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Spoštovani! 

 

Svet KS Vrhnika – Breg je v vednost prejel vaš dopis z dne 13. 4. 2018, v katerem nas obveščate o 

nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki. 

 

V zvezi s tem vas želimo spomniti, da je Občinski svet Občine Vrhnika na 5. izredni seji Občinskega 

sveta Občine Vrhnika dne 30. 5. 2017, v zvezi s posledicami ekološke nesreče nastale zaradi požara v 

Kemisu, sprejel osem sklepov, med drugim tudi 7. sklep: 

 

»Občinski svet Občine Vrhnika ugotavlja, da je lokacija, na kateri se nahaja družba Kemis d.o.o. 

neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki in zato zahteva, da se 

premesti na drugo lokacijo izven Občine Vrhnika.«   

 

Ker je navedeni sklep v veljavi in drugačne volje Občinskega sveta Vrhnike ne poznamo, je zato vsebina 

sklepa tako volja prebivalcev Občine Vrhnika, kot tudi volja, ki jo lahko potrdimo v imenu krajanov oz. 

članov Sveta KS Vrhnika – Breg. 

 

Prav tako nam je poznano večinsko mnenje krajanov, ki s(m)o ga izrazili na zboru krajanov Občine 

Vrhnika dne 20. 9. 2017 v Cankarjevem domu na Vrhniki, in sicer da naj Kemis opusti zbiranje nevarnih 

odpadkov na Vrhniki, kar s(m)o krajani izkazali z glasovanjem (dvigom rok) ob koncu dogodka. 

 

Zaupanje krajanov v delovanje družbe Kemis na Vrhniki se v vsem tem času ni povrnilo. Po nam znanih 

informacijah je Kemis Gasilski zvezi izrazil zahvalo v obliki elektronske pošte in v medijih. Na Gasilsko 

zvezo je nakazal znesek v višini 30.000 EUR, ki je bil razdeljen med posamezna društva. To pa je 

mnogo premalo za povrnitev materialne škode na opremi, ki  je bila v požaru uničena, saj so društva v 

požaru izgubila več kot polovico svoje opreme.  

 

Poleg tega poudarjamo, da nikakor ne podpiramo kompenzacijskega ukrepa o sofinanciranju projekta 

Izgradnje pravljične poti v Bevkah, saj ta del Vrhnike ni utrpel posledic požara v Kemisu in iz tega razloga 

ne more biti deležen kompenzacijskega ukrepa za okoljsko škodo, ki smo jo utrpeli predvsem prebivalci 

Vrhnike. Sporočilo takega kompenzacijskega ukrepa je za nas, prebivalce Vrhnike, ki smo v dneh po 

požaru dihali onesnažen zrak ter bili deležni izpustov iz oblaka dima, naravnost žaljivo, saj naše 

prizadetosti v ničemer ne kompenzira. Sporočilo takega kompenzacijskega ukrepa je tako povsem 

neprimerno. In še vrednost kompenzacijskega ukrepa – 30.000 EUR – menimo, da je absolutno 

prenizka!  
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Poleg tega je bila direktorju Kemisa d.o.o. s strani predstavnikov KS Vrhnika – Breg ter CI »Nočemo 

kemičnih odpadkov in smradu na Vrhniki« na obisku v Kemisu podana pobuda, naj Kemis postane 

SEVESO obrat in prične upoštevati najvišje veljavne standarde, s čimer bi se zagotovila višja varnost 

prebivalcem Vrhnike, vendar ta pobuda pri vodstvu Kemisa d.o.o. na Vrhniki ni bila deležna posluha oz. 

je bila zavrnjena. 

 

V dopisu pišete, da bo po novem dobro poskrbljeno za varnost, a nič ne razložite konkretno, kaj bo po 

novem bolje kot prej. Ste lahko prosim bolj konkretni? 

 

Ne samo požar 15. maja 2017 in posledice le-tega, pač pa tudi redno obratovanje Kemisa predstavlja 

obremenitev za okolje. Zato vas Člani Sveta pozivamo, da uvedete plačevanje rente občanom Vrhnike, 

oziroma najmanj krajanom KS Vrhnika – Breg, kjer podjetje Kemis leži, ter krajanom KS Sinja Gorica, 

na katero s svojo lokacijo neposredno mejite in ju najbolj obremenjujete.  

 

Poudarjamo, da se zavedamo, da država tak objekt kot je Kemis, potrebuje, vendar ste na Vrhniki ravno 

zaradi vsega zgoraj naštetega, izgubili zaupanje. 

 

Pri vsem tem vsi vaši dopisi, kako si prizadevate za sodelovanje, zvenijo nekako absurdno, saj so ravno 

zgoraj naštete stvari tiste, ki bi jih Kemis najprej moral urediti, če si res želi povrniti zaupanje. 

 

Če povzamemo, je mnenje članov Sveta KS Vrhnika-Breg, da je nadaljnje delovanje Kemis-a na 

Vrhniki nelegitimno in nesprejemljivo – vsaj dokler se ne razrešijo osnovne dileme, ki jih 

izpostavljamo v našem dopisu. 

 

 

                                                                         
 

 

 

V vednost:  

- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360  Vrhnika - obcina.vrhnika@vrhnika.si 

- Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika - 

info@kpv.si 

- KS Sinja Gorica, Sinja Gorica 999, 1360 Vrhnika 

- Gasilska zveza Vrhnika – gzvrhnika@gmail.com 

- PGD Sinja Gorica – pgd.sinja.gorica@gmail.com 

- PGD Verd – pgdverd@kabelnet.net 

- PGD Stara Vrhnika - info@pgd-stv.si 

- PGD Vrhnika - info@pgd-vrhnika.si 

- CI EKOVRH - ekovrh@gmail.com 

- CI Sinja Gorica – eva.lavtar@siol.net 

 


