oksidacije Pb in Zn v orudenju glede na globino orudenja.  
Vir: Zorc, 1955. 
 
 

 
Slika: Revirji in topilnice. 
 
 
Onesnaževanje  
 
Onesnaževanje okolja v mežiški dolini je povezano z rudnikom svinca in cinka v žerjavu. Bolj 
kot posledica samega rudnika, je onesnaževanje posledica predelave rude oz. metalurgije 
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(topilnice). Z onesnaževanjem oziroma nezdravim delom v rudniških obratih so se sre�evali 
že od samega za�etka, saj o njem poro�ajo že l. 1746. Na razvoj rudarstva je mo�no vplival 
nastanek Ilirskih provinc. Leta 1813 sta namre� koncesijo za taljenje svinca dobila brata 
Žerjav. Njun najpomembnejši rov je bil sv. Ožbolt v Žerjavu, v bližini pa tudi pobiralnica 
rude. V 19. stoletju so za�eli združevati prej razdrobljene rudarske posesti. Proces se je 
zaklju�il do l. 1893. Rudarjenje takrat prevzame Pliberška rudarska unija (Bleiberger 
Bergwerks Union - BBU) in posodobi opremo. Že l. 1886 so za�eli kopati Glan�nikov rov, s 
�imer so povezali revirje med seboj. V Žerjavu so zgradili so tudi novo topilnico in druge 
obrate. V �asu prve svetovne vojne so na veliko kopali rudo zaradi potreb po strelivu. L. 1921 
je tedanja družba BBU prodala rudarsko posest Evropski kontinentalni rudarski družbi. Po 
drugi svetovni vojni so rudnik nacionalizirali. Po l. 1965 se je za�ela zmanjševati proizvodnja, 
zaradi stroškov izkopa rude in zastarele tehnologije in nezmožnosti sanacije okoljskih 
problemov so l. 1987 sklenili, da bodo rudnik postopno zaprli.  Zapiralna dela so potekala 
letih 1988 – 2004. Leta 1994 so izklopili vodne �rpalke in voda je zalila rudnik v spodnjih 
etažah do kote 417 m. Vzporedno z zapiranjem rudnika se je pojavila ideja o novi – turisti�ni 
namembnosti dela rudniških rovov, kulturne in tehni�ne zapuš�ine. L. 1997 se je za�ela 
množi�en turisti�en obisk turisti�nih rovov z jamskim vlakcem, l. 2002 pa še podzemno 
kolesarjenje. Lastnik turisti�nega rudnika in muzeja Podzemlje Pece je od l. 2008 družba 
CPM-gradbeni materiali, s koroškimi ob�inami pa potekajo tudi pogovori o ustanovitvi 
javnega zavoda.  
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Izvore onesnaževanja zraka in s tem okolja v Zgornji Mežiški dolini lahko opredelimo kot 
(Primerjalna študija, 2002, 5):  
-  to�kovni,  definirani  izvori:  dimniki,  strešni  ventilatorji,  izpusti  za �istilnimi napravami  
odpadnih plinov oz. zraka prostorskega odpraševanja,  

·   Rudnik svinca in cinka Mežica;  
·   Rudnik Mežica; Metalurgija, plastika, inženiring d.o.o. (v Žerjavu); 
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·   Tovarna akumulatorskih baterij TAB d. d. (v Žerjavu); 
-  disperzni  nedefinirani  izvori:  nepokrita  skladiš�a  surovin,  umazane  vozne  poti,  
neprimerno  prezra�evanje  delovnih  mest,  nekatere  še  nerekultivirane  rudniške halde ter 
odlagališ�e metalurških odpadkov,   

·   Rudnik Mežica; Gradbeni materiali.  
-  sekundarno  onesnaževanje  kot  poledica  obremenitev  iz  preteklosti  (npr.  dvigovanje 
talnih  delcev  iz  neporaš�enih  oz.  obdelovalnih  površin  znotraj  onesnaženega obmo�ja).  
 
