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ZAPISNIK
1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,
ki je bila v četrtek, 7.9.2017 ob 17. uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem
Prisotni svetniki: Rajko Lesjak, mag. Jože Kropivnik, Peter Raztočnik, Štefanija
Emeršič (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), mag. Dragica Mazej, (SD – Socialni
demokrati), Jože Kaker, Natalija Lorenčič (SMC- Stranka modernega centra), Bojan
Gorza, Šemso Omerović (SDS - Slovenska demokratska stranka), Gregor Potočnik
(NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati)
Opravičeno odsotni: Katja Gole (Nestrankarska lista Rajka Lesjaka), Aleš Tomše,
Boštjan Delalut (SD - Socialni demokrati)
Ostali prisotni: županja mag. Romana Lesjak, Alojz Zmrzlikar, predsednik KS
Žerjav, mag. Matej Ivartnik, predstavnik NIJZ OE Ravne na Koroškem, Neda
Hudopisk dr.med.spec, direktorica NIJZ OE Ravne na Koroškem, Poslanci
Državnega zbora: Danilo Anton Ranc, Benedikt Kopmajer, Andrej Čuš, mag., Franjo
Golob, član Državnega sveta, mag. Bogomir Auprih, direktor TAB d.d., Breda Igerc
Grošelj, predstavnica ZD Ravne na Koroškem in Irena Nagernik, tajnica občinske
uprave.
K točki 1
Županja mag. Romana Lesjak je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da je prisotnih
10 svetnikov, trije so svojo odsotnost opravičili.
Županja je predlagala naslednji dnevni red 1. izredne seje:
1. Potrditev dnevnega reda 1. izredne seje Občinskega sveta, ki poteka dne
7.9.2017, poroča mag. Romana Lesjak, županja;
2. Obravnava rezultatov preskusov vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje
Mežiške doline, poroča mag. Matej Ivartnik, predstavnik Nacionalnega inštituta
za javno zdravje OE Ravne na Koroškem in sprejem ukrepov.
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, je županja predlagala naslednji sklep:
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SKLEP 1/1:
Občinski svet je potrdil predlagani dnevni red 1. izredne seje občinskega sveta,
ki poteka dne 7.9.2017.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
K točki 2
Županja je prosila mag. Mateja Ivartnika, predstavnika NIJZ OE Ravne na Koroškem,
da poda uvodne informacije.
Matej Ivartnik je predstavil rezultate preskusov vsebnosti svinca v krvi otrok iz
Zgornje Mežiške doline
Vsako leto NIJZ povabi na preskus otroke iz Mežice in Črne v starosti 3 leta. Letos je
bilo pozvanih 108 otrok, odzvalo se je 90 otrok, kar je predstavlja velik delež
(83,3%) in reprezentativen vzorec. Zadovoljni so z odzivom staršev, so pa manj
zadovoljni z rezultati, saj je bila vsebnost svinca v krvi presežena kar pri 18 otrocih.
To je najslabši rezultat po letu 2008. V samem okolju niso opažali kakšnih posebnih
razlik, npr. pri izvajanju ukrepov, ki bi vplivali na takšen rezultat. Opazna razlika je
bila samo v tem, da je bil mesec maj, konec katerega se jemljejo vzorci krvi, v
letošnjem letu izredno sušen mesec, z zelo malo padavinami. Rezultati so odvisni
tudi od tega, kako resno družine vzamejo nevarnost tveganja in upoštevajo
predpisane ukrepe in navodila.
Direktorica NIJZ OE Ravne na Koroškem Neda Hudopisk je dodala, da želi poudariti
individualno obravnavo posameznih otrok in svetovanje posameznim družinam,
tistim, pri katerih je povečana vsebnost svinca krvi. Dejavnikov tveganja je več, zato
podrobno spremljajo celotno družino.
Breda Igerc Grošel, predstavnica laboratorija, je dejala, da izvajajo odvzeme že
nekaj let po enakem postopku in skušajo preprečiti kontaminacijo vzorcev ter
zmanjšati pred analitično napako. Tudi letos so vse izvedli po enakem postopku in iz
tega vidika ne vidijo možnih vzrokov za takšne rezultate. Sicer bi bil boljši venski
odvzem krvi, ki pa za otroke ni primeren. Tudi v laboratoriju v Ljubljani so bili nad
rezultati selo presenečeni, saj otroci tam niti približno ne dosežejo takšnih vrednosti.
