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Zadeva: Podatki za PM10 ter za NO2 za merilno mesto Trbovlje 
 
 
Danes,  8. septembra. 2010, na spletnih straneh ARSO še vedno ni javno objavljenih podatkov 
o dnevnih koncentracijah PM10 na merilnih mestih Trbovlje in Hrastnik. Objava dnevnih 
koncentracij normalno poteka za ostala merilna mesta - Ljubljana, Maribor, Celje, Murska 
Sobota, Nova Gorica, Koper, Zagorje in Celje mobilna postaja. Istočasno so za ta mesta na 
voljo tudi urne koncentracije PM10 v tabelaričnem prikazu. 
 
25. 8. 2010 ste s spletne strani (www.arso.si) izbrisali tabelo z urnimi vrednostmi koncentracij 
PM10 za mesto Trbovlje in na isti spletni strani objavili obvestilo, da je merilnik v okvari že 
od 12. 8. 2010 dalje ter da bodo rezultati meritev PM10 z referenčnim 
merilnikom(gravimetrična metoda – tehtanje filtrov) analizirani in objavljeni v mesečnem 
biltenu ARSO - torej z 2 mesečno zamudo. Cilj merjenja onesnaženosti zraka je sprotno 
obveščanje občanov z namenom varovanja njihovega zdravja. Nobenega pomena nima, če so 
vrtci z biltenom, ki izide oktobra, obveščeni, da so malčke peljali na sprehod v času 
prekomernih koncentracij prahu v zraku in tako ogrozili njihovo zdravje. Bojimo se, da ne gre 
zgolj za naključje, ampak za načrtno prikrivanje pravega stanja v Zasavju. 
 
Zato od vas zahtevamo: 
 
1. da nam sporočite ime in priimek ter delovno mesto osebe, ki je odgovorna za nadzor 

dnevne kontrole meritev v Sektorju za kakovost zraka, 
 
2. vpogled v dokument »obratovalni dogodki informacijskega sistema merilnih mrež« - 

sporočite nam, kdaj in kje lahko ta vpogled opravimo, 
 
3. da nam sporočite točen datum, kdaj natančno ste prenehali z objavljanjem dnevnih 

koncentracij PM10 v Trbovljah , 
 
4. ker ste pred dodatno vgradnjo referenčnega merilnika v Trbovljah opravljali meritve z 

merilnikom TEOM, za katerega ste določili korekcijski faktor ter zagotavljali 



enakovrednost metode, zahtevamo vpogled v pisno dokumentacijo vaših laboratorijev, 
ki izkazuje enakovrednost merilne metode za merilno mesto Trbovlje, 

 
5. da nam sporočite ime in priimek ter delovno mesto osebe na ARSO, ki je zadolžena 

za tehtanje filtrov iz merilnega mesta Trbovlje ter da nam pojasnite kdo in kako 
zagotavlja, da ne prihaja do napak (npr. zamenjave filtrov ipd.) , 

 
6. ker je bilo do konca junija 2010 že 36 preseganj  mejne koncentracije  PM10 delcev v 

Trbovljah, zahtevamo podatke analize vzrokov (analiza sestave delcev dnevnih 
koncentracij) za vseh teh 36 preseganj, 

 
7. ker smo bili v Zasavju priča izjemno slabi kakovosti zraka tudi v mesecu avgustu 2010, 

zahtevamo podatke analize vzrokov (analize sestave delcev dnevnih koncentracij) za 
mesec avgust 2010, 

 
8. da nam pojasnite, zakaj je v mesecu avgustu 2010 večkrat prišlo do izpadov 

podatkov o koncentraciji NO2 v Trbovljah . 
 
 
Lep pozdrav! 
 

EKO KROG 
Predsednik Uroš Macerl 

 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Urad varuha človekovih pravic 
 