Onesnaževanje in s tem onesnaženost okolja v Zgornji mežiški dolini se je v zadnjih dveh 
desetletjih (zelo) zmanjšala. To je posledica tako sanacijskih ukrepov (skupaj 57 ukrepov) in 
izboljšav tehnoloških procesov kot opustitve nekaterih klju�nih dejavnosti (npr. rudnika v 
Mežici od l. 1988 in uporaba samo recikliranega svinca (ukinitev primarne topilnice l. 1990)) 
in druge spremembe.  
 
Zrak 
 
Izpust SO2 in prašnih delcev se je v zadnjih treh desetletjih mo�no zmanjšal, najbolj ravno v 
�asu opuš�anja primarne predelave in tehnoloških posodobitev (opremljanje s filtri). Tako 
ocenjujejo, da je do izgradnje odpraševalnega sistema l. 1978, šlo v zrak dnevno okrog 5000 
kg prahu, od 1978 do 1990 do 50 kg, od 1990 do 2000 15 kg in po l. 2000 do 6 kg prahu. 
Morebiti še važnejše je bilo zmanjševanje izpusta SO2, ki se je v istih obdobjih zmanjšalo z 
15-20 ton na dan (do 1978) na 7-10 ton (1978-1990),  po l. 1990 na 2 toni in po l. 2000 pod 1 
tono na dan (Primerjalna študija, 2002, 10).  
 

 
Grafikon: Letna proizvodnja svinca v Rudniku Mežica M. P. I., d. o. o. v Žerjavu. 
Vir: Primerjalna študija… 2002, 13). 
 
Glavni viri žvepla so predelava izrabljenih akumulatorjev (2,25 % žvepla), mazut (0,75 % 
žvepla), antracit in premogov prah (0,90 % žvepla), žlindra (6 % žvepla) in sadra (23,47 % 
žvepla). Skupno je tako tovarna l. 2000 izpustila v zrak 495,6 ton SO2. 
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Grafikon: Emisije SO2 v obdobju 1988-2001.  
Vir: Primerjalna študija… 2002, 14).  
 
Vzporedno s tem se je zmanjšala tudi koncentracija SO2 v zraku (grafikon ), s tem pa tudi 
število dni s koncentracijo SO2 nad 125g/dan prakti�no na ni� (še l. 1988 je bilo takih dni v 
�rni 65, Žerjavu 12 in Mežici 42).  
 

 
 
Grafikon: Povpre�ne letne imisijske koncentracije SO2 v �rni, Žerjavu in Mežici. 
Vir: Primerjalna študija… 2002, 15).  
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Omenili smo že, da je glavni nosilec svinca izpust prahu. Ra�unajo, da ga je v prahu okrog 
polovica (grafikon ). 

 
 
Grafikon: Letne emisije prahu in prera�unana vsebnost svinca v prahu (za leto 1986 in 
obdobje od 1991 do 2001). 
Vir: Primerjalna študija… 2002, 16.  
 
Po letu 1985 se je bistveno izboljšalo tudi stanje glede vsebnosti težkih kovin v prašnih 
usedlinah. Leta 2002 so meritve na 9 merilnih postajah pokazale presežene vrednosti le za 
svinec in to v Žerjavu in v �rni. Koncentracijo svinca v zraku prikazuje preglednica. 
 

 
 
Preglednica: Povpre�ne letne koncentracije svinca v zraku za kraje v mežiški dolini.  
Vir: Kladnik, Š. 2009, 58. 
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Agencija RS za okolje spremlja stanje zraka v mežiški dolini z vsakoletnimi opazovanji. 
Navajamo nekaj podatkov. Preglednica prikazuje ugotovljena onesnaževala v zraku za leti 
2006 in 2009, tovarne pa izpuš�ajo tudi še druge snovi.  
 
Podjetje  Naselje Onesnaževalo Letna koli�ina 
2006 2009  2006 2006 2009 
MPI-Reciklaža 
metalurgija, plastika in 
inženiring, d. o. o. 

Žerjav arzen in njegove spojine 5,40 5,40 
kadmij in njegove spojine 1,02 5,38 
nikelj in njegove spojine 23.004,10 3,60 
svinec in njegove spojine 179,00 26,50 
Celotni prah  1433,00 

TAB – tovarna 
akumulatorskih 
baterij d . d. 