Poudarila je, da svinca v krvi otrok sploh ne bi smelo biti.
Predsednica Odbora za družbene dejavnosti Dragica Mazej je predstavila sklepe
sprejete na skupni seji Odbora za družbene zadeve in Odbora za komunalne zadeve,
urejanje prostora in varstvo okolja. Na skupnem sestanku so se seznanili z rezultati
preskusa vsebnosti svinca v krvi otrok in ocenili, da je potrebno to problematiko
obravnavati na občinskem svetu. Na skupni seji odborov so bili prisotni tudi ga.
predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Bernarda Podlipnik, predstavniki NIJZ in
Zdravstvenega doma.
Po tehtni in temeljiti diskusiji sta odbora sprejela naslednje sklepe:
Odbora za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja ter odbor za
družbene dejavnosti sicer ugotavljata, da je sedanje izvajanje sanacije okolja s
pomočjo Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov
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za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07)
dalo ugodne rezultate okolja, vendar poročilo, ki ga je predstavil poročevalec mag.
Matej Ivartnik, predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota
Ravne na Koroškem (v nadaljevanju NIJZ) terja resen razmislek in odločitev, kako
ukrepati, da se podobna situacija ne ponovi oz. da se v bodoče odpravijo vsi
dejavniki, ki negativno vplivajo na okolje.
Odbora izražata tudi zadovoljstvo, da podjetje TAB tovarna akumulatorskih baterij,
d.d. (v nadaljevanju Tab) posluje izredno dobro in, da s tem zagotavlja socialno
varnost številnim družinam in da zagotavlja možnosti zaposlovanja.
Oba odbora izražata skrb nad rezultati ugotovljenih vsebnosti svinca v krvi otrok v
Zgornji Mežiški dolini. Odbora ugotavljata, da so rezultati skrb zbujajoči do te mere,
da se o teh mora seznaniti občinski svet in sprejeti možne ukrepe oz. rešitve za
sanacijo razmer.
Odbora predlagata občinskemu svetu, da razpravlja o naslednjih možnih ukrepih in
jih po razpravi tudi sprejme:
1. Da se poveča monitoring spremljanja onesnaženosti zraka na več točkah v občini.
Lokacije o nameščanju merilnih naprav se dogovorijo s pristojnimi institucijami.
2. Da se k monitoringu zraka doda še kontrola onesnaženosti zemlje v različnih
časovnih obdobjih z jemanjem vzorcev zemlje.
3. Da TAB letna okoljska poročila o vplivu proizvodnje na okolje posreduje tudi
občinskemu svetu oz. pristojnim organom občine.
4. Da se za spremljanje vseh teh podatkov oblikuje skupno strokovno telo,
sestavljeno iz predstavnikov občine, NIJZ, TABa, ki bo sprotno spremljalo vse
kazalce iz različnih poročil in transparentno informiralo in pripravilo možne ukrepe.
5. Odbora tudi ugotavljata, da omenjeni odlok ni stabilna oblika financiranja za
izvajanje sanacije, zato predlagata, da občinski svet ponovno sproži pobudo, da se
sanacija uredi z zakonom, ki naj zagotovi bistveno več sredstev in bolj tekoče prilive
sredstev za izvajanje sanacije. V zakonu naj se tudi uredi problematika sanacije na
zasebnih zemljiščih in drugih zasebnih objektih. Podrejeno temu odbora predlagata
občinskemu svetu, da sprejme sklep v obliki zahtevka, da Vlada Republike Slovenije
takoj poravna manjkajoča sredstva, ki so bila namenjena za sanacijo okolja oz.
izvajanje programa in imajo podlago v odloku. Odbora še predlagata, da se na kratek
rok povečajo sredstva in podaljša rok sanacije.
6. Odbora nadalje predlagata, da se nadaljuje celovito informiranje in izobraževanje
vseh občanov o tem, kako živeti in se obnašati v takem okolju oz. s tako
onesnaženostjo s svincem. Posebno skrb pa je potrebno nameniti najbolj ranljivim
skupinam, to je otrokom.
Odbora predlagata županji, da skliče sejo občinskega sveta v najkrajšem možnem
času in na sejo povabi vse pristojne in možne institucije, ki bi lahko prispevale k
temu, da se ustvarijo in zagotovijo boljši pogoji za izvajanje sanacije v Zgornji
Mežiški dolini.
Odbora še predlagata županji, da na primeren način seznani občane, kako se je in
se bo občina vključila v vse potrebne postopke za sanacijo razmer.
