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Zasavcu smote obširno pisali o
V smradu. ki se širi, čeravno odgovorni

menijo dtwačc, íz tudnigee~ibitorske post*.
zadnjem Času je smrad nekohko bolj znown.

te vedno pa tol*.o, da bi ha, 13 krajane Prema
zgodba zaključena. Do takrat pa ne bo tudi za
Zasavca. Pa poglejmo, kaj se je v tem času
zgodilo oziroma, kaj so krajani Pragi
izvedeli. Med d1110111 tudi to, dase~ezdi,da
smrdi ozimma, da ne =Mi tisto., km- oni mislijo
da vohajo, ampak nekaj ~g& Nekaj mogoče
celotretiega.

'Takoj, ko some kn4atii.t* Ii
s problemom ~a smradu v večemili urah,
sem se sestal s predstavniki Rudnika Trbovlje
Hrastnik (RTI) kot lastnik= ventilatotge
postaje, s kwerim smo se dogovorili. da M
poskrbi za izvedbo meritev plinov, ki iib
ventilatorska postaja izpihuje v oziatie. O
pojavu smradu v Prapretnemsem se dvakrat
prepričal tudi siun in ugotovil, da se dejansko
Širi neznosen ~citatu& ~kaj in
kako bo ukrepala občina Hraanik r pútothe
krajanov dela te občine odgovoril župan in
poslanec ~Jerič (njegov odgowir arab sicer
obiavili   zadij Č, ~dar je ',apotek zgodbe
potrebno. daaš at.up_p..). Iz-njo
odgovora je evidentno. da je vsaj v Času
njegovega obiska iz nxišuilte ventilatorske
postaje nwčtlo smrdelo,

Da je smrdelo tudi k kaasnejc sem se
pm)ričal znova trdi sam, ko sem v ~itih
urah ponovno "obiskal" omenjeno venblatorsko
postajo. Za~o tio za min& ki se ponavadi
§iri po okolici. ko kmetje tra~ polja zaliv*
$ smrdečo gnojnico. To po navedbah nadih
sogovornikov, krajanov smrdečega arena.
nekateri Imetje w v zadnjem biai. ko se je sinrad
iž ventilatorske postait pojavil tudi v medijdx,
delajo zelo intenzivno, navkljub veliki ~čini

~NA/ADAMU)?
prišel je čas ko smo se osmo!~ inonti
I posloviti. .e n-enuiek prej smo bili z

'ave*i ,>e é-r isto na koncu zaradi ocen in s 'a grizli
nohte ter se ubadali strelno pred valeto.
naledriii hip pa je prišlo slovo, In kot bi mignil
.e bilo konec naših vsakodnevnih šolskih dru'en- j.
ki so nas toliko časa povezovali m med mm
spletli marsikatere prijateljske

Da bi f‘czarijiC skupaj prhli nekaj ~tulih
tTenutkov in $c sprostili, kar smo $i po ri~
osmih letih vsekakor laslukili. sinu 5.e . odloč ili..
4 sc nekam odpravimo. Naš cilj je kmalu postal
klub Meseč ina. Hordi srno se sprostiti in

tesati. A e	 vhfunas

(ko polita gnojnica bolj kodi travnikom kot
korist' i), Poglejmo še, kaj jc powdala naša
sogovornica- 'Rezultatov analize odvzema
~cevna/upri ~61~ post4i„ ~ji'
vzela pnNistavndra M 5	 ob 8 M mi še
itiozkornatejim zddo ion~da pmlah
na S. Sicerpa obstaja ~k v kalem smo
krajani trdih, da takrat ni snwItlek, in da je
nesmiselno. da se meritve, ko ne s 	 tako
intenzivno spldi opavijo.' Obstaja pa
o opravl~ ogledu področje ventilatonke
postiije, ki sta ga opravila ~k M ban
Kenda in občine Aleš ~.27_5, med deveto
indeseto ~zjutraj 02ininirvo, da ob tej tri, saj

~i že ves kas nt~i, da naíbolj
ponavadi snveí v nobili neintx~ ~MI>.

In v tem ~iku sta omenjena zapisala med
dnigint tudi tole: 'Nadin ogle& ni bilo zaznati
prisotnosti plinov neprijetnega vonja.
~1~ je bilo,da je bil ~k, ki 9e miga
v neposredni bližini ventilatorske postaje
pognojen z živalskimi iztrebki., ki imajo tudi
neprijeten oIjrV posučiht. ki je sestavni del
zapisnica, pa sta tehnični ~or RTH Matej
Pavel* in pomočmi tehniknega~a RT
za proizvodnjo11~ Bajda zapisala-. n vseh
teh °sledili je bilo tigotov1~ da so okoliška
poba pognojena z iomUu, ki imajo tudi zelo
witan vot. Vprašanje tuje tudi. hkfine enisije
so spuščali v ztg v ~mem času iz TET
(Termoelektrarna Trbovlje) in Cemerttanie
Trbot;te(ponovan takirtectment-Canentarna

Irvgrši ~h dejstev Jakim na pornagi
ia~ iz preteklih It zald~ da mmutno
v jam4cem zraku ni prisonult zi:h2vju íkodliivrh
iniovi v prekomemdt ktiteentraOjalt."