 Žerjav svinec in njegove spojine 103,81  

 TAB d. d. , 
TAB-SPE 
IB 

Žerjav celotni prah  6,1 

 TAB - IPM Žerjav celotni prah  738 
TAB – tovarna 
akumulatorskih 
baterij d . d. 

 �rna na 
Koroškem 

svinec in njegove spojine 75,91  

 
Preglednica : Emisije snovi v zrak za leti 2006 in 2009. 
Vir: Monitornig…  2008 in 2011. 
 

 
Preglednice: Povpre�ne koncentracije težkih kovin v merilnih obdobjih v Žerjavu in 
nekaterih merilnih mestih po Sloveniji.  
Vir: Monitoring kakovosti zunanjega zraka v Zgornji Mežiški dolini v letu 2010. Agencija RS 
za okolje. Ljubljana, marec 2011.  
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Rezultati monitoringa v letu 2010 kažejo, da so se povpre�ne letne (obdobne) koncentracije 
svinca svinca, kadmija in arzena v Žerjavu znižujejo glede na predhodne meritve v letih 2007-
2009 in so pod dovoljeno ciljno letno vrednostjo kovin v zunanjem zraku. So pa koncentracije 
vseh treh kovin mnogo nad vrednostmi na drugih merilnih mestih, le koncentracija niklja je v 
Žerjavu nižja kot drugje. Posebej izstopa še vedno izjemno visoka koncentracija svinca.  
 
V letu 2010 je bila koncentracija oziroma dnevna vrednost za delce PM10 presežena 29-krat 
(kar je manj kot dovoljenih 35-krat), prav tako ni bila presežena dovoljena letna koncentracija 
40 µg/m3, ki je v Žerjavu znašala 26 µg/m3. Podobne vrednosti so bile izmerjene tudi v 
obdobju od 27. 9. 2007 do 1. 10. 2008 tako za Žerjav (27) kot Mežico (27) in �rno (21), je pa 
bilo v opazovalnem obdobju ve� dni presežena mejna vrednost: v Žerjavu 47-krat in v Mežici 
53-krat. 
 
Vzroki za povišane vrednosti so posledica tako pretekle rudarske kot današnje industrijske 
dejavnosti. Desetletja rudarjenja in predelovanja surovin so pustila za sabo mo�no onesnažene 
površine (makadamske ceste, dvoriš�a, bankine in druge nezatravljene površine), s katerih se 
dvigujejo in raznašajo strupene snovi. Po drugi strani pa k osesnaževanju prispevajo vsa tri 
tamkajšnja podjetja: MPI Reciklaža, metalurgija, plstika in inženiring d. o. o., Tovarna 
akumulatorskih baterij TAB d. d. in CPM – Gradbeni materiali d. o. o. Prvi dve podjetji sta 
zavezani za izvedbo obratovalnega monitorniga emisij snovi v zrak, zadnje pa ne. Gotovo sta 
prvi podjetni najve�ja onesnaževalca okolja, gotovo pa k onesnaževanju prispeva tudi CPM, 
ki predeluje haldo (rudniški preostanek) v mivko in pesek. Poro�ilo za monitornig za leto 
2010 navaja (Monitornig…  2011), da je analiza mivke in peska l. 2011 pokazala, da so v 
materialu presežene vrednosti za kadmij in svinec, ki sicer veljajo za vrednosti nevarnih snovi 
v tleh.  Pri predelavi in transportu materiala prihaja namre� do prašenja in raznosa prahu po 
okolici.  
 
