
    Zalog št. 11, 8000, Novo mesto

Dne: 12. 2. 2018

Predsednik vlade dr. Miro Cerar

Gregorčičeva 20, 1000, Ljubljana

ZADEVA:  Zahteva po ukrepanju zaradi zavlačevanja sanacije požarišča
v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi d. o. o. v Zalogu – 
odprto pismo

Minilo je  pol  leta od ekološkega onesnaženja kot  posledice požara v obratu Ekosistemi
d.o.o.  v  Zalogu  pri  Novem  mestu.  Napovedana  sanacija  pogorišča  bi  morala  biti
zaključena,  vendar  ni.  Kljub  apelu  ARSO1 z  dne  30.  8.  2017,  da  je  potrebno  zaradi
preprečevanja  nadaljnjega  onesnaženja  podzemne  vode  v  vodnjakih,  reke  Krke  in  tal,
nujno  preprečiti  iztekanje  izcednih  voda  iz  obrata  in  urediti  kanalizacijsko
omrežje,  ter kljub našem opozorilu z dne 20. 9. 2017 in nato še urgiranju z dne 2. 11.
2017  pri  pristojnih  državnih  organih  in  pri  županu  Občino  Straža,  se  onesnaževanje
nadaljuje. 

V obratu se še vedno nahajajo odpadki izpostavljeni dežju in strupene izcedne
vode še vedno iztekajo iz območja obrata ter pronicajo v podtalnico . 

Skratka,  od  požara  naprej  se  na  terenu  ni  spremenilo  kaj  dosti.  Razlog  za  dodatno
zaskrbljenost in dvom v nepristranskost postopka je tudi potrditev ministrice za okolje in
prostor, da osebno pozna predstavnika Ekosistemov d. o. o. in da ministrstvo sodeluje s
tem podjetjem,  ne  ve  pa,  kdaj  bo sanacija  požarišča  zaključena.  Pomembno dejstvo  je
tudi, da zaradi situacije ni mogoče izključiti stečaja poslovnega subjekta, kar pomeni, da
bi se potem vsi stroški sanacije prevalili na ramena davkoplačevalcev.

Sprašujemo se, ali je res mogoče, da državi ni mar za zdravje ljudi in čisto okolje? Ali je
res mogoče, da je zavlačevanje postopka sanacije le posledica neurejene zakonodaje?

Spoštovani predsednik Vlade dr. Miro Cerar. Pozivamo Vas, da izpolnite obljubo, ki ste
jo  dali  predstavniku  civilne  iniciative  ob  obisku požarišča  obrata  Ekosistemi d.  o.  o.  v

1 Apel je razviden iz dokumenta RS MOP, ARSO, „Končnega poročila o izvedenih aktivnostih v zvezi s 
požarom v napravi družbe Ekosistemi d. o. o. v Zalogu pri Novem mest“ z dne 30. 8. 2017 na strani 29, 
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/038221-Porocilo%20Ekosistemi%20kon%C4%8Dno.pdf (zadnjič
obiskano 7. 2. 2018).

http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/038221-Porocilo%20Ekosistemi%20kon%C4%8Dno.pdf


Zalogu.  Obljubili  ste,  da  boste  odgovorili  na  naše  vprašanje  in  se  opredelili  do  naših
zahtev.2 Tega odgovora do danes nismo prejeli.  Poleg tega,  zaradi urgentne situacije na
terenu zahtevamo, da ukrenete potrebno: 

1. da nemudoma preko pristojnih služb preprečite nadaljnje onesnaženja podzemne
vode  v  vodnjakih,  reke  Krke  in  tal  zaradi  padavinskega  izpiranja  še  vedno
nedovoljeno odloženih odpadkov v obratu Ekosistemi d. o. o.;

2. da  se  sanacija  pogorišča  obrata  Ekosistemi  d.  o.  o.  v  Zalogu  pri  Novem mestu
nemudoma realizira.

Spoštovani  predsednik  Vlade  dr.  Miro  Cerar,  predsednik  DZ  RS  dr.  Milan  Brglez,
predstavniki  poslanskih  skupin  v  DZ  RS.  Na  vas  naslavljamo  jasno  pričakovanje,  da
nemudoma  sprožite  ustrezno  zakonodajno  iniciativo  in  predlagate  v  sprejem  DZ  RS
ustrezne  zakonske  popravke,  s  katerimi  se  bo  v  bodoče  onemogočilo  izmikanje  in
zavlačevanje odgovornih subjektov pri ekoloških sanacijah.

Spoštovani  predsednik  republike  g.  Borut  Pahor.  Pozivamo  Vas,  da  kot  moralna
avtoriteta pozovete pristojne državne organe k intenziviranju svojega dela in k striktni
zaščiti zdravja ljudi in okolja. 

S spoštovanjem v upanju, da je državi še nekoliko mar za njene državljane.

 

                                                                         CIVILNA INICIATIVA ZALOG – LOKE             

                                                                                                      

                                                                         ____________________________

POSLANO:

 Predsedniku Republike, g. Borut Pahor, Erjavčeva 17, 1000, Ljubljana

 Predsedniku Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez, Šubičeva ulica 4, 1102, 
Ljubljana

 Županu Občine Straža, g. Dušan Krštinc, Ulica Talcev št. 9, 8351, Straža 

 Vsem predstavnikom poslanskih skupin v DZ RS, Šubičeva ulica 4, 1102, 
Ljubljana

 Policijski upravi Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000, Novo mesto

 Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 18, 8000, 
Novo mesto

 Varuhinji človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000, Ljubljana

 Vsem medijem

2 Vprašanje in zahteve so razvidne iz odprtega pisma civilne iniciative iz meseca julija 2017, 
http://www.dolenjskilist.si/media/objave/dokumenti/2017/07/25/odprto_pismo_predsedniku_vlade_miru_
cerarju___ales_plut___dolenjski_list.pdf,  (zadnjič obiskano 10. 2. 2018).

http://www.dolenjskilist.si/media/objave/dokumenti/2017/07/25/odprto_pismo_predsedniku_vlade_miru_cerarju___ales_plut___dolenjski_list.pdf
http://www.dolenjskilist.si/media/objave/dokumenti/2017/07/25/odprto_pismo_predsedniku_vlade_miru_cerarju___ales_plut___dolenjski_list.pdf