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Odbora še predlagata občinskemu svetu, da s posebno pozornostjo obravnava in
spremlja okoljevarstvena soglasja, ki jih izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO) za TAB oz. drugim potencialnim investitorjem, ki posegajo v okolje, ki lahko
ogroža zdravje ljudi.
Prav tako odbora predlagata občinskemu svetu, da pri obravnavah Občinskih
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN-jev) zahteva zelo visoke okoljevarstvene
standarde.
Dragica Mazej je dodala, da ima občinski svet dovolj podlage za razpravo in upa, da
bodo na koncu sklepi tudi soglasno sprejeti.
Županja je svetnike pozvala k razpravi.
Rajko Lesjak je dejal, da bo Nestrankarska lista Rajka Lesjaka predlog sklepov
podprla.Navedel je nekaj argumentov oz.dilem, zakaj podpreti sklepe, ki predstavljajo
minimum soglasja med vsemi dejavniki, ki so v to zgodbo vpleteni. Če bi vzeli
enakovredni vzorec krvi nekje na Goričkem ali v Piranu in tam izračunali mediano in
aritmetično sredino in potem to vrednost postavili za referenčno mejo, bi bil rezultat
bistveno drugačen. Na Goričkem ali v Piranu bi imeli medialno 15 in potem bi bili
rezultati iz preteklih letih in letošnji še bolj grozni. Na tem bi morali graditi kritični
odnos, ne pa na meji 100. Tako pa je v našem primeru pravica otrok, da živijo v
okolju, kjer je referenčna vrednost 100 enot svinca v krvi. Tak odnos je postal
družbeno sprejemljiv in kot tak se tudi kaže skozi financiranje sanacije. Ironija pa je
še toliko večja, saj je zdravo življenjski okolje ustavna pravica, ki bi jo morali
prebivalci iztožiti. Nimamo pa niti odnosa do neizpolnjevanja okoljevarstvenih določil.
Zahtevamo zakon, ki bi to področje urejal in zahteval bolj sankcionirano izvajanje
določil.
Če bi polovico denarja, ki ga TAB plača državi v obliki davkov in prispevkov, vrnili v
okolje za namen sanacije in odškodnin, bi dosegli napredek in sanirali bremena. Če
bi se takšna situacija zgodila v Ljubljani, bi prebivalci že glasno protestirali. Mi pa
smo kar tiho in nič ne reagiramo. To ni pravi odnos do naših otrok in do našega
okolja. V Mežiški dolini imamo stara in nova bremena. Stara so tista iz preteklosti, ko
je deloval Rudnik Mežica, nova bremena pa nastajajo pri sedanji proizvodnji tovarne
TAB. Pri nas pa je tako, da če kdo misli ekološko in opozarja na te probleme, je takoj
okarateriziran kot nasprotnik razvoja, napredka, delovnih mest... Potrebujemo resno
študijo o tem, kako vsi ti faktorji vplivajo na naše okolje. Drzne si trditi, da bi lahko
uravnotežili odnos med kapitalom, dobičkom, zdravim okoljem... Vse se lahko
doseže, samo volja mora biti za to. Ne moremo graditi samo na osebni ravni otrok in
prebivalcev. Ne moremo jim ves čas govoriti naj si umivajo roke, jedo sadje, ne jejo
sadežev iz okolja, naj se ne se igrajo v peskovniku.
Vsi bodo iz obdobja, ko so bile v državi nekatere stvari zamrznjene, sedaj svoj
primanjkljaj dobili, mi pa ne.
Rajko Lesjak je dejal, da srčno upa, da ne bo spet kakšna ministrica rekla «sčasoma
človeško telo vse predela«.
Jože Kropivnik se pridružuje razmišljanju Rajka Lesjaka in dodaja, da 72. člen Ustave
govori o pravici do zdravega življenjskega okolja. Meni, da je vsem ljudem, ne samo
otrokom, v Črni na Koroškem kratena pravica do tega. Takih mesecev majev, kot je
bil letošnji, bo vedno več, zato je potrebno pravočasno ukrepati.
