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Nekatere podlage za dosego odstranitve
tempirane kemične bombe Kemis d.o.o. z Vrhnike
v skladu z 72. členom Ustave RS,
Zadeva:

4. členom Zakona o varstvu okolja (načelo trajnostnega razvoja)
(1) Država in samoupravna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: občina) morata
pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih
aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski
in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva
enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje
okolja.
(2) Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti zahteve varstva okolja
vključene v pripravo in izvajanje politik ter dejavnosti na vseh področjih
gospodarskega in socialnega razvoja,
14. členom Zakona o varstvu okolja
(načelo varstva pravic)
(1) Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja lahko državljanke ali
državljani kot posameznice ali posamezniki ali njihova društva, združenja in
organizacije pred sodiščem zahtevajo, da nosilka ali nosilec (v nadaljnjem besedilu:
nosilec) posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno
obremenitev okolja ali če bi povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje
ali zdravje ljudi, ali da se mu prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana
velika verjetnost, da bi povzročil takšne posledice.
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(2) Za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja kot posebnega področja je v
skladu
z
zakonom
pristojen
tudi
varuh
človekovih
pravic.
In še določenimi členi Obligacijskega zakonika RS.

I. SPORNO UMEŠČANJE KEMIČNE TOVARNE KEMIS D.O.O. V
PROSTOR: NA POPLAVNO OBMOČJE, NA ROB OBMOČJA NATURE
2000, OB POTOK TOJNICA, V KATEREM SO BILE ZAŠČITENE VRSTE
RIB, STRELJAJ OD REKE LJUBLJANICE, V KATERO SE ZLIVA POTOK
TOJNICA, OB NASELJE SINJA GORICA, OB KMETIJSKIH POVRŠINAH
IN TAKOREKOČ V MESTO VRHNIKA.
Uredba

o

prostorskem

redu

v

RS

iz

leta

2004,

št.

350-34/2004-1

8. člen
(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami)
(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba usklajevati razvojne potrebe z varstvenimi
zahtevami v prostoru tako, da se dosega racionalna raba prostora glede na
kakovost prostorskih potencialov za posamezne dejavnosti ter da se upošteva
obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin in prepoznavnost krajine.
(2) Razvojne potrebe se usklajujejo z varstvenimi zahtevami na podlagi analize
razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru in študije ranljivosti
prostora, pri čemer se:
1. preveri utemeljenost razvojne potrebe po določeni prostorski ureditvi glede
na izhodišča, cilje in usmeritve strateških prostorskih aktov;
2. ugotovi vplive načrtovanih prostorskih ureditev na dele okolja in predlaga
omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih o ohranjanju narave;
3. ugotovi vplive načrtovanih prostorskih ureditev na kulturno dediščino in
predlaga rešitve v zvezi z ohranjanjem kulturne dediščine;
4. na podlagi presoje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v variantah se
izbere tista varianta, ki je sprejemljiva z razvojnega in varstvenega vidika;
5. primerja in vrednoti najustreznejše rešitve s stališča primernosti prostora za
posamezne dejavnosti in s stališča ranljivosti kakovostnih prostorskih
struktur;
6. zagotovi usklajenost gospodarskih, družbenih, kulturnih in okoljskih
vidikov prostorskega razvoja;
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7. z javnim preverjanjem zagotovi družbena sprejemljivost predlaganih
rešitev.
12. člen
(študija ranljivosti prostora)
(1) S študijo ranljivosti prostora se ugotavlja ranljivost prostora, dela prostora ali
njegove sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali
načrtovanjem prostorske ureditve.
(2) Obseg ali stopnja ranljivosti prostora se določi s presojo količinske in
kakovostne spremembe prostora na podlagi analize stanja in teženj v prostoru.
(3) Študija ranljivosti prostora mora vsebovati:
1. opredelitev načrtovanih prostorskih ureditev ter z njimi povezanih opravil, ki se
pojavijo zaradi načrtovanja, izvedbe, delovanja in vzdrževanja ter razgradnje
prostorske ureditve;
2. opredelitev in vrednostno analizo posrednih in neposrednih vplivov posameznih
prostorskih ureditev na naravne in ustvarjene sestavine prostora, zlasti na
kakovostne prostorske strukture.

63. člen
(pravila za načrtovanje v varovanih območjih naravnih kakovosti)
(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in graditvi v območju naravnih kakovosti,
varovanih na osnovi predpisov, se upošteva:
1. naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
2. kvaliteta habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst z vidika
ustreznosti abiotskih in biotskih sestavin, njihove strukture in ohranjenosti
naravnih procesov;
3. povezanost habitatov oziroma se naj le-ta vzpostavi na novo, če je bila s
prostorsko ureditvijo prekinjena;
4. lastnosti naravnih vrednot;
5. značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter
druge naravne sestavine prostora;
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6. velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter naravne vrednote,
pomembni geotopi, habitati rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi ali deli
ekosistemov, ki so zavarovani kot narodni, regijski ali krajinski park, naravni
rezervat ali naravni spomenik.
(2) Kadar območja iz 62. člena te uredbe segajo preko meja občine, se obravnavajo v
skupnih strokovnih podlagah sosednjih občin ali v njihovih skupnih strateških
prostorskih aktih, zlasti v okviru krajinske zasnove ali regionalne zasnove
prostorskega razvoja.
(3) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in graditev na območjih naravnih kakovosti
krajine se praviloma upošteva, da se na območju naravnih kakovosti krajine iz 62.
člena te uredbe, ki so po nacionalnih in lokalnih programih varstva narave, v kar
največji možni meri ohranja lastnosti, ki so opredeljene kot cilj varstva
posameznega ukrepa.

