KRONOLOGIJA DOGAJANJA PRI POŽARU V PODJETJU EKOSISTEMI D.O.O.
(povzeto iz poročil na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje)
Četrtek, 20.07.2017
Ob 16.07 so v podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi d.o.o. v naselju Zalog v občini
Straža zagorele odpadne plastične mase in lesni sekanci. Požar se je razširil na objekte v podjetju in
ogrožal bližnji gozd in stanovanjski objekt. Požar je gasilo 178 gasilcev iz 26 prostovoljnih gasilskih
društev in poklicne enote. Gasilcem je pri gašenju požara eno uro pomagal tudi helikopter Slovenske
vojske. Zaradi širjenja dima je bilo evakuiranih 38 prebivalcev bližnjega naselja in delavci Elektro
podjetja so izklopili daljnovod. Zaradi izklopa so ostali brez električne energije prebivalci območja
naselja Zalog in zaradi večjega odvzema vode iz hidrantnega omrežja je motena oskrba s pitno vodo v
naseljih Drska, Brod, Meste njive in Kamence v občini Novo mesto. Podjetje Geoplin d.o.o. so
preventivno izklopili bližnji plinovod. Aktivirani so bili tudi pripadniki CZ, Ekološki laboratorij
mobilna enota ELME Inštituta Jožef Štefan, Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS
za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo mesto, Urada za varno hrano, veterino in varstvo
rastlin, KORK-a Krajevna organizacija rdečega križa, Štab CZ Občine Straža, Poveljnik civilne zaščite
RS, Regijski poveljnik CZ za Dolenjsko, vodja Izpostave URSZR Novo mesto ter glavni inšpektor
IRSVNDN.
V noči na petek je izvajalo gasilsko stražo 55 gasilcev iz GRC Novo mesto in OGP Šmarjeta, Škocjan
in GZ Šentjernej. Zaradi vdihavanja dima in lažjih poškodb so reševalci nujne medicinske pomoči iz
ZD Novega mesta, Trebnjega in Črnomlja na kraju oskrbeli 29 gasilcev.
Petek, 21.07.2017
V jutranjih urah 21.07.2017 so gasilci nadaljevali z gašenjem požara. V gašenju je do 18. ure sodelovalo
183 gasilcev iz Občinskih gasilskih poveljstev Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk,
Škocjan, Mirna Peč in Šmarješke Toplice. Gasilci PGD Trebnje, Šentjernej in Črnomelj so na požarišče
dostavili dodatno gasilsko opremo. Pomoč pri gašenju požara je čez dan nudil tudi helikopter Slovenske
vojske. Požar je bil v grobem pogašen, ostala so še določena težko dostopna žarišča, katera so gasilci
skupaj z delovnimi stroji odkrivali in premetavali ter intenzivno gasili. Reševalci Zdravstvenega doma
Novo mesto so na kraju oskrbeli poškodovane gasilce. Na kraju so bile prisotne tudi druge pristojne
službe: Ekološki laboratorij mobilne enote (ELME) Inštituta Jožef Štefan, Mobilna enota za
meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Novo
mesto, Urad za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, Inšpektor za okolje in prostor, Štab Civilne
zaščite Občine Straža, poveljnik Civilne zaščite RS, regijski poveljnik Civilne zaščite za Dolenjsko,
vodja Izpostave URSZR Novo mesto ter inšpektor IRSVNDN. V gašenju je od 18. ure dalje sodelovalo
62 gasilcev iz Občinskih gasilskih poveljstev Novo mesto, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk,
Škocjan, Mirna Peč in Šmarješke Toplice ter iz Gasilske zveze Šentjernej. Gasilci PGD Trebnje so
pomagali pri prevozu in polnjenju tlačnih posod z zrakom. Do 22. ure je bilo v Gasilsko reševalnem
centru Novo mesto opravljenih 196 polnitev tlačnih posod. Zaradi dehidracije in izčrpanosti so reševalci
nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto v Urgentni center Novo mesto prepeljali
onemoglega gasilca. Težko dostopna žarišča so z delovnim strojem odkrivali, premetavali in gasili do
jutranjih ur. Zjutraj bodo nočno izmeno zamenjali gasilci iz Občinskih gasilskih poveljstev Novo mesto,
Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

Sobota: 22.07.2017
Gasilci so ves dan nadaljevali z gašenjem požara. V gašenju je dopoldne sodelovalo 63 gasilcev PGD
Soteska, Brusnice, Gabrje, Ratež, Potov Vrh-Slatnik, Maharovec, Ostrog, Križi, Šmihel pri
Žužemberku, Reber, Vavta vas, Trebnje, in Dobrnič. Popoldne so v akciji gašenja sodelovali 104 gasilci
PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje, Groblje, Ždinja vas, Prečna, Lakovnice, Dvor, Mirna Peč, Ajdovec,
Mali Podljuben, Mirna, Ponikve, Globodol, Jablan in Hmeljčič.
Nedelja: 23.07.2017
Gasilci so ves dan nadaljevali z gašenjem požara. V gašenju je dopoldne sodelovalo 50 gasilcev iz PGD
Vavta vas, Dolenja Straža, Dolenja Stara vas, Mokro Polje, Orehovica, Stara vas-Loka, Velika Strmica,
Mokronog, Trebelno in GRC Novo mesto. Popoldne je v akciji gašenja sodelovalo 35 gasilcev iz PGD
Šmihel pri Novem mestu, Ždinja vas, Otočec, Kamence, Novo mesto, Stranska vas pri Novem mestu in
GRC Novo mesto. V večernih urah so zaključili z gašenjem, ponoči je ostala požarna straža.