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Šemso Omerović je dejal, da je zg.Mežiška dolina kontaminirano območje že od 80
let naprej. Imamo rakava obolenja, pa ne vemo, kako jih pozdraviti oz. vemo kako,
pa nam finančna sredstva ne omogočajo, da bi to pozdravili, kot je treba. Zanima ga,
ali ima NIJZ podatke koliko od 108 otrok, ki so bili povabljeni na odvzem krvi, je iz
Črne in koliko iz Mežice. Koliko otrok, ki so imeli povečano vsebnost svinca v krvi, je
iz Črne in koliko iz Mežice? Prav tako ga zanima, koliko otrok, ki imajo povečano
vsebnost svinca v krvi, ima starše, ki so zaposleni v TABu. Denar, ki smo ga dobili za
sanacijo zg. Mežiške doline, smo kar dobro porabili. Preplastili smo območja, kjer se
igrajo otroci, nismo pa dovolj storili za osveščenost prebivalstva v preteklosti, ko smo
vsi pridelovali zelenjavo in sadje na svojih vrtičkih. Lahko bi še več storili pri izvajanju
ukrepov. Podprl bo predlagane sklepe, vendar predlaga, da bi se zadeve časovno
podrobneje določile, da se ne zavlečejo preveč v prihodnost. Postopki posameznih
ukrepov morajo biti res nadzorovni in izvedeni navisokem strokovnem nivoju.
Štefanija Emeršič je dejala, da je že na skupni seji odborov povedala, da ima v
našem kraju vsaka družina vrt, ki pomeni tudi neko kakovost življenja. Veliko so se
pogovarjali o menjavi zemljine in drugih rešitvah, pa na tem ni bilo nič narejenega.
Ljudje sami ne vedo, kaj storiti. Na tem področju moramo še veliko storiti. Ljudje iz
naselja Rudarjevo pravijo, da še vedno okušajo izpuste svinca in opozarjajo, da se
zrak še vedno onesnažuje. V zaselku Podpeca so ljudje precej prestrašeni, pravijo,
da je tam zemlja bistveno bolj onesnažena s svincem in želijo, da se njihovemu
območju posebej nameni pozornost.
Jože Kaker je dejal, da vsi vemo, da je to okolje že od nekdaj zelo obremenjeno, To
je zgodovina. Glavni problem je to, da se v zadnjih 10 letih ni dovolj naredilo. Pri tem
ne misli samo na denar države ampak to, da se zadeve merijo samo na tri letnih
otrocih, ne pa na 15, 30, 50 letnikih. Kako zastrupljene so šele ostale generacije, če
so že pri otrocih tako visoke vrednosti.
Predstaviti se želimo kot turistična destinacija z neokrnjeno naravo, glede na to, kar
sedaj slišimo, pa je na mestu vprašanje, kdo bo sploh še prišel v naše kraje.
Včasih so se delali monitoringi, potem pa so merilne naprave kar izginile.
Ob obisku v podjetju TAB smo si svetniki ogledali proizvodnjo in nedvomno je to zelo
moderen, čist proces. Za delavce je dobro poskrbljeno.
Na koncu je izpostavil naslednje zaključke: nobenega predstavnika MOP in MZ
danes ni tukaj, čeprav je tema za nas zelo pereča. To kaže na odnos do naše
odmaknjene pokrajine. Naša naloga je prepričati parlament, da sprejme tako
zakonodajo, da se te sanacije po čim krajšem in hitrejšem postopku izvedejo in
predstavijo. Ministrstva moramo prepričati, da izvedejo konkretne raziskave, da bomo
vsi vedeli, kako zastrupljeni smo. Sklepi, ki sta jih oba odbora predlagala so v redu,
dodati je treba še časovne roke. Za izvedbo sanacijskih ukrepov hočemo imeti zakon,
ki ga mora parlament sprejeti v pol leta in to bomo danes naložili poslancem.
Natalija Lorenčič je dejala, da so že predhodniki govorili o denarju, njo pa zanima,
zakaj se na odvzem povabi samo 3 letne otroke, ostale pa ne. Država denar za
nekatere stvari ima, žalostno pa je, da ga ni za to, da bi vse prebivalce Mežiške
doline povabili na odvzem in pregled krvi. Verjetno ni dovolj, da si samo umivamo
roke in zelenjavo, ne vemo pa kakšno zemljo imamo na domačih vrtovih, kjer
pridelujemo zelenjavo.
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Bojan Gorza je dejal, da ni preveč optimističen glede rezultatov naših prizadevanj,
sploh po odzivu predstavnice ministrstva ki je dejala, da je treba situacijo najprej
reševati v ožjem delu kraja, potem pa širše. Vsi pa vemo, da je tudi okoliš onesnažen
in da imajo tudi otroci iz podeželjskega zaledja kraja previsoke vsebnosti svinca v
krvi. Na situacijo je treba gledati bolj resno in jo reševati celovito.
