Zapisnik 2. sestanka skupne delovne skupine
Deskle, 20. 5. 2015
Trajanje: od 16.15 do 19.20
Prisotni Peter Korenjak, Tanja Ljubič Mlakar, Klemen Stanič, Marko Bucik, Janez Medvešček, Ivan
križnič, Bojan Stanič ter člani Civilne iniciative (CI) po podpisni listi
Sestanek vodi: Bojan Stanič
Zapisnikar: Peter Korenjak

Sklep 1: potrdi se zapisnik 1. sestanka z dne 2.4.2015.

Ad 1. Varovanje zdravja in izdelava študije zdravstvenga stanja.
Dr. Tanja Ljubič Mlakar je predstavila: Dr. Vudrag je trenutno odsoten (v tujini). Čim se vrne, je
pripravljen priti na sestanek delovne skupine, kjer bi se bolj natančno dogovorili o vsebini študije.
Primerne študije v tem trenutku ni. Pripravljen pa je odgovarjati na naša vprašanja. K sodelovanju pri
izvedbi študije se je preko dr. Vudraga povabilo tudi dr. Dodič-evo, ki je bila prejšnji teden s
specializanti medicine dela v Salonitu Anhovo na študijskem obisku.
Navezani so bili tudi prvi kontakti z Registerom raka v SLO. S te inštitucije bo po potrebi tudi možno
pridobiti podatke, o čemer bi se pogovarjali po srečanju z dr. Vudragom. Cilj nam je da zadevo
proučimo ter da bomo oboji dobili odgovore.
Komentar na 3. Alinejo zapisnika z dne 2.4.2015:
Tanja Ljubič Mlakar - mišljeno je bilo, da se predstavi samo poročilo WHO. Podatki iz Nacionalnega
inštituta bodo na voljo kasneje. Predlagamo, da se na naslednjem srečanju predstavili podatke WHO,
zaradi pomanjkanja časa na današnjem sestanku, ker je to tema, ki zahteva nekoliko več časa.
Sklep Ad1: do 30.6.2015 se izvede srečanje z dr. Vudragom, ki predhodno predlaga termin
srečanja, delovna skupina pa ga potrdi. Delovna ekipa v naprej pripravi vprašanja za srečanje
z dr. Vudragom.

Sklep Ad2: Srečanja širše skupine – to je vseh članov in članic obeh KS ter predstavnikov Občine in
Salonita d.d. postanejo redna (frekvenca 1-krat do 2-krat na leto).

Ad3: Formiranje delovne skupine
Končen sklep o formiranju delovne ekipe se potrdi na naslednjem srečanju, ko bo svojega člana
imenuje še Civilna iniciativa (CI).

Ad4: Izvedba meritev na zemljinah in pridelkih
Marko Bucik je sporočil, da je Občina Kanal izbrala izvajalca analize zemljin - to bo Inštitut Jožef
Štefan. Občina bo naročila tudi analize poljščin.
Predstavniki CI prosijo za svoj vzorec (tretji), ter sodelovanje z izvajalcem pri določitvi lokacije za
odvzem vzorca.
Ivan Križnič - predlaga, da vse strani sporočijo predlagane inštitucije za izvajanje meritev.
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Tanja Ljubič Mlakar pove, da sta v SLO še dve priznani inštituciji, ki izvajata te analize in sicer ERICO
ter Biotehniška fakulteta. Trenutno še ni nove zakonodaje za to področje, obstaja pa zakonodaja za
poljščine.
Tanja Ljubič Mlakar – dodatno pove, da je na razpolago študija o onesnaženosti tal v Sloveniji iz leta
2008, ki jo je izdelal ARSO, prisotnim pokaže izvod. Priporoča, da jo člani predhodno pred
predstavitvijo podatkov preberemo. Poročilo je dostopno na spletu:
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/tla/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Publikacija%20Razi
skave%20onesna%C5%BEenosti%20tal%20Slovenije%20(1989-2007).pdf
SA pripravi za člane delovne skupine tudi 4 tiskane izvode.
Bojan Stanič – problem naj bi bil, da so obstoječe študije bile narejene pred začetkom kurjenja
odpadkov v SA.
Tanja Ljubič Mlakar - pove, da smo tudi kasneje te študije delali, v vsakem primeru pa predlaga, da to
študijo izvedejo neodvisni strokovnjaki, ki naj to nato tudi interpretirajo.
Sklep Ad4: Izvajalca meritev potrdi Občina, vzame se 3 vzorce (1 v analizo, 1 + 1 hramba
delovna ekipa in CI). Meritve plača Salonit Anhovo.

Ad5: Postavitev info točk
Klemen Stanič predstavi prikaz, ki je bil prikazan tudi na dnevih odprtih vrat in je f fazi testiranja na
intranetni strani Salonit Anhovo. Prikaz bo v kratkem dan na internet (www.salonit.si). Predlog prikaza
je dan prisotnim na vpogled.
Bojan Stanič predlaga naj se na blok shemo doda še ključne podatke (temperatura, ali naprave
obratujejo, … + zgodovinski prikaz (cel mesec), naj se postavi na javni splet, nato pa še na 2
monitorja – ko bo dokončno.
Janez Medvešček – merjenje podtlaka, oz. koliko krat izpade sistem – to bi bil relevanten podatek za
občane.
Tanja Ljubič Mlakar – predlaga, da bi skupaj oblikovali ključne podatke, ki naj bi šli na shemo. Cilj je
da vemo kaj se dejansko dogaja.
Sklep Ad.5: Salonit Anhovo nadaljuje s testiranjem sistema trajnih meritev za objavo na
internetu. Vzpostavitev on-line meritev na www.salonit.si se izvede predvidoma do konca maja
2015. Nato sledijo postavitve dveh monitorjev v Kanalu in Desklah.

Izpostavljena vprašanja na srečanju:
1. CI (Bavdaž Bogomir) – zakaj vozijo gume iz Italije. Posodobitve so bile izvedene samo zaradi
povečanje količin klinkerja. Ko se kuri plastiko, so prisotni dioksini.
2. Klara Medvešček - s strani SA se je začelo premikati na urejanju okolja ter sprašuje kakšni so
plani za naprej (Staro Anhovo in od čistilne proti betonarni Primorja) – odgovor do naslednjič.

Zapisal: Peter Korenjak
Dostavljeno: člani delovne skupine
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