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Uvod  
• 1665 –  začetek izkoriščanja svinčene rude 

• 1893 – centralna topilnica v Žerjavu 

• 1923 – prvi sistem filtrov, 1978 – novi filtri znižajo dnevne emisije 
prahu iz 5000 na 70 kg  

• Ozka dolina z inverzijami – lokalne emisije so tudi imisije. 

• Svinec se nalaga in vztraja v zgornji plasti tal. (Zgornjih 30 cm/ 
veliko let.)  



Onesnažena tla 

• Stara industrijska 
bremena – posledica 
preteklosti 

• Aktualni izpusti 

• Reemisije v okolju 

 

 

Envit 



Onesnažena tla 

 



Otroci v Zgornji Mežiški dolini 

• Skupina z največjim tveganjem za zdravje so otroci ! 

ZAKAJ OTROCI? 

• Bivalno okolje otrok in 
odraslih je lahko isto, pa 
zato še ni enako 

• Bivanje oz. interakcije 
otrok z okoljem so 
drugačne, kot pri odraslih 

• Večja občutljivost otrok 
(razvoj, fiziologija) 

usta 
Guzelian, ILSI 

• Posebej mali otroci do 6 let starosti! 





Vnos svinca v telo otrok 

• Pri vnosu svinca v telo otrok je največji 
problem droben prah – na rokah, na 
površinah, na predmetih (igračah), na hrani, v 
zraku (predvsem bližje tlom) 

 

• Zmanjšati je potrebno širitev prahu v okolju, 
vnos prahu v prostore, vnos prahu v telo in 
vezavo svinca v telesu 





Tla Bivalno okolje 

Prebivalci 



Preventivno delovanje 

• Prehrana 

• Higiena  

• Bivalno okolje 



Prehrana 
Redna prehrana s 5 obroki dnevno 

Pestra prehrana 

Več kalcija, železa in vitamina C 
 Domači pridelki ? 

 

 



Higiena 
 

 Roke so univerzalno orodje 

 Umivanje rok ima neposreden in vzgojni učinek 
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Bivalno okolje 

Razporeditev površin 

Dvorišče – igrišče 

 

 



Bivalno okolje 
Oblikovanje okolja, ki je z vidika širjenja 

onesnaženja manj prijazno 



Bivalno okolje 

Plišaste igrače 

Bogate preproge 

Tekstilno pohištvo 

Zavese 
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Vrt 
Vrtičkarstvo je v Zgornji Mežiški dolini tradicija 

Vrtna tla in nekatere rastline so s svincem in 
nekaterimi drugimi kovinami močno 
obremenjene 

 

2016 – 25 vzorcev vrtnih tal  
 Konc. svinca od 89 do 1693 mg/kg; povp. 449 mg/kg; 6 vzorcev > KIV 

 

 

 



Vrt 

Vnos svinca je lahko preko pridelkov ali 
neposredno preko zemlje 

Preko zemlje je lahko vnos neposredno z 
zaužitjem ali posredno preko zaužitja ali 
vdihavanja prahu 

 



Lokacija vrta 

Poleg običajnega (drenaža, sonce ipd…) je 
potrebno paziti tudi na raznos prahu – proti 
otroškemu igrišču, v otrokovo sobo??? 

 



Organizacija dela 

Delavnica – vrt – otroška soba 

 



Higiena 

 Vestno pranje zelenjave odstrani velik delež toksičnih kovin  
(pomembno pri širokolistni zelenjavi in jagodičevju) 

 Pokrijmo vrt (tekstil, gosto razraščene vrtnine) 

 Prekopavajmo vlažna tla 

 

 

 

 Jagode: v neopranih jagodah je 
bila vsebnost svinca 4x višja, kot 
v opranih 

 Samo 25% svinca je bilo v 
jagodah,  75% pa na površini 

 Vnos zemlje v hišo z oblačili, čevlji, ali na rokah je potrebno 
tem bolj učinkovito preprečiti. 

 



Skrb za zemljo 

Vzdrževanje nevtralnega pH zemlje (> 6,5) 

Dobra preskrbljenost s fosforjem 

Veliko organske materije v tleh (kompost, 
dobro uležan hlevski gnoj) 

Od kod gnoj? 

 

Zamenjava zemlje ? 
 Nad 1000 mg/kg? 



Izbor vrtnin 
Izbiramo vrtnine, ki so manj dovzetne za 

prevzem kovin iz tal. 

 



Meritve vsebnosti Pb v krvi otrok 

• Vsako leto tri leta (24 – 48 mes.) stari otroci iz ZMD 

• Vsakih 5 let otroci od 1 do 6 let in 9 letniki iz ZMD ter 
triletniki iz SMD (prevalenčna študija) 

• Druge manjše skupine 

 



• Kri otrok 

• Po hitrem nižanju 
precejšna stagnacija 

 

 

Rezultati 



“Življenje s svincem” 
• V ZMD ostaja dejstvo, lahko pa je to življenje nekoliko bolj prijazno in 

manj tvegano za zdravje.  


