
Reševanje okoljsko zdravstvene problematike 
onesnaženega območja

Zgornja Mežiška dolina - Primer dobre prakse
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V preteklosti onesnažena območja: 
Kako naprej?



• 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) 
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Otroci in svinec

Otroci:
•večji vnos Pb v telo, 

•slabše izločanje iz telesa, 

•bolj dovzetni za škodljive vplive

• 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

Mlajši otroci del populacije z največjim tveganjem za zdravje



• Dolina ob reki Meži

• Občini Črna na Koroškem in Mežica

• Okoli 7000 prebivalcev

Zgornja Mežiška dolina in svinec

• Vsaj 350 let svinčene industrije

• Vsaj 100 let spremljanja vplivov na 

zdravje

ERICO 2002, ZZV Ravne 2004

- Vsebnost Pb v krvi otrok je visoka, pri 
večini nad 100µg/l krvi



• Onesnažena zgornja plast tal

• Malo prostora  (emisije ostajajo, mešanje bivalnega in industrijskega okolja)

• Še vedno je v dolini industrija

• Življenjske (bivalne) razmere

Svinčeni problemi



• Nov pristop v slovenskem prostoru
• Uskladitev interesov ključnih deležnikov (ministrstvi, lokalni skupnosti, ZZV…)

• Iskanje in dogovor glede uresničljivih rešitev
• Konkretizacija

Dobra praksa



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 (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.



Ukrepi

Urejanje otroških igrišč



Ukrepi

Preplastitve makadamskih površin



Mokro čiščenje utrjenih površin

Ukrepi



Zatravljanje golih površin

Varni vrtovi

Ukrepi



Ukrepi

Čiščenje ostrešij, sanacija fasad



Ukrepi

Dopolnilna varovalna prehrana



Ukrepi

Meritve koncentracij 
težkih kovin v okolju



• Spremljamo izvajanje ukrepov na terenu
• Informiramo prebivalce o programu in varovalnih ukrepih
• Motiviramo prebivalce za izvajanje ukrepov za varovanje lastnega 

zdravja
• Skrbimo za redno izvedbo spremljanja vsebnosti svinca v krvi 

otrok

NIJZ  - OE RAVNE, ZZV RAVNE



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

Za različne ciljne skupine, v sodelovanju z različnimi partnerji.

Obveščanje in ozaveščanje

Izogibanje prahu (oblikovanje bivalnega okolja, čiščenje, osebna higiena)

Prehrana (redna in pestra, z veliko kalcija, železa in vitamina C)



Splošno

Plakati, zloženka, spletna stran, ankete, lokalni časopisi, 
info-točke, predavanja razstave…



Otroci – vrtci in šole

Govorilne ure, prehranska podloga, družabna igra, 
ustvarjalni natečaj…



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…



Spremljanje vsebnosti svinca v krvi otrok

•Vsebnost svinca v krvi je dober pokazatelj izpostavljenosti svincu iz različnih virov
•Omogoča identifikacijo najbolj obremenjenih posameznikov

- vsako leto tri leta (24 – 48 mesecev) stari otroci iz ZMD
- vsakih 5 let otroci od 1 do 6 let in 9 letniki iz ZMD ter triletniki iz SMD 
(prevalenčna študija)



Individualno svetovanje in sledenje

splošno

okolje – notranje in 
zunanje 

družinski zdravniki

nevro pediater

prehrana

PROTOKOL OBRAVNAVE

Obravnava primera (otrok z BLL ≥ 100 µg/L)

Venski odvzem



Rezultati maksimumi, minimumi in mediana

MEDIANA

2004 143,5 µg/L
2007 94 µg/L
Od 2010 ~ 50 µg/L

DELEŽ

2004 85% otrok visoke vsebnosti svinca v krvi
2010 10% otrok

Po letu 2010 so rezultati stagnirali. 

Vsebnost svinca v krvi otrok



• Vključitev širšega kroga deležnikov – „Zdravje v vse politike“
• Vključitev zasebnega sektorja (v dvojni vlogi)
• Vsebinska nadgradnja programa
• Predpisi in zdrava pamet
• Izobrazba in motivacija ljudi – zdravje naj bo prioriteta

Od dobre prakse do zgodbe o uspehu



Kako naprej ?