Ker ni bilo več razprave, je županja prosila Mateja Ivartnika, da poda dodatna
pojasnila in odgovore na vprašanja svetnikov.
Matej Ivartnik je povedal, da ima NIJZ natančne pdatke o tem, koliko otrok prihaja iz
Črne in koliko iz Mežice. Letos so bili pregledani vzorci 46 otrok iz Črne in 44 otrok iz
Mežice. Nekoliko višje vrednosti so imeli otroci iz Črne, fantje nekoliko višje kot
deklice.
Jemljejo se tudi vzorci zemljine in vzorci rastlin, predvsem tam, kjer imajo otroci
povečane vrednosti svinca v krvi. Najbolj problematične so korenovke in širokolistna
zelenjava. Zamenjava zemljine je zelo zahteven postopek, prav tako pa je pri tem
problem tudi zasebno lastništvo vrtov.
3 letni otroci so za spremljanje izbrani zato, ker gre za najbolj tipično ciljno skupino,
ki je najbolj občutljiva za vnos in vezavo svinca v telesu, na 5 let pa se dela
prevalenčna študija.
Neda Hudopisk je pojasnila, da je absorbcija svinca pri triletnih otrocih najbolj
intenzivna. Pri njih se vsebnosti svinca v krvi najbolj vidijo. Pri odraslih se to ne bi
videlo, saj se svinec v 90 % izloči iz telesa, nekaj pa se ga nalaga v določene dele
kot so kosti, lasje,..
Matej Ivartnik je pojasnil, da se spremlja tudi vpliv staršev, ki delajo v TAB, ki ga že
nekaj let želijo zmanjšati, saj se je pokazalo, da je tudi to pomemben dejavnik, ki
vpliva na vnos svinca pri otrocih.
Rajko Lesjak je dejal, da sta odbora pri sprejemanju sklepov razmišljala o določanju
časovnih rokov, vendar so menili, da nekatere zadeve, kot je študija, zahtevajo dalj
časa, tudi zagotovljena sredstva in ustrezne strokovne izvajalce. Res je potrebno
skrbno razmisliti o določitvi rokov, da bomo dosegli želene rezultate.
Štefanija Emeršič je vprašala ali obstajajo podatki o obolelosti za rakom po
posameznih krajih in regijah.
Neda Hudopisk je dejala, da podatki po lokalnih skupnostih in regijah obstajajo,
vendar odstopanja niso velika. Največ je je odstopanja pri pljučnem raku, vendar je
dejavnikov tveganja toliko, da je težko reči, koliko je za to kriv svinec. Smo mala
regija in rezultatov ne moremo statistično dokazati.
Šemso Omerović je dejal, da se ve, da je zg. Mežiška dolina onesnažena in da
želimo to dekontaminirati, vendar ne moremo. Pristopiti je treba k načinu, da to
saniramo. Potrebujemo denar, da bi zemljino zamenjali. Na podlagi sprejetih sklepov
je treba od vlade dobiti več sredstev, da bomo lahko izvedli dekontaminacijo.
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Proizvodnja v Rudarjevem se izvaja in včasih prah uhaja v okolje. Najti je treba način,
da gremo v dekontamnacijo, proizvodnja pa se mora nadaljevati.
Štefanija Emeršič je dejala, da želi slišati še iz drugih ust, kako nam lahko pomagajo.
Predsednik KS Žerjav Alojz Zmrzlikar apelira na koroške poslance in g.Čuša da se
časovnica za izvajanje sanacijskih ukrepov podaljša, da se izbori finančna injekcija v
smislu pomoči naši občini. Želi si več sodelovanja s podjetjem TAB, ne samo takrat
ko potrebujejo dovoljenja od ARSO za povečanje proizvodnje. Verjame, da se bo to
zgodilo, saj je direktor dovzeten za pobude in verjame, da v tem obdobju debelih krav
ne bo pozabil na občino in KS Žerjav.
Poslanec Čuš se je zahvali za povabilo in pohvalil kvaliteto razprave. Dodal je, da so
bili komentarji v zvezi s to problematiko na fb zelo pestri. Ravno danes je postal
poslanec Zelenih in te vsebine so mu zelo blizu, saj se že nekaj časa ukvarja z
ekologijo. Tudi izjava ministrice se mu zdi zelo neposrečena, ne želi pa biti preveč
političen. Zdi se mu, da je bilo njeno imenovanje za ministrico res naravna katastrofa.