Tla 
 
Poleg specialnih študij (npr. Šajn, 2002) so tla sintezno ovrednotena v delu Gosarjeve in Šajna 
(2004, 2006). Na podlagi predhodnih analiz (Šajn, 2002) ugotavljata, da so tla obremenjena 
nad zakonsko dolo�eno mejno oz. opozorilno vsebnostjo težkih kovin (Ur. l. RS 86/96) na 74 
km2 ozemlja, nad kriti�no vrednostjo pa na 24,4 km2 (slika ). Gre zlasti za svinec in kadmij, 
deloma pa tudi cink, molibden in arzen. Povpre�na vsebnost svinca je znašala 878 mg/kg (216 
– 27.122 mg/kg), kar je bilo 20-krat nad slovenskim povpre�jem, povpre�na vsebnost kadmija 
pa je znašala 6,2 mg/kg (1,4 – 71 mg/kg), kar je presegalo slovensko povpre�je za skoraj 12-
krat (Gosar, Šajn, 2006, 52). Stanje pripisujeta zlasti 300 letnemu rudarjenju in predelavi rude 
v Poleni in Žerjavu, deloma pa tudi železarstvu v zgornjem delu Mežiške doline. Med drugim 
pa navajata tudi oceno, da so v Mežici skupno odkopali okoli 19 milijonov ton rude (Gosar, 
Šajn, 2006, 577), Zorc (1955) pa navaja, da je že l. 1955 bilo v podzemlju skupno 373 km 
rovov.  
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Slika: Obmo�je kriti�no onesnaženih tal v Mežiški dolini l. 2000.  
Vir: Medmrežje: http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz52/rmz52_0571-0579.pdf (7. 10. 2011). 
 
Onesnaženje s svincem 
 
Poseben problem predstavlja onesnaženje (-vanje) s svincem. Pri rudarjenju in praženju 
piritne rude namre� nastaja ve�ja koli�ina prahu, ki vsebuje okrog ½ svinca. Prah se useda po 
okoliškem obmo�ju, posredno ali neposredno pa tudi v vodotokih. Zato imajo sedimenti v 
vodotokih visoko koncentracijo svinca. Lahko pa pride svinec v vodotoke tudi neposredno z 
jalovino (haldo). Ve�ji del prejšnjega stoletja je v reko dotekal flotacijski mulj, ki ga naj bi 
bilo po nekaterih navedbah do 150.000 ton (Košir, 2008, 63). Zato je vsebovala voda pri viru 
onesnaževanja  tudi do 685 mg svinca v litru vode in ni premogla ve� nobenega življenja. 
Zaradi sedimentacije in pritokov (npr. Jazbina) se je koncentracija zmanjšala, a je bila še vse 
po soto�ju z Dravo dvakrat višja od dovoljene. Ko so l. 1979 za�eli odlagati mulj v opuš�ene 
dele rudnika, se je stanje za�elo izboljševati. Razlog za mo�no onesnaženje Meže je bil tudi 
odvod dela vode v rudniško elektrarno.  
 
Kot posebno ranljivi so se pokazali otroci in to še zlasti v Zgornji mežiški dolini, kar je 
razumljivo. Okrog 1/3 triletnih otrok je imela koncentracijo svinca v krvi nad 100 µg/l, ki je 
že tista koncentracija, ko je potrebo sprejeti ustrezne ukrepe (Primerjalna študija…  2002), a 
nekateri viri govorijo tudi o precej višjih koncentracijah in deležih (Ivartnik, medmrežje).  
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Slika: Obmo�ja, problemati�na z vidika kakovosti okolja v mežiški dolini.  
 
Ne glede na to, kar je bilo že narejeno ali pa se omenja v sanacijskih programih, so nekateri 
poudarki glede sanacije onesnaževanja naslednji: 

• Onesnaženje  s  svincem,  cinkom  in  kadmijem  se  je  po  letu  1985  zelo  
zmanjšalo; najmanj  v Žerjavu, najbolj pa v Podkraju pri Mežici. Vsebnost  svinca  v  
prašnih  usedlinah  je  na  vseh  lokacijah  v  posameznih  mesecih še vedno presegala  
veljavno  mejno  vrednost  (100  µg/m2 na dan)  na  obmo�ju  Žerjava  tudi  za ve�krat. 

• Vsebnosti  svinca  in  arzena  na  obmo�ju  Mežiške  doline  v  letu  2002  so  bile 
najvišje  v podstrešnem  prahu,  kar  je  posledica  dolgoletnega  odlaganja  v �asu  
rudniške  dejavnosti, najvišje koncentracije težkih kovin pa so v tej zvezi v Žerjavu.    

• Povišanje vrednosti težkih kovin (Pb, Zn, Cd) so še vedno v reki Meži in njenih 
pritokih (Helena, jazbinski potok).  Nevarnost v tej zvezi predstavlja tudi odložena 
jalovina.  

