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Zadeva: Odgovor na dopis, prejet dne 25. 10.2018

Spoitovani !

Svet KS Vrhnika - Breg je v vednost prejel dopis v katerem izraiate zadudenje nad naiim
vpra5anjem o gradbenih delih, ki potekajo na obmodju parkiri5ia pred va5o poslovno
zgradbo. Hkrati pa nam v dopisu ponovno niste odgovorili, po katerih veljavnih dokumentih
in dovoljenjih se gradbena dela izvajalo, kar je bilo in je 5e vedno na5e vpraianje.

Ker se naslanjate na izjavo za Radio Slovenija predsednice KS Vrhnika - Breg gospe Renate
Struna iz dne 28.8.2018, kjer poudarja, da je KS Vrhnika - Breg v pretel<losti vedno vodila
dialog z vami, vas Telimo spomniti, da je v nadaljevanju prispevka povedano, da se clani
Sveta KS Vrhnika - Breg podutimo, kot da naiih predlogov in pobud vodstvo Kemisa ne sliSi in

ne upo5teva. Tak >dialog<, kjer eden govqri mimo drugega brez da bi se v osnovi sliSali in

posluiali, seveda sploh ni moZen, zato ga a priori zavradamo, vse dokler ne bomo imeli
obcutka, da nas sli5ite in upoitevate.

Zato vas bomo sedaj ponovno spomnili na naie predloge in vam zastavili vpraianja:

L. Kako dalec ste s postopkom, >da postanete< SEVESO obrat in pricnete upoitevati
najvi5je veljavne standarde? Ker gre za nadstandard v zagotavljanju varnosti in je to
za krajane Vrhnil<e izjemnega pomena, so va5i izgovori, da tega zakonodaja ne
predpisuje, neustrezni in delujejo neresno in nespo5tljivo do l<rajanov in velil<ega

Stevila prebivalcev v bliiini vaiega objekta.

2. Menimo, da bi bilo zelo primerno in po5teno, da ne recemo celo >lepa gesta<, da bi

vrnili celoten znesek Obdini Vrhnika sredstva, ki jih je namenila za gasilce in s tem
zarezala globoko v proradunski kolad, iz katerega se med drugim financira tudi
delovanje krajevnih skupnosti in projekti za krajane in izbolj5ave za l<al<ovost bivanja
krajanov. Torej ponovno spraiujemo kdaj boste vrnili ta znesek?

3. Tako ustno kot pisno smo vam povedali, da ne samo poZar 15. maja 2017 in posledice

le-tega, pad pa tudi redno obratovanje Kemisa predstavlja obremenitev za okolje.
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Zato vas elani Sveta pozivamo, da uvedete pladevanje rente obdanom Vrhnike,
oziroma najmanj krajanom KS Vrhnika - Breg, kjer podjetje Kemis leii, ter krajanom
KS sinja Gorica, na katero s svojo lokacijo neposredno mejite in ju najbolj
obremenjujete.

4. V telefonskem pogovoru dne 16. 10. 2018 v trajanju 46 min in 29 sekund vam je
predsednica KS Vrhnika - Breg povedala, da je mnenje dlanov Sveta enotno in vas
ponovno pozvala k uresnicevanju naiih pobud.

5 Da je sklep obdinskega Sveta z dne 30. 5.2017 5e vedno veljaven in drugacne volje ne
poznamo, je potrebno udejanjiti to, kar je njegova vsebina:

>Obdinski svet Obcine Vrhnika ugotavlja, da je lokacija, na kateri se nahaja drulba
Kemis d.o.o. neprimerna za dejavnost zbiranja in ravnanja z nevarnimi odpadki in
zato zahteva, da se premesti na drugo lokacijo izven obdine Vrhnika.<

6. VaSo obupanost nad neobveidenostjo o vaiem delovanju med prebivalci Vrhnike
razLlmemo, vendar mi nismo pravi naslov, da bi za vas opravljali p.r. sluZbo in tudi
niste edino delujoce podjetje na Vrhniki.

7. Obveidamo vas, da se dlanom Sveta KS Vrhnika -
upamo, da bodo naie pobude upoitevane ie pred
Prosimo pa, da nam odgovor poiljete v pisni obliki.

Breg mandat zakljucuje zato
zakljudkom naiega delovanja.

B' lz strani predsednice KS Vrhnika - Breg gai Renate Struna smo dlani KS Vrhnika-Breg o
vseh prispelih poitah in dogajanjih redno in sproti obveideni, zato nikakor ni
potrebno, da naslavljate poito na vsakega clana KS osebno. Ob tem bi vas radi
opomnili, da ne delujemo kot javne osebnosti, zato je pisanje na naSe domaie
naslove nedopustno in za nas nesprejemljivo.

9. O vaiih dopisih in naSih odgovorih obveicamo krajane tudi preko naie uradne
spletne strani, kjer so tako vaSi dopisi kot naSi odgovori nanje prosto dostopni za
branje vsem.

10. V upanju, da ste ie prideli z uresnidevanjem postopkov, s katerimi boste uresnicili
naie pobude, vas lepo pozdravljamo.

Renata Struna

Predsednica KS Vrhnika-Breg
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