Ministrici bo postavil tudi ustno vprašanje, je pa že podal je poslansko vprašanje,
vendar bo seja parlamenta šele čez dva tedna. Državi se je glede financiranja
ukrepov v preteklosti preveč popuščalo in zdaj jim je treba izstaviti račun za vse to.
Tudi to lahko uporabi za interpelacijo ministrce, ki jo pripravlja.
Realen rok za realizacijo predlaganih sklepov se mu zdi 3 mesece, saj bodo potem
volitve in bo situacija potem drugačna. Počakaj bi tudi na to, kaj bo naredila koalicija.
Pokazal je, da mu ni vseeno in prav je, da vsak od svetnikov tudi po svojih
strankarskih centralah in poteh poskuša doseči pomoč in podporo. Tudi sam bo nudil
vso potrebno podporo pri nadaljnjem reševanju te problematike.
Anton Ranc je dejal, da je vesel, da je dobil povabilo za to sejo, kjer gre za posebno
obliko predstavniške demokacije. Zelo dobro sodeluje z županjo in drugimi poslanci,
s katermi so o tej temi že večkrat razpravljali. Tudi lani, ko so bila sredstva za občino
prvič okleščena, je sodeloval pri dialogu z ministrstvom.
Pomembno je, da se ukrepanje zahteva od vlade, ki lahko hitreje ukrepa, kot pa to
zahtevajo dolgotrajne parlamentarne procedure. Tudi sam v Ljubljani občuti odnos do
odmaknjenih krajev v Sloveniji. Nekaj pa smo krivi tudi sami, ker ne znamo enotno
nastopiti in se za skupne cilje povezati na vseh nivojih. Sam to tematiko jemlje zelo
resno in tudi osebno in bo naredil še kaj, da se te pobude realizirajo. Še enkrat pa
poudarja, da se morajo povezati vse 4 občine iz Mežiške doline, da se doseže
kritična masa. Rešiti je potrebno tudi druge probleme, ki prav tako vplivajo na stanje
okolja. Predlagane sklepe podpira in bo deloval v smeri, da se tudi realizirajo.
Benjamin Kopmajer je dejal, da sta že kolega poslanca povedala svoji stališči in se
tudi sam pridružuje mnenju kolega Ranca, saj prav tako izhaja iz tega okolja in
situacijo že dlje časa pozna in spremlja. MOP je v zadnjih dveh letih zelo
kooperativno deloval in vsi vemo, da s sodelovanjem lahko dosežemo več, kot z
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nekimi populističnimi izjavami. Verjame, da bo ministrica prisluhnila pobudam in bo
do konca mandata te zadeve poskušala uvrstiti v program in finančni načrt
ministrstva. So pa še druge poti do cilja in s poslancem Rancem se bosta potrudila,
da pri doseganju ciljev pomagata po svojih močeh.
Županja je dejala, da z Ministrstvom za okolje občina res dobro sodeluje, da pa za
izvajanje sanacijskih ukrepov, glede na stanje okolja in velikost občine, prejmemo
bistveno premalo finančnih sredstev.
Gospa Podlipnik se sestanka danes ni mogla udeležiti, je pa bila na skupni seji obeh
odborov in je podprla predlagane sklepe in naša prizadevanja za njihovo realizacijo.
Franjo Golob je dejal, da se tudi sam prihaja iz koroške regije in zato dobro pozna
situacijo v tem okolju. Tudi sam ugotavlja, da so v občinskem svetu popolnoma
drugačne razprave kot v parlamentu in državnem svetu. Čuti se, da ste enotni v
prizadevanju za reševanje skupne problematike.
Prav bi bilo, da bi ta problem obravnavali tudi ostali župani v Koroški regiji.
V Sloveniji se sprejemajo čudni zakoni za stvari, ki niso tako pomembne kot zdravje
in življenje otrok in vseh ljudi. Vse se da, če se hoče. Župani ne bi prosili države, če
bi imeli dovolj denarja, da bi sami lahko investirali in urejali zadeve.
Strinja se s tem, da je treba določiti roke za realizacijo sklepov. Izpeje se lahko tudi
interventni zakon, če je le volja za to. Zdaj je pravi čas, saj je pred nami leto volitev.
Trudijo se tudi vsi naši poslanci in skupaj nastopajo, ko zastopajo naše probleme.
