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ZAPISNIK
3. izredne seje v III. mandatu Občinskega sveta Občine Straža, ki je bila v četrtek, 03. avgusta
2017, ob 17. uri, v večnamenski dvorani Kulturnega doma Straža
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža je vodil župan Dušan Krštinc in na začetku pozdravil
članice in člane občinskega sveta ter vse prisotne na seji. Pred nadaljevanjem dela je bila ugotovljena
sklepčnost občinskega sveta.
S poimenskim klicanjem je bilo ugotovljeno, da je na seji navzočih 9 od 13. občinskih svetnic in
svetnikov. Ob 17.04 se je seji pridružil g. Janez Jerič, tako, da je bilo na seji navzočih 10 od 13.
svetnic in svetnikov. Občinski svet je bil sklepčen ter je nadaljeval z delom in odločanjem.
Navzoči:
Člani občinskega sveta:
Jerič Janez, Knafelj Alojz, Kopina Ivan, Kregar Albin, Likar Borut, Mihelič Marija, Plut Lidija,
Radešček Andrej, Šiler Lili in Tomc Jana
Opravičeno odsotni: Dular Dušan, Merlin Mateja in Andrej Petkovič
Odsotni: /
Ostali prisotni:
- ga. Anita Avbar Salopek - predsednica Nadzornega odbora
- ga. Tea Urbančič Kavšček - direktorica občinske uprave
- ga. Karmen Turk - članica občinske uprave
- ga. Manica France Klemenčič - članica občinske uprave
- g. Martin Krštinc- poveljnik CZ Straža
- g. Gregor Blažič - direktor GRC Novo mesto
- g. Podpečan - predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- g. Dušan Harlander - predstavnik Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
- g. Simon Humar - predstavnik Inšpektorata RS za okolje in prostor
- g. Gregor Kovačič in Tomislav Kovačič - predstavnika podjetja Ekosistemi d.o.o.
- g. Franc Plut - predstavnik CI
- predstavniki medijev
- občani
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PREDLOŽENI D N E V N I R E D:
1. Določitev dnevnega reda
2. Okoliščine in posledice požara v podjetju Ekosistemi d.o.o. – obravnava in sprejem
K točki 1
Določitev dnevnega reda
V skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža je župan povedal, da ne predlaga
razširitve dnevnega reda in ga daje v sprejem nespremenjenega. Prav tako je občinski svet seznanil z
razlogi za sklic izredne seje.
Razlogi za sklic izredne seje:
V četrtek, 20.07.2017 okoli 16. ure je v podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi d.o.o.
v Zalogu izbruhnil požar, v katerem naj bi zagorele odpadne plastične mase in lesni sekanci. Zaradi
razsežnosti požara in morebitnih vplivov na okolje in zdravje ljudi, sklicujem iz razloga nujnosti
izredno sejo občinskega sveta. Na seji je predvidena obravnava poročil pristojnih služb ter sprejem
ustreznih ukrepov v zvezi s sanacijo posledic požara.

RAZPRAVA:
V razpravi ni nihče sodeloval.

Občinski svet je na predlog župana
POTRDIL
SKLEP ŠT. 220
Občinski svet Občine Straža sprejme predlagani dnevni red.
(10 ZA; 0 PROTI)

K točki 2
Okoliščine in posledice požara v podjetju Ekosistemi d.o.o. – obravnava in sprejem
Gradivo k tej točki so svetnice in svetniki prejeli v poslovniškem roku.
Uvodoma je župan poleg svojega uvodnega poročanja dal besedo vabljenim predstavnikom inštitucij
in organom, ki so podali poročilo o svojem delu in ugotovitvah.
Po naslednjem vrstnem redu so tako poročali:
- g. Martin Krštinc - poveljnik CZ Straža
- g. Gregor Blažič - direktor GRC Novo mesto
- g. Podpečan - predstavnik Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- g. Dušan Harlander - predstavnik Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
- ga. Manica France Klemenčič - namesto predstavnikov ARSA
- ga. Tea Urbančič Kavšček - namesto predstavnika NIJZ
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- g. Simon Humar - predstavnik Inšpektorata RS za okolje in prostor
- g. Gregor Kovačič in Tomislav Kovačič - predstavnika podjetja Ekosistemi d.o.o.
- g. Franc Plut - predstavnik CI

RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Borut Likar, g. Alojz Knafelj, g. Andrej Radešček , ga. Marija Mihelič, g. Ivan Kopina in g. župan
g. Ivan Kopina je repliciral odgovoru g. Simona Humarja
g. Borut Likar je repliciral odgovoru g. Tomislava Kovačiča
Poslovnik občinskega sveta govori, da smejo na seji sodelovati v razpravi tudi ostali udeleženci na
seji, če tako odloči občinski svet.
Proceduralni PREDLOG g. Borut Likar - glede na prisotne občanke in občane se pričakuje, da bodo
želeli sodelovati v razpravi, zato predlaga, da se da županu generalno pooblastilo, da presodi in vodi
kdo in koliko časa želi vsak posameznik razpravljati.
Župan je dal predlog g. Boruta Likarja na glasovanje.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 221
Občinski svet Občine Straža sprejme, da se v skladu s Poslovnikom pooblasti župana, da
presodi glede na vsebino razpravljavca ali mu dovoli sodelovati v razpravi. Razprava se omeji
na dve minuti.
(10 ZA; 0 PROTI)
Župan je odprl razpravo prisotnih občanov.
RAZPRAVA:
V razpravi so sodelovali:
g. Mirtič, g. Gregorčič in g. Boris
Po zaključeni razpravi je dal v nadaljevanju župan v obravnavo naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža se je seznanil z okoliščinami in posledicami požara v podjetju
Ekosistemi d.o.o. in drugimi pravnimi subjekti na lokaciji bivše Opekarne Zalog.
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 drugimi pravnimi subjekti na
lokaciji bivše Opekarne Zalog, ter 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.
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3. Občinski svet občine Straža zahteva da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z 110.e členom
ZVO, nemudoma izda odločbo za izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov in zahteva od podjetja
Ekosistemi d.o.o. in drugimi odgovornimi subjekti na lokaciji bivše Opekarne Zalog da 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 zahteva, da Agencija RS za okolje nemudoma odpravi vsa
okoljevarstvena dovoljenja, izdana za to lokacijo, zaradi uničenja objektov in opreme .
6. Občinski svet Občine Straža daje pobudo Inšpektoratu za okolje in prostor RS, da nadzoruje
sanacijo, tudi v smislu pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj.
7. Občinski svet občine Straža podpira peticijo Civilne iniciative.

RAZPRAVA O PREDLOGU SKLEPA:
V razpravi je sodeloval g. Borut Likar
PREDLOGI g. Boruta Likarja
- točka št. 3 v predlaganem sklepu se naj dopolni in se glasi« Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
z 110.e členom ZVO, nemudoma izda odločbo za izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov in
zahteva od podjetja Ekosistemi d.o.o. in drugimi odgovornimi subjekti na lokaciji bivše Opekarne
Zalog, da takoj finančno in operativno pristopi k odpravi vseh posledic požara in nastale škode do
konca leta 2017,
- doda se nova točka v sklepu, ki se glasi »Občinski svet občine Straža daje pobudo županu, da
zagotovi preventivni zdravstveni pregled vseh udeleženih pri gašenju in vseh tistih, ki so bili
neposredno ogroženi s posledicami požara.«,
- glede na predlagano točko št. 2 ki govori o tem, da se oblikuje strokovna komisija, ki jo sestavljajo
strokovnjaki zato pristojnih inštitucij in organov ter predstavniki občinskega sveta in civilne iniciative
in glede na to, da se občinski svet ne sestaja vsak dan ter zaradi operativnosti in hitre učinkovitosti,
predlaga, da se občinski svet že na tej seji opredeli do člana občinskega sveta, ki se ga imenuje v to
komisijo in ki naj to komisijo tudi vodi.
Župan je predlagal, da je članica omenjene komisije gospa. Lidija Plut, s čimer se je strinjala tudi
predlagana, gospa Lidija Plut.
S tako dopolnjenimi točkami sklepa je dal župan dopolnjen predlog sklepa na glasovanje.
Občinski svet je na predlog župana

POTRDIL
SKLEP ŠT. 222
1. Občinski svet Občine Straža se je seznanil z okoliščinami in posledicami požara v podjetju
Ekosistemi d.o.o. in drugimi pravnimi subjekti na lokaciji bivše Opekarne Zalog.
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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 drugimi
pravnimi subjekti na lokaciji bivše Opekarne Zalog, ter 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, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z 110.e
členom ZVO, nemudoma izda odločbo za izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov in
zahteva od podjetja Ekosistemi d.o.o. in drugimi odgovornimi subjekti na lokaciji bivše
Opekarne Zalog, da takoj finančno in operativno pristopi k odpravi vseh posledic požara in
nastale škode do konca leta 2017.
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 zahteva, da Agencija RS za okolje nemudoma odpravi vsa
okoljevarstvena dovoljenja, izdana za to lokacijo, zaradi uničenja objektov in opreme.
6. Občinski svet Občine Straža daje pobudo Inšpektoratu za okolje in prostor RS, da nadzoruje
sanacijo, tudi v smislu pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj.
7. Občinski svet občine Straža podpira peticijo Civilne iniciative.
8. Občinski svet občine Straža daje pobudo županu, da zagotovi preventivni zdravstveni pregled
vseh udeleženih pri gašenju in vseh tistih, ki so bili neposredno ogroženi s posledicami požara.
9. Občinski svet Občine Straža imenuje Lidijo Plut za članico Komisije za nadzor nad
ustreznostjo izvajanja posledic požara v Ekosistemih d.o.o.

(10 ZA; 0 PROTI)

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
ZAPISALA:
Karmen Turk

ŽUPAN:
Dušan Krštinc

