OBSIK PREDSEDNIKA DRŽAVE
Dne 24.3.2009 je Zgornjo Mežiško dolino obiskal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Ob
tej priložnosti je bil v mali dvorani Narodnega doma v Mežici izveden skupen sestanek na temo:
»Predstavitev programa sanacije Zgornje Mežiške doline«. Sestanka so se ob delegaciji predsednika
udeležili župana Občin Mežica in Črna na Koroškem, občinski svetniki Občine Mežica, predstavniki
lokalnih podjetij in predstavnika ZZV Ravne. Na sestanku smo predsedniku natančneje predstavili
problematiko onesnaženja Zgornje Mežiške doline in program ukrepov za sanacijo stanja.
Predstavniki občin, podjetij in ZZV so pojasnili vsak svojo vlogo ter odnos do programa in pokazali na
prednosti in pomanjkljivosti, ki jih ob izvajanju programa čutijo. Predsednik je izvajanje programa
sanacije pozdravil in opozoril, da to ni le problem regije, ampak širši problem in pojasnil, da ga
moramo pri reševanju jemati, kot partnerja. Obljubil je, da se bo zavzel za še hitrejše izvajanje
sanacije in razreševanje problemov, ki se ob izvajanju ukrepov pojavljajo. Povedal je, da je
vzdrževanje in krepitev partnerstva različnih akterjev pri reševanju problema bistvenega pomena za
uspeh. Sestanka se je udeležila tudi strokovnjakinja s področja varstva okolja, dr. Lučka Kajfež
Bogataj. Tudi ona ni skrivala zadovoljstvo nad zelo konkretnim pristopom pri reševanju problema, ki
bi lahko služil kot model nekaterim drugim okoljem z ekološko problematiko v državi. Opozorila je, da
so možne izboljšave in predlagala organizacijo raziskovalne skupine, ki bi delovala v našem lokalnem
okolju in bi lahko pripomogla k vsebinski krepitvi pri aktivnostih za izboljšanje stanja okolja in
vključevanju dodatnih vsebin in kakovostnih pridobitev pri posameznih ukrepih (primer je sočasna
energetska sanacija ob sanaciji dotrajanih fasad in ostrešij).
Predsednik je obiskal tudi OŠ Mežica, podjetje MPI d.o.o. in si ogledal rudarski muzej na Glančniku.
Obisk predsednika je potrdil, da je okoljska problematika velik pomen okoljske problematike na
nivoju države in pozitiven odnos do reševanja problematike v Zgornji Mežiški dolini. Upamo, da bomo
s partnerstvom in stalnim izboljševanjem pri reševanju problematike vedno bolj uspešni.
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