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Zapisnik sestanka Protokol meritev škropljenja hmelja 2.
Prisotni: Neda Hudopisk in Helena Pavlič-predstavnici Nacionalnega instituta za javno zdravje
(NIJZ), Benjamin Lukan-predstavnik Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
(NLZOH), Jože Čas - predstavnik hmeljarjev in Samo Cokan – predstavnik CIVOZ.
Prisotni za MOSG: župan Tilen Klugler, vršilka dolžnosti direktorja Občinske uprave MOSG
Darja Vrčkovnik, Sašo Blatešič in Marijan Klemenc – koordinator in za zapisnik.
Sestanek je potekal dne 9.7.2019 s pričetkom ob 13.00 uri.
Župan je uvodoma vse pozdravil. Nadalje je dobil besedo Marijan Klemenc, ki se je zahvalil
vsem za sodelovanje in potrditev prisotnosti na tem sestanku. Povedal je, da je ta sestanek
sklican zaradi dogovora na prejšnjem sestanku, ki je bil v mesecu juniju, zaradi podrobnega
dogovora o o poteku monitoringa.
Po zadnjem sestanku je g. Ivartnik (NIJZ) pripravil predlog Protokola meritev na katerega je
3.7.2019 g. Lukan (NLZOH) imel določene predloge kot so (določiti je potrebno natančne
lokacije vzorčenja, zagotovitev elektrike na lokacijah, število vzorcev, načrt škropljenja s
predvidenimi pripravki)
Benjamin Lukan je to podrobno tudi izpostavil na sestanku. Med drugim je tudi predlagal, da
se zaradi letnih dopustov izvede monitoring v prvih desetih dneh avgusta.
Neda Hudopisk je povedala, da je g. Ivartnik predlagal dodatno še en nenapovedan
monitoring. Sicer je predlagala monitoring na treh lokacijah (izvedba monitoringa na dveh
lokacijah ena kontrolna).
Sašo Blatešič se je zavzel za nenapovedan monitoring. Zanimalo ga je še ali bo razviden
rezultat zanosa na 5m, 20m, 50m?
Darja Vrčkovnik je dejala, da mora koordinator zagotoviti (preveriti), da bo škropivo pravilno,
da se bo v škropilnico natočilo iz zaprte embalaže ter da se potem vzame iz te cisterne
vzorec. Sledljivost mora biti zagotovljena.
Jože Čas je vprašal predstavnika CIVOZ, če bodo le-ti sprejeli rezultate monitoringa, kajti sliši,
da so za njih že v naprej vprašljivi. Nadalje je predlagal, da se zaradi prizadetosti hmelja po

MESTO GLASNIK MIRU

PEACE MESSENGER CITY

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121–18
http://www.slovenj-gradec.si; e-mail: info@slovenj-gradec.si

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve

toči v Šmartnem ne bi jemali vzorci (ker bo potreben poseben tretma rastlin) pač pa na
območju Turiške vasi in Podgorja, seveda se pa morate dogovorit z dotičnim hmeljarjem.
Samo Cokan je odgovoril, da se strinja z merjenjem zanosov, je pa vzorčenje zanj vprašljivo.
Med drugim ga je zanimalo, kakšne pršilnike imajo hmeljarji na škropilnicah. Torej izbran
hmeljar naj predloži tudi veljavno potrdilo o opravljenem pregledu in tehničnih podatkih.
Predlagal je da se vzame vzorec na hmeljišču ob Lepi poti.
Jože Čas se ni strinjal s tem da bo predstavnik CIVOZA napotoval izvajalca na dotično
lokacijo. Hkrati pa bi želel, da se opravi analiza zemlje,…koliko je na določeni površini v
zemljini plastične vrvice, ker meni da so številke, ki jih navaja CIVOZ previsoke.
Župan je povedal, da bo najverjetneje vzorec vzet na območju mesta, Podgorja in ŠmartnaTuriške vasi. Ob samem izvajanju monitoringa pa bo prisoten le NLZOH. Mikrolokacije bomo
določili po sestanku. V zvezi z analizo zemlje in vrvic v njej predlagal, da NLZOH izvede to
analizo oziroma dobi zato ustreznega izvajalca.
Sestanek je bil končan ob 14:00 uri.
Zapisal Marijan Klemenc

MESTO GLASNIK MIRU

PEACE MESSENGER CITY