Tudi sam bo iznesel vprašanje na odborih in plenarnem zasedanju državnega sveta.
Rajko Lesjakje še enkrat poudaril, da ne bo sprememb dokler ne bosta družba in
politika dojeli, da je že 20 enot svinca v krvi otrok tista meja, ko se morajo sprožiti vsi
mehanizmi. Ko bo družba to dojela, se bo vse lahko zgodilo. Potrebno je samo
pritisniti na prave gumbe in vzvode in to pričakujemo od naših poslancev. Res pa je,
da morajo občine zg. Mežiške doline na tem področju med seboj sodelovati.
Županja je dala besedo direktorju podjetja TAB Bogomirju Auprihu.
Bogomir Auprih je dejal, da pozdravlja to razpravo, saj tudi sam živi v tem okolju in
ima tu otroke. Zavedati se je treba, da je rudnik v tem okolju pričel delovati pred 352
leti in da tovarna akumulatorjev tu deluje že 32 let. Včasih so bili ekološki standardi
drugačni.
Rezultati analize krvi v krvi otrok so letos po dolgem času slabši in za to je potrebno
najti vzrok za to in ta problem rešiti. Zdaj ugotavljamo stanje v nadaljevanju pa je
potrebno pa poiskati vzroke. Kot direktor v svojem podjetju želi vedno odkriti vzroke
za nastalo situacijo.
Možni so najmanj trije vzroki:
1. Podjetje TAB – Direktor ponovno zatrjuje, da delajo vse po predpisih, vlagajo v
ekologijo, meritve kažejo zelo nizke vrednosti, daleč pod dovoljeno mejo. V Črni
imajo nameščene samo hepa filtre, vrednosti izpustov so tako nizke, da se niti ne
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dajo zmeriti. Kupili so dva nova stroja za mokro čiščenje in nenehno vlagajo v
ekologijo. Seveda pa ni nemogoče, da se kdaj tudi kaj zgodi, zato se seveda
strinjajo s tem, da se vseeno stvari še enkrat preverijo. Njihova vrata so odprta.
2. Zgodovinski vzroki – tudi to je težko ugotoviti. V maju je bilo sušno obdobje, v Črni
se je veliko gradilo in tudi tu so lahko možno vzroki za povečane vrednosti.
3. Laboratoriji so zelo različni, kar poznajo iz lastnih izkušenj, ko so pri istih vzorcih v
različnih laboratorijih izmerili bistveno različne vrednosti. Tudi tega vidika se ne sme
zanemariti.
Kot direktor TABa zagotavlja, da so pripravljeni sodelovati pri tem, da se najdejo in
odpravijo vzroki za nastalo situacijo in pozdravljajo vsa prizadevanja za to.
Glede ukrepov, ki sta jih predlagala odbora je dejal, da se nakateri že izvajajo,
poročilo o monitoringu se vedno pošlje na občino, nekaj je tudi objavljenega na
spletni strani.
Strinjajo se tudi z monitoringom, samo mora biti narejen strokovno, da bodo rezultai
pravi in pravični, ne pa zavajajoči. Tudi sam se strinja s tem, da se postavijo roki za
realizacijo ukrepov oz. zahtev.
Štefanijo Emeršič je zanimalo ali se res še dogajajo izpusti v zrak. Ljudi zanima ali se
še sedaj dogaja onesnaževanje zraka.
Direktor Bogomir Auprih je dejal, da izpusti v okolje so, vendar daleč pod dovoljeno
mejo. V Rudarjevem je 5 hepa filtrov, kjer inšpektorji sploh ne morejo izmeriti
vrednosti, ker je tako nizka. To, kar se včasih vonja, je kislina, ki ima neprijeten vonj,
nikakor pa to ni svinec. Povabil je svetnike in ostale pebivalce, da si ogledajo
proizvodnjo in njihova vlaganja v varovanje okolja.
Županja je dodala, da je bila v Rudarjevem postavljena merilna naprava, ki je bila
tam samo nekaj mesecev. Ljudje želijo vsak dan spremljati vrednosti izpustov.
Matej Ivartnik je dejal, da se v Žerjavu stalno spremljajo izpusti in se v poročilih vidijo
vsi primeri, ko je bilo kaj narobe.
Neda Hudopisk je poudarila dejstvo, da so za povečanimi vrednostmi enot svinca v
krvi otrok v prvi vrsti individualne zgodbe in individualna odgovornost. Seveda je
odgovornost tudi pri podjetju, lokalni skupnosti, organizacijah, širši družbi, vendar je
največ možno narediti na individualni ravni.
