CIVILNA INICIATIVA LJUBEN
za EKO OTOK

Ljuben dne, 04.09.2016
OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
OBČINSKI SVET
ŽUPAN
Problematika: EKOLOŠKI OTOK V GOZDU POD VINSKO GORICO LJUBEN
Obrazložitev:
Pred enim letom se je tovariš Anton Rozman sestal z gospodom županom Dušanom Krštincem
glede problematike omenjenega smetišča. Po pogovoru z osebo zadolženo za Okolje in prostor
je bilo obljubljeno, da se ta primer ogleda in reši v najkrajšem možnem času. Žal je ostalo samo pri
tej obljubi.
Več stanovalcev iz Ljubna se je tudi oglasilo pri osebi, ki skrbi za Okolje in prostor v Občini Straža,
vendar je ostalo le pri prepričevanju, da je potrebno ustrezno ločevanje odpadkov po zabojnikih.
Sledil je pogovor s predstavnikom Komunale Novo mesto v začetku julija 2016, ki je osebno videl,
da so v ponedeljek vsi zabojniki polni, zraven pa še za tri zabojnike različnih odpadkov. Tudi on
nam je razlagal o ločevanju. Po povabilu, naj nam prisotnim pokaže, kako bi on sortiral še ostale
odpadke, ki so bili razmetani okrog zabojnikov, je spremenil mišljenje in ugotovil, da to zares ni
možno. Obljubil nam je , da se bo do prvega devetega (01.09. 2016) sestal s pristojnimi na občinski
upravi Straža in nas o rezultatu obvestil.
Tovariš Anton Rozman je 02.09.2016 poklical avtorja članka v Stražanu, gospoda Simona Štuklja
o ravnanju z odpadki, ki je ponosno dejal, da je že pred štirinajstimi (14) dnevi poslal mail Občinski
upravi Straža za reševanje tega problema in čaka odgovor.
Vprašanje za vas gospe in gospodje svetniki:
Verjetno ste se že vsi peljali po tej občinski cesti in videli neljubo situacijo, ki se ponavlja
od februarja 2016, ko se je začelo odvažati odpadke na štirinajst (14) dni.
Sprašujemo vas :
– ali zares sodi ekološki otok v GOZD ;
– v gozd, kjer živali raznašajo odpadke;
– kjer ljudje iz drugih krajev (iz Straže, Novega mesta, Ljubljane...) nenadzorovano
odlagajo odpadke, ker nočejo sortirati odpadkov v svojem kraju oz. na svojem domu.
V obupu se obračamo na vas, gospe in gospodje svetniki, ki ste izvoljeni od ljudstva, da nam
pomagate rešiti nastalo ekološko katastrofo, saj od za to plačanih oseb nismo dobili nobene rešitve.

2ZAHTEVEK CI LJUBEN:
1.) Zahtevamo, da se ta ekološki otok premesti na primerno lokacijo, kjer bo lahko
ustrezno urejen, pod nadzorom in se bo lahko ugotovilo kršitelje.
2.) V kolikor pa premestitev na ustrezno lokacijo ni možna, pa se sedanji ekološki otok
odstrani , nam pa se omogoči individualne zabojnike - kot jih imajo v Rumanji vasi.
Naprošamo vas, da predlog CI LJUBEN prednostno obravnavate na prvi redni septembrski 2016
seji in nas o datumu obvestite, da bomo lahko prisotni.

Civilna iniciativa Ljuben za ekološki otok

V vednost:
– vsem občinskim svetnikom
– županu
– vodji občinske uprave.

Priloga:
– podpisi CI LJUBEN