Iz tega sledi., da prk4k, kniniPrapreuta,
župan Hrastnika, ki je pisno i.algovoril. da se iz
ventilatorske postaje širi neznosen srmid in
tudi avtor tega ~a ne znamo ~in ~lik°

rieprtrw presen~ la sam konec našega
rku~ 50 MM v klubu Mesekč' ina ~vili res
prijetno ~klico. Na vhodi) je ~meč visel
napis, da je vstopnina za ~1re 1~ SIT.
 i ‘-emo, da vklubu	 č ina

nekaj časa ni vstopnine. lresenceou nad ogromo,
¥,:ag.0 smo seveda plačali, $113 smo ›,cljriii
MMV" a SMO Se cedi trenutek počutili
popolnoma ogoljufane, saj je bilo njihovo darilo'
res nesmirmo it Ke vemo. če
boniti s tem, da povem) kaj ,%e3C7..godilo, 3 I
dosegli. Morda t.odo naslednic geneTaciici
ograntokeN- parnetnej;e ír, se bodo zabavale/
drugje. Predv~ pa ustonj. saj si to po naporih
t, 	 tudi nslužiio!!!

Osmošolci OŠ Zagorje eh Savi

med smra&m, ki
smradom gnojnice M
postavljen dvom. če morda
zakuhah dve sasednii

No in kaj na vse to pnvijo
krajani Prapretna:
odlagališče elektrofiltra

eter,gu morajo polivati z vodo,
raznaša naokoli. Polivajo
Ek*trofiltiski pepel pa bije
~i*. Zakaj pa se tu
alergije, zakaj ljudje umirajo
~mma inta mato nikjek
delaj'ockiimpi kat mininijo,
Ki pokajo tudi novogradnje. tudi ns
~o ~oviti. R ima ventill' ~Opot*O.
Iz nje ~a do izpustov siMdečega

ve„zak4. Verjdnojtit *
škratje Perlanandeljci én ItIwnekajactat
jih mora hiti v večemdi urah., ioaj
kljub tem, da smrad dr4i
&draži v ntzu.ko ga vtkita
odgovorni zatrjujejo. i~ti

MISLIJO Z
Kot nwtjepovedal ~o* ~enh

Trb~ ~mir ~Ie, so ria~n
ki se §iri tudi iz rudnilkih ventilatesiikffi postaj

ubmOu Trbovelj e9ozeirffi Je mami letat na
ohčinskep sveta Trii0Mdj. Njihov ~it

Jak Ovije občinski svet pítirio~ da
se je mama ~la poeč.atin koo!~

phnov iz venti~tai postaj RTH.
Glede tu izkušnje iz ,ret~
da pse za prisotnost pijta	 ttiIsuIida
izredno ~nega Mina. ki
z zrakom pa lahko tvori 4~ zioes

41~ h I I i t	 nadiotičaci, v-alikovatije
večjih količin pa lahko povri e440
~melosi živčnega si~ma„.." zapisall
Menijo, da je do tega priflo zaradi
~branega «Saga*iiiz~ struperáb
snovi nadc vedno aktiv~	 Oatae

	

,	 4

območjem KM (-Na i r pjfhovcni

I2 V obliki ne~uli~ ijOi varnostne
naprave v rudniku nisgo ~bite ~tati (o
ton se po mnenju Bajdeta poraja ţ kdi dimni .0
vzrokih za smrt rudarjev v Velenju in

"gle,0P-P-)- v odgov~;ski *op *Mi od
Jere Zidar in Jo-ta Mcdveda� lilo mod drugim

4

nave(k-ne, da Je inš~ir a ~lic L trl

5 _marca letos opravil ogla4 stap la !Sli
pojav 	 riedefiri

situ Ribniku Iv
dimistilsulfida pa naj bi 	 41i
z/v Maribor. pokazale. 4i 4steroe
rega nevarnegal plina ne preatio1:11~1:-
parametrov (le-ti so po besSaliRajpri'law'
mnogo manj "strog	 kot -np. na
Šve6ketri.(41,p.).	 ,<;~

SMRDI, VENDAR NE TUDI
(POVSEM) URADNO
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