Županja je zaključila razpravo z razmislekom, da je iz razpave razvidno, da smo
soglasni v tem, da je potrebno zahtevati izvedbo določenih ukrepov in za to tudi
postaviti ustrezne roke.
Opozorila je na to, da si ne želimo tega, da moramo v našem okolju otroke ves čas
opozarjati na to, česa ne smejo. Želeli bi si tako okolje, v katerem bi se otroci lahko
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brezskrbno igrali. Ker pa je situacija taka kot je, moramo narediti največ, kar lahko
storimo vsi skupaj, tudi v sodelovanju s podjetjem, ki ponuja roko, da preprečimo
nadaljnje onesnaženje in zagotovimo to, da bodo naši otroci živeli in se razvijali v
zdravem okolju.
Benjamin Kopmajer je predlagal, da je potrebno vse te sklepe in poročila iz razprave
izročiti ministrici, ob obisku skupne delegacije, ki bi ministrici in njeni strokovni ekipi
zadeve podrobno predstavila.
Županja pozdravlja pobudo in meni, da je bolj prav in primerno, da bi ministrici sklepe
predstavili pri nas, zato jo bomo takoj ponovno povabili na obisk v našo občino.
SKLEP 2/1:
Občinski svet Občine Črna na Koroškem sprejme naslednje sklepe:
1. Da se poveča monitoring spremljanja onesnaženosti zraka na več točkah v
občini. Lokacije o nameščanju merilnih naprav se dogovorijo s pristojnimi
institucijami.
2. Da se k monitoringu zraka doda še kontrola onesnaženosti zemlje v različnih
časovnih obdobjih z jemanjem vzorcev zemlje.
3. Da TAB letna okoljska poročila o vplivu proizvodnje na okolje predstavi tudi
občinskemu svetu oz. pristojnim organom občine.
4. Da se za spremljanje vseh teh podatkov oblikuje skupno strokovno telo,
sestavljeno iz predstavnikov občine, NIJZ, TABa, ki bo sprotno spremljalo vse
kazalce iz različnih poročil in transparentno informiralo in pripravilo možne
ukrepe.
5. Občinski svet ugotavlja, da omenjeni odlok ni stabilna oblika financiranja za
izvajanje sanacije, zato predlaga, da se sanacija uredi z zakonom, ki naj
zagotovi bistveno več sredstev in bolj tekoče prilive sredstev za izvajanje
sanacije. V zakonu naj se tudi uredi problematika sanacije na zasebnih
zemljiščih in drugih zasebnih objektih.
Občinski svet zahteva, da Vlada Republike Slovenije takoj poravna manjkajoča
sredstva, ki so bila namenjena za sanacijo okolja oz. izvajanje programa in
imajo podlago v odloku.
Občinski svet predlaga, da se na kratek rok povečajo sredstva in podaljša rok
sanacije.
6. Občinski svet predlaga, da se nadaljuje celovito informiranje in
izobraževanje vseh občanov o tem, kako živeti in se obnašati v takem okolju
oz. s tako onesnaženostjo s svincem. Posebno skrb pa je potrebno nameniti
najbolj ranljivim skupinam, to je otrokom.
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7. Občinski svet predlaga bo s posebno pozornostjo obravnaval in spremljal
okoljevarstvena soglasja, ki jih izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO) za TAB oz. drugim potencialnim investitorjem, ki posegajo v okolje, ki
lahko ogroža zdravje ljudi.
8. Občinski svet, bo pri obravnavah Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN-jev) zahteval zelo visoke okoljevarstvene standarde.
9. Občinski svet pooblasti županjo, da skupaj s poslancema skliče sestanek z
vsemi relevantnimi deležniki in predlaga ministrici za okolje, da se skupaj s
svojimi strokovnimi sodelavci odzove povabilu in se udeleži sestanka na
obravnavano tematiko.
Rok za izvedbo teh sklepov je 31.12.2017.
Glasovanje: vsi svetniki so glasovali ZA.
Županja se je vsem svetnicam in svetnikom ter gostom zahvalila za sodelovanje na
seji in jim zaželela lep večer.
1. izredna seja občinskega sveta je bila zaključena ob 19.20 uri.

Zapisala:
Irena Nagernik,
tajnica občinske uprave

mag. Romana Lesjak,
županja
Občine Črna na Koroškem
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