• Mejna  vsebnost  za  svinec  v  pitni  vodi  je  bila  ob�asno  presežena  na  vodnem  
viru �rpališ�e Amerika. 

• Opaža se tudi povišana oz. prekomerna vsebnost nekaterih težkih kovin v notranjih 
organih govedi in mleku.  

• Vsebnost težkih kovin (Pb, Zn) v krmi je na nekaterih obmo�jih še vedno pove�ana, 
�eprav z nadmorsko višino pada, a v tej smeri naraš�a vsebnost Cd.  
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• Onesnaženost rastlin se je bolj zmanjšala kot onesnaženost tal, kjer se težke kovine 
kopi�ijo zlasti v A horizontu predstavljajo mogo� problem za mikroorganizme, to pa 
lahko posledi�no vpliva na upo�asnjen razkroj organske snovi.  

• Kriti�ne imisijske vrednosti za svinec  v  vrtnih  tleh so bile presežene prakti�no na 
vseh testiranih lokacijah, na nekaterih lokacijah pa tudi za kadmij. Pri  preskušanju  
vrtnin  je  bilo  ocenjeno,  da  rde�a  pesa  in  endivija  nista  primerni  za uživanje na 
tretjini testiranih lokacij, pri gozdnih sadežih je problemati�na predvsem visoka 
vsebnost kadmija. 

• Vsebnost svinca v krvi otrok in odraslih je nadpovpre�na. Pri odraslih se to kaže v 
ve�ji obolevnosti tudi z rakom (Primerjalna študija… 2002, 24). 

 
Kot pozitivno spremembo lahko smatramo, da so na obmo�ju nekdanjega Rudnika svinca in 
topilnice Mežica so ustvarili t. i. »reciklažni krog svinca«,  ki  se  napaja  oziroma  rešuje  
probleme  ravnanja  z  nevarnimi  odpadki Slovenije, surovine  pa  pridobiva  še  iz  drugih  
držav. Prav tako je zgledno urejeno odlagališ�e nevarnih odpadkov v dolini dimnikov, kar 
vpliva  tudi na bistveno  manjše  obremenjevanje  okolja  po  letu  2000  z  odpadki  zaradi  
obstoje�e dejavnosti.   
 
A vendar, ker je stanje na nekaterih podro�jih še vedno slabo, so pripravili projekt Živimo s 
svincem oziroma Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja Zgornje Mežiške doline v 
obdobju 2007 – 2022. Program je podprla vlada Republike Slovenije in decembra 2007 je bil 
sprejet Odlok o obmo�jih najve�je obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za 
izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Glavni cilj tega programa je zmanjšati 
vpliv svinca in kadmija na zdravje ljudi in to zlasti z zmanjšanjem njegovega delovanja na 
telo. Pomemben cilj je tudi zmanjšati koncentracijo svinca pod 100 µg/l krvi pri 95 % vseh 
otrok, kar bi bil po našem mnenju tudi dober sintezni kazalec uspešnosti programa.  
 
Ukrepi, ki zelo dobro kažejo na dolgoro�nost problemov, zajemajo: 

• zamenjavo onesnažene zemlje, 
• preplastitev lokalnih cest in javnih poti, 
• �iš�enje utrjenih površin, 
• vzpostavitev zelenic in varnih vrtov, fitoremediacija, 
• oceno onesnaženja v širšem bivalnem okolju, 
• subvencije za prehrano prebivalcem v onesnaženem obmo�ju,  
• adaptacije in pranje fasad hiš, ki so v najbolj onesnaženem obmo�ju oz. so grajene iz s 

svincem obremenjenega materiala, 
• monitoring prašnih delcev v zraku, 
• monitorng tal.  

 
Vsi ukrepi naj bi bili tudi podprti z ozaveš�anjem prebivalcev in spremljanem njihovega 
zdravstvenega stanja, še zlasti otrok, ki so najbolj dovzetni za kontaminacijo s svincem.  
 
