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Predsedniku Vlade RS g. Šarec Marjanu
kandidatu za ministra g. Leben Juretu
vsem članom matičnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

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

Minilo je več kot leto dni od požara in ekološkega onesnaženja v obratu Ekosistemi
d.o.o. v Zalogu pri Novem mestu. Napovedana sanacija pogorišča z odvozom odpadkov
ni bila izvedena. V obratu se še vedno nahajajo odpadki izpostavljeni dežju in strupene
izcedne vode še vedno iztekajo iz območja obrata ter pronicajo v podtalnico. 

Dne 12. februarja 2018 smo z odprtim pismom o pereči situaciji obvestili prejšnjega
predsednika Vlade g. Mira Cerarja in apelirali, da ukrene potrebno: (1) da nemudoma
preko pristojnih služb prepreči nadaljnje onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke
Krke in tal zaradi padavinskega izpiranja še vedno nedovoljeno odloženih odpadkov v
obratu Ekosistemi d. o. o., ter (2) da se sanacija pogorišča obrata Ekosistemi d.o.o. v
Zalogu pri Novem mestu nemudoma realizira z odstranitvijo odpadkov. Na prejšnjega
predsednika Državnega zbora g. Milana Brgleza smo v istem pismu  naslovili  jasno
pričakovanje, da se nemudoma sproži ustrezna zakonodajna iniciativa in predlaga v
sprejem DZ RS ustrezne zakonske popravke, s katerimi se bo v bodoče onemogočilo
izmikanje  in  zavlačevanje  odgovornih  subjektov  pri  ekoloških  sanacijah.  Predsednik
Vlade g. Cerar, ravno tako g. Brglez, na pismo civilne iniciative nista odgovorila.

Dne 27. 8. 2018 smo prejeli pismo Varuha človekovih pravic glede zadeve Ekosistemi.
Ombudsman v njem dokončno meni, da nam je bila zaradi neučinkovitosti ukrepanja
pristojnih državnih organov kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja po
72. členu Ustave RS.

V naslednjih dneh bo pred matičnimi telesi potekala predstavitev kandidata za ministra
za okolje in prostor. Pričakujemo, da se bo kandidat seznanili z obstoječo situacijo na
katero  opozarja  tudi  Varuh  človekovih  pravic  in  v  razpravi  predstavil  napoved
sistemskih ukrepov  za učinkovito delo ministrstva za okolje in prostor in njegovih



organov v sestavi v cilju ščitenja naših ustavnih pravic.

Predsednika Vlade pozivamo, da nas povratno informira, kako se predvideva rešitev
pereče okoljske problematike v obratu Ekosistemi v Zalogu.

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

PREDSTAVNIK CIVILNE INICIATIVE:                   PREDSTAVNIK RDEG:

----------------------------------------------------                              ------------------------------------------------

PRILOGA: dokončno mnenje Varuha človekovih pravic z dne 27. 8. 2018

POSLANO:
• g. Šarec Marjan, predsednik vlade RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana
• g.  Leben  Jure,  kandidat  za  ministra  za  okolje  in  prostor,  Stranka  SMC,

Beethovnova 2, 1000 Ljubljana
• g. Židan Dejan, predsednik DZ RS, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana. 
• g. Medved Rudi, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Podkrajšek Bojan, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Rajh Andrej, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Šiško Dušan, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Cigler Željko, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Černač Zvonko, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Doblekar Boris, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Golubović Brane, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana. 
• g. Hršak Ivan, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Kepa Franci, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Knežak Soniboj, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Mesec Luka, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Pavšič Robert, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Perič Gregor, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Prednik Jani, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Reberšek Aleksander, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Rosec Franc, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• ga. Sukič Nataša, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.
• g. Zorčič Igor, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana.






