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• težka, strupena kovina.

• je zaradi uporabnosti v bivalnem okolju človeka 

zelo razširjen.

• v človeškem telesu nima nobene pozitivne 

funkcije. Vnos v telo je škodljiv, dopustnega 

vnosa ni določenega.

Svinec (Pb, plumbum) 

www.mojalbum.com 

(8.10.2018)



Mlajši otroci – populacija z največjim tveganjem

Otroci:

•večji vnos Pb v telo, 

•slabše izločanje iz telesa, 

•bolj dovzetni za škodljive vplive

Guzelian, ILSI, 1992

• Bivanje oz. interakcije otrok z 

okoljem so drugačne, kot pri 

odraslih

• Bivalno okolje otrok in odraslih 

je lahko isto, pa zato še ni enako

usta

hišni

ljubljenčki



Zgodovina:

•350 let industrije svinca

•100 let študij

Sedanjost:

•7000 prebivalcev

•Obstoječa industrija (TAB, 

MPI)

•S svincem obremenjeno 

okolje in prebivalstvo

Zgornja Mežiška dolina



Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za

izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Ur.l.RS, št.119/07)

Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v ZMD

Tveganje:

• Otroci do 7 leta starosti.

• Svinec v okolju (fini prah…)

Zmanjšati izpostavljenost, vnos in 

vezavo svinca.  

Ukrepi:

• Zamenjava onesnažene zemlje

• Preplastitev makadamskih površin

• Čiščenje prahu iz podstrešij

• Mokro čiščenje utrjenih površin

• Zatravljanje golih površin

• Ureditev površin za vrtnarjenje

• Sanacija fasad iz katerih se lušči omet

• Uvedba varovalne prehrane v vrtce

• Monitoring tal, zraka

• Monitoring krvi otrok

• Obveščanje in ozaveščanje

Cilj :

• Do leta 2022 vsebnost 

svinca v krvi otrok pod 

100 µg/l.



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

Izvaja NIJZ OE Ravne za različne ciljne skupine, v sodelovanju z 

različnimi partnerji.

Obveščanje in ozaveščanje

ww.irsst.qc.ca (9.10.2018)

Izogibanje prahu (oblikovanje bivalnega 

okolja, čiščenje, osebna higiena)

Prehrana (redna in pestra, z veliko 

kalcija, železa in vitamina C)



Splošno www.sanacija-svinec.si

Plakati, zloženka, spletna stran, ankete, 

lokalni časopisi, info-točke…



www.myalbum.com (9.10.2018)

Predavanja, razstava…

Splošno



Otroci – vrtci in šole
Govorilne ure, prehranska podloga, družabna igra…



Otroci – vrtci in šole

Delavnice za otroke, osebje in starše

Ustvarjalni natečaj



Otroci – posamezniki

ŽERJAV (2010)

konc. Pb 

mg/kg

Biorazpoložljiv 

delež

dvorišče 1956 24.0%

vrt 4200 10.2%

Prehranske košare, individualni razgovori



Poklicno izpostavljeni

Informativna knjižica, predavanje, 

objave v internem informatorju podjetja

Poklicna 

izpostavljenost Pb

Število družin Pb v krvi 

otroka ≥ 100 µg/l

Vsaj eden od 

staršev dela v 

industriji svinca

209 družin 84 otrok

Starši ne delajo v 

industriji svinca
699 družin 95 otrok

Podatki za obdobje 2004-2018 OR = 4,27 

(3,01-6,07)



2016 smo preverili 25 vzorcev vrtnih tal 

• Koncentracija Pb je bila od 89 do 1693 mg/kg;  

povprečno 449 mg/kg; 6 vzorcev > KIV (530 mg/kg)

Drugo – kmetje, vrtičkarji…



Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem – zadnji teden meseca oktobra

V letu 2018 od 21. do 27. oktobra šesta izvedba.

Za konec…

Aktivno sodelujemo !


