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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Okoliščine in posledice požara v podjetju Ekosistemi d.o.o. - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) (Uradni list
RS, št. 64/1994, 33/2000 - odl. US, 87/2001 - ZMatD, 52/2002 - ZDU-1,
41/2004 - ZVO-1, 28/2006, 97/2010)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelj:

Župan Dušan Krštinc

Poročevalci:

Župan Dušan Krštinc,
Agencija RS za okolje,
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode,
Inštitut »Jožef Štefan«,
Poveljnik CZ Občine Straža,
GRC Novo mesto,
Podjetje Ekosistemi, d.o.o.

Obrazložitev:

Na območju Občine Straža je v četrtek, 20.07.2017 okoli 16. ure izbruhnil
požar v podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi d.o.o. v
Zalogu. V požaru naj bi zagorele odpadne plastične mase in lesni sekanci.
Požar se je razširil na objekte v podjetju in ogrožal bližnji gozd in
stanovanjski objekt. Povzetek dogajanja v zvezi s požarom je v priloženi
kronologiji.
Štab civilne zaščite Občine Straža je ves čas požara skrbel za zaščito ljudi in
premoženja ter zagotavljal logistično in informacijsko podporo. Na spletni
strani in preko družbenega medija se je dnevno objavljalo obvestila za
javnost - podatke o stanju zraka na podlagi meritev mobilne enote v Zalogu
ter priporočila NIJZ za ravnanje prebivalcev po požaru.

Zaradi obsežnega gorenja neznanih snovi je vodja intervencije dne
20.07.2017 zaprosil Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Inštituta
»Jožef Štefan« za oceno ogrožanja ljudi in okolja. Poročilo z dne 21.07.2017
je v prilogi.
Do trenutka priprave gradiva še ne razpolagamo s celovitimi informacijami
pristojnih institucij o posledicah in potrebnih ukrepih v zvezi s požarom.
Poročila pristojnih organov bodo predvidoma podana na sami seji.
Zaradi izvedbe sanacije in zaščite okolja ter prebivalcev občine pred
posledicami požara predlagamo sprejem določenih ukrepov:
1) ustanovitev strokovne komisije za nadzor nad ustreznostjo izvajanja
ukrepov sanacije,
2) finančna zaveza podjetja Ekosistemi d.o.o. za odpravo posledic nesreče:
nakup nove gasilske opreme, kritje stroška preventivnih pregledov
gasilcev in članov civilne zaščite,
3) dodelitev finančnih sredstev občini s strani Vlade RS za odpravo posledic
požara,
4) začetek postopka spremembe OPPN za GC Zalog za umik dejavnosti
zbiranja in ravnanja z odpadki,
5) zahtevo ARSO za odpravo okoljevarstvenih dovoljenj na navedeni
lokaciji zaradi uničenja objektov in opreme ter zaradi nespoštovanja
odločb inšpektorja, za kar je odvzem dovoljenj na MOP dne 21.10.2013
predlagal inšpektor za okolje,
6) nadzor sanacije s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor glede
pridobivanja potrebnih dovoljenj.
Finančne posledice:

Niso predvidene.

Predlogi sklepov:
1) Občinski svet Občine Straža se je seznanil z okoliščinami in posledicami požara v podjetju
Ekosistemi d.o.o.
2) Občinski svet Občine Straža zahteva, da Ministrstvo za okolje in prostor za nadzor nad
ustreznostjo izvajanja ukrepov za sanacijo posledic požara v Ekosistemih d.o.o. in odpravo
vseh okoljskih posledic požara oblikuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki za
to pristojnih institucij in organov ter predstavniki občinskega sveta in civilne iniciative.
3) Občinski svet Občine Straža zahteva od podjetja Ekosistemi d.o.o., da finančno pristopi k
odpravi vseh posledic požara in nastale škode.
4) Občinski svet Občine Straža zahteva od Vlade Republike Slovenije, da za namen odprave
posledic požara v Občini Straža zagotovi potrebna finančna sredstva in nudi vso podporo pri
pridobivanju informacij in podatkov.
5) Občinski svet Občine Straža daje pobudo za začetek postopka spremembe občinskega
podrobnega prostorskega načrta za GC Zalog, tako da se dejavnost umakne iz področja
gospodarske cone.

6) Občinski svet Občine Straža zahteva, da Agencija RS za okolje nemudoma odpravi vsa
okoljevarstvena dovoljenja, izdana za to lokacijo, zaradi uničenja objektov in opreme ter
zaradi nespoštovanja odločb inšpektorja, za kar je odvzem dovoljenj Ministrstvu za okolje
in prostor dne 21.10.2013 predlagal inšpektor za okolje.
7) Občinski svet Občine Straža daje pobudo Inšpektoratu za okolje in prostor RS, da
nadzoruje sanacijo, tudi v smislu pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

.
Prilogi:
- Priloga 1: Kronologija dogajanja pri požaru v podjetju Ekosistemi d.o.o.,
- Priloga 2: Zapisnik o intervenciji Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) ob požaru v
podjetju Ekosistemi d.o.o. v Zalogu pri Novem mestu.