Maja 2011 je stranka SDS dodatno predstavila še Predlog Zakona o sanaciji Zgornje Mežiške 
doline. V njem je bilo predvideno ve� podobnih ukrepov za sanacijo doline v obdobju 2012-
2022.  
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Gozdovi 
 
Probleme onesnaževanja voda in prsti smo mestoma omenjali že zgoraj, zato na kratko 
izdvajamo še problem poškodovanosti gozdov.  
 
Dejstvo je, da so bili gozdovi najbolj poškodovani v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bilo 
tudi najve� izpustov škodljivih plinov. Da se stanje le po�asi izboljšuje so pokazale tudi 
kasnejše študije (Kalan in sod., 1999). Zunanje znake poškodovanosti (propadanje gozdov 
zaradi ožigov) so zamenjali notranji (npr. pove�ana vsebnost svinca, cinka, kadmija in žvepla 
v iglicah), kar pomeni, da bo popravljanje posladic potekalo še dolgo.  

  
Slika: Obmo�je poškodovanosti gozdov in njihova namenska vloga v Zgornji Mežiški 
dolini. 
Skupna površina obmo�ja, kjer je evidentirana poškodovanost gozdov zaradi emisij je 2.720 ha (ožje 
obmo�je 651 ha, širše obmo�je 2.069 ha). Površina uni�enih gozdov v ožjem obmo�ju je 648 ha in 
mo�no poškodovanih gozdov v širšem obmo�ju 1.720 ha. 
 
Na  obmo�ju Mežiške doline in ob�ine Dravograd je varovalnih gozdov 2.268 ha. To so gozdovi, ki 
varujejo zemljiš�a pred usadi, izpiranjem ali krušenjem kamenja, poraš�ajo strma pobo�ja ali bregove 
vodotokov, so izpostavljeni mo�nemu vetru, v hudourniških obmo�jih zadržujejo prenaglo odtekanje 
vode in zato varujejo zemljiš�a pred erozijo in plazovi, varujejo pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, 
poraš�ajo zgornjo gozdno mejo.  
 
Na tem obmo�ju so razglašeni  trije gozdni rezervati (Olševa, Kamen, Pogorevc) na površini 406 ha. 
Gozdovi v rezervatih so prepuš�eni naravnemu razvoju. Namenjeni so spoznavanju naravnih razvojnih 
zakonitosti gozdov. V njih lahko izvajamo le raziskovalne dejavnosti. 
 
Vir: Razvojni program… , 2006. 
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Slika: Žerjav in možni viri onesnaževanja.  
Vir: Monitornig…  2008, 10. 
 

 
Žerjav in dolina smrti z enega od okoliških vrhov (dostop iz �rne na Koroškem). Levo 
TAB in MPI-Reciklaža, desno deponija žlindre.  
 
 
Na obmo�ju nekdanjega rudnika v Žerjavu so danes locirana podjetja TAB, MPI  in Cestno 
podjetje Maribor. Tovarna akumulatorskih baterij – TAB je nastala v okviru danes že zaprtega  
Rudnika Mežica. Izdelujejo vse vrste svin�evih baterij in imajo dve tovarni. V Žerjavu 
izdelujejo  industrijske  baterije,  v  �rni  pa  startne  baterije.  Družba  MPI-Metalurgija, 
plastika  inženiring  je  edino  podjetje  v  Sloveniji,  ki    ima  naprave  in  tehnologijo  za 
predelavo izrabljenih svin�eno-kislinskih akumulatorjev in drugih odpadkov na osnovi svinca. 
Na hribu južno od tovarn je bila deponija odpadkov iz rudnika, ki so jo  nato  zatravili,  zdaj  
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pa  je  v  lasti  Cestnega  podjetja  Maribor  (CPM-Gradbeni materiali),  ki  izkoriš�a  
apnen�aste  dolomitne  jalovine  za  namen  izdelave  mivke.  
 

 
Slika: Deponija jalovine (po prvi separaciji) pri Žerjavu (CPM – gradbeni materiali). 
 

 
Slika: CPM in TAB - IPM in MPI – reciklaža; v ozadju poslopje nekdanje separacije. 
 
 
Razvojne možnosti 
 
Kmetijstvo 
 
Zaradi naravnih razmer, kjer je odlo�ilni dejavnik relief, Koroška (mislimo zlasti na širše 
obmo�je Mežiške dolino) spada ve�inoma med obmo�ja z omejenimi pridelovalnimi 
razmerami v Sloveniji in sicer med gorsko – višinsko obmo�je in kmetije v strminah. Zato je 
velika ve�ina vseh kmetij vklju�ena v Slovenski kmetijsko okoljski program in sicer v ukrep 
sonaravna reja živine in v ukrep košnja strmih travnikov. V Mežiški dolini naj bi bilo skupno 
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555 ali 589 kmetij in od tega je 506 vlagateljev subvencij (Razvojni program… 2006, 33, 
Lokalna razvojna strategija… 2008, 9). Velikost kmetij je za slovenske razmere nadpovpre�na. 
Povpre�no meri »koroška« kmetija 22,9 ha; 8,5 ha je kmetijskih površin in 14,4 ha gozda (op. 
cit). 
 
Glede na naravne danosti in tudi socialnoekonomske razmere razumljivo, da so kmetije 
usmerjene v govedorejo in s tem v prirejo mesa ali mleka. Nekatere kmetije v hribovitem 
svetu opuš�ajo pridelavo, druge pa se vse bolj specializirajo. Tako je bilo leta 2002 še 95 
mle�nih proizvajalcev v letu 2005 pa  83. Kljub padanju števila mle�nih proizvajalcev pa 
koli�ina oddanega mleka še naraš�a. V letu 2002 je bila povpre�na koli�ina oddanega mleka 
na kmetijo 59.961 l v letu 2005 pa 71.668 l. (Razvojni program… 2006, 35). Zaradi 
zmanjševanja vloženega dela oz. vse bolj ekstenzivne prireje pa  se del kmetij usmerja v rejo 
krav dojilj oz. prirejo mesa. Reja drobnice naj bi bila v Mežiški dolini manjšega pomena (18 
rejcev drobnice s 390 glav drobnice). V letu 2005 je bilo v Mežiški dolini 72 ekoloških 
kmetij, ki so tudi vklju�ene v ukrep ekološko kmetovanje.  
 
Na obmo�ju upravne enote Ravne na Koroškem (ob�ine Ravne, Prevalje, Mežica in �rna na 
Koroškem) imamo 88 kmetij z eno ali ve� dopolnilnimi dejavnostmi: prav tako je najve� 
storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, posek lesa, 6 pek kruha in potic, in 16 
nosilcev turisti�ne dejavnosti na kmetiji, od tega je 8 kmetij tudi z nastanitvijo, 2 kmetiji 
imata priglašeno negostinsko dejavnost – oddaja piknik prostora. (Razvojni program… 2006, 
26). 
 
V tej smeri lahko iš�emo tudi nadaljnje razvojne smeri, gotovo pa so možnosti v razvoju 
dopolnilnih dejavnosti, ki so ali pa tudi ne povezane s kmetijsko pridelavo (predelava 
kmetijskih pridelkov in lesa ter turizem). Razvojni program (op. cit) tako navaja, da je na 
obmo�ju upravne enote Ravne na Koroškem (širše obmo�je Mežiške doline) 88 kmetij z eno 
ali ve� dopolnilnimi dejavnostmi. Najve� je storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
posek lesa, 6 kmetij ima dopolnilo dejavnostjo peka kruha in potic, 16 kmetij je nosilcev 
turisti�ne dejavnosti (od tega 2 z možnostjo nastanitve), 2 kmetiji pa imata priglašeno 
negostinsko dejavnost – oddaja piknik prostora.   
 
Pomemben ekonomski vir kmetij je tudi gozd, saj ta poraš�a kar 70 % površin. Skoraj 64 % 
gozdov je v privatni lasti, kjer je povpre�na velikost gozda na kmetijo 7,4 ha. Najve� državnih 
gozdov je na obmo�jih med Žerjavom, Peco, Smrekovcem in Uršljo goro.  
 
Zlasti zaradi preteklih prekomernih škodljivih izpustov je del gozdov še vedno poškodovan, 
najbolj okrog Žerjava. Skupna površina obmo�ja, kjer je evidentirana poškodovanost gozdov 
zaradi emisij je 2.720 ha (ožje obmo�je 651 ha, širše obmo�je 2.069 ha). Površina uni�enih 
gozdov v ožjem obmo�ju je 648 ha in mo�no poškodovanih gozdov v širšem obmo�ju 1.720 
ha. Kot najbolj razširjena drevesna vrsta (68 % delež), je bila najbolj poškodovana smreka. 
Poškodovani gozdovi se danes v glavnem uspešno obnavljajo. Poseben pomen imajo v najbolj 
strmih in erozijsko izpostavljenih obmo�jih varovalni gozdovi. Teh je na tem obmo�ju okrog 
2800 ha, od tega najve� okrog Žerjava in pod Peco ter Uršljo goro. Tako bo bodo�e 
upravljanje z gozdovi  moralo vklju�evati (Razvojni program… 2006, 70):  
� sanacijo od plina uni�enih in poškodovanih gozdov v zgornji Mežiški dolini, 
� ureditev ekstenzivnih planinskih pašnikov, 
� pridobitev nadomestil lastnikom gozdov zaradi omejitev na obmo�jih NATURA 2000, 
� izlo�itev ekocelic za ohranjanje in krepitev biotske raznovrstnosti gozdov, 
� �iš�enje zaraš�ajo�ih planin (Uršlja gora, Peca, Smrekovec) in 
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� sanacijo smrekovih monokultur. 
 
 

 Rudnik kot turisti�na to�ka 

Rudniki imajo poleg vloge kot samostojne turisti�ne to�ke tudi pozitiven vpliv na razvoj 
turizma v krajevnem okolju (Logar, 2010). To velja tudi za Mežico.  

 
Grafikon: Obiskovalci turisti�nih rudnikov v Sloveniji. 
Vir: Logar, 2010, 96.  
 
Rastlinstvo 
 
Pri žerjavu naletimo, resda takole mimogrede) zlahka na glog in spomladansko reso. 
Navajamo nekaj zna�ilnosti obeh vrst in za primerjavo še jesensko vreso.  
 

Enovrati glog (Crataegus monogyna) cveti 
maja in junija. V cvetu ima en sam pesti� in v 
rde�em plodu eno samo seme. Cvetovi 
enovratega gloga so bele barve. Navadni glog 
(Crataegus laevigata), ki cveti približno 14 
dni pozneje kot enovratni glog, ima v cvetu 
dva do tri pesti�e in dve do tri semena v 
plodu. 
 
Slika: Navadni ali enovratni glog? Žerjav 
pri Mežici 4. oktobra 2011. (Foto: A. 
Polšak) 
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Jesenska vresa (Calluna vulgaris) 
 
Jesenska vresa je grmi�ek s kipe�imi poganjki, 
ki ga bomo od avgusta do sredine jeseni opazili 
na zakisanih travnikih, predvsem na 
nekarbonatni podlagi.  
Tako kot resa ima tudi vresa cvetove s štirimi 
ven�nimi listi, cvetno �ašo in nadraslo 
plodnico, botaniki pa ju lo�ijo po 

• razporeditvi stebelnih listov – vresini 
listi so nasprotni, luskasti, resini pa igli�asti, 
zbrani v vretencih, ki vsebujejo 3–4 listi�e, in 

• prisotnosti zunanje �aše – cvetovi vrese 
imajo poleg cvetne �aše, ki je daljša od 
cvetnega venca, še rde�kasto ali zelenkasto 
zunanjo �ašo. 
 
Jesenska vresa. (Foto: A. Polšak) 
 

 
Spomladanska resa (Erica carnea) 
 
Spomladanska resa je grmi�ek s kipe�imi poganjki, visokimi do 30 cm. Listi so zimzeleni, igli�asti, do 
štirje v vretencu. Cvetovi so roza-rde�i, zbrani v gostem enostranskem socvetju. Cvetovi imajo po štiri 
majcene zrasle ven�ne liste in štiri �ašne liste. �ašni listi so enake barve kot ven�ni, zato jih težje 
opazimo. Resa raste predvsem na kamnitih apnen�astih tleh.  
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