77. člen
(načrtovanje v območjih vodnih zemljišč)
Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti ter pri njihovem razvoju na
območju vodnih zemljišč je treba upoštevati:
1. da se na priobalnih zemljiščih voda ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
2. da se vodna zemljišča ne zasipavajo, razen če je to sestavni del dovoljenih
prostorskih ureditev po zakonu o vodah, in je umeščanje prostorskih ureditev v
javnem interesu;
3. da se umeščajo prostorske ureditve na način, da se ne poslabšujeta stanje voda in
vodni režim, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;
4. da se rekonstrukcije obstoječih objektov izvedejo le pod pogojem, da se razmere
glede stanja voda in varstva pred škodljivim delovanjem voda izboljšujejo;
5. da se ohranjajo retencijske sposobnosti območij in zagotavlja njihovo ponovno
vzpostavljanje tam, kjer je to možno;
6. načrtovano in obstoječo rabo voda ter varstvena območja po zakonu o vodah;
7. da se ohranjajo značilnosti vodnih zemljišč kot biotopa in pomembne vidne
sestavine prostora ter s tem prispeva h krepitvi prepoznavnosti krajine;
8. da se zagotavljata ekosistemska vloga in kontinuiteta površinskih voda
(življenjski prostor zavarovanih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
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prehodnost živalskim in rastlinskim vrstam na območju površinskih voda in
podobno);
9. da se pri načrtovanju prostorskih ureditev vodna zemljišča obravnavajo kot
potencialno območje kulturne dediščine.

Zakon o varstvu okolja:
110.b člen
(okoljska škoda)
(1) Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in
habitatnim tipom, je škoda, ki ima večji škodljiv vpliv na doseganje ali ohranjanje
njihovega ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju narave, ugotovljena na
podlagi predpisanih meril.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za okoljsko škodo ne šteje škoda,
nastala zaradi škodljivih vplivov na zavarovanih vrstah, njihovih habitatih ali
habitatnih tipih, ki so bili ugotovljeni in dovoljeni ali predpisani na podlagi postopka
presoje sprejemljivosti planov in posegov v naravo ali uveljavljanja odstopanj od
strogega varstva zavarovanih vrst po predpisih o ohranjanju narave.
(3) Okoljska škoda na vodah je škoda z večjim škodljivim vplivom na ekološko,
kemijsko, količinsko stanje ali ekološki potencial vode skladno z določbami tega
zakona in predpisov o vodah, razen če gre za dopustne izjeme pri izpolnjevanju
ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja voda po predpisih o vodah.
(4) Okoljska škoda, povzročena tlom, je vsako onesnaženje z emisijami v, na ali pod
tla, ki lahko ogrozi zdravje ljudi in presega predpisane standarde kakovosti tal iz
23. člena tega zakona.
(5) Minister na podlagi Priloge I Direktive 2004/35/ES predpiše podrobnejša merila za
ugotavljanje škodljivosti vpliva iz prvega odstavka tega člena.

112. člen
(okoljske dajatve za onesnaževanje okolja)
(1) Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, s katerimi se
obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve so prihodek proračuna države ali
občine v skladu z zakonom.
(2) Osnova za določitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja je:
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1.

vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira,

2.

vrsta, količina ali lastnosti odpadkov ali

3.

vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku.

(3) Zavezanka ali zavezanec za plačilo okoljske dajatve iz prvega odstavka tega člena
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z
emisijami, oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z odpadki ali oseba, ki proizvaja
ali uporablja ali daje na trg surovine, polizdelke ali izdelke, ki vsebujejo okolju
škodljive snovi.
(4) Vlada podrobneje določi vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve
in zavezance za posamezno okoljsko dajatev, njeno višino in način njenega
obračunavanja, odmere ter plačevanja.
(5) Višina okoljske dajatve se določi tako, da je enaka mejnim stroškom onesnaževanja.

Občinski odlok za umestitev Kemisa v sporen prostor so občinski svetniki Vrhnika
sprejeli 18. oktobra 2007 in sicer: »Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko
ureditev
skupnega
pomena
za
reciklažni
center
na
Vrhniki«.
V odloku Občinskega okoljskega načrta je bilo določeno, da bo Kemis d.o.o. izvedel
investicijo po naslednjih etapah:
»(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
a) Gradnja objekta A (ki je namenjen za zbiranje in predelavo odpadne električne in
elektronske opreme) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve na
območju gradbene parcele GP A.
b) Gradnja objekta B (ki je namenjen zbiranju in predelavi odpadkov, ki vsebujejo
nevarne snovi) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske ureditve na
območju gradbene parcele GP B.
c) Gradnja nadstrešnice ONS ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske
ureditve na območju gradbene parcele GP B in območju površine za manipulacijo med
objektom A in območjem vodotoka ter varovane narave (VN) fazno do maksimalno
dovoljenih gabaritov.
V resnici so zgradili najprej objekt B in še danes objekta A ni niti na papirju, ker je tak
vrstni red služil za zavajanje občinskih svetnikov, ki so najbrž mislili, da bodo v
Kemisu predelovali odpadno električno in elektronsko opremo. Zato so tudi potrdili
OLN, Kemis pa je kršil določeno etapnost gradnje iz tega OLN.
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V OLN so bili navedeni tudi gabariti, ki so za investitorja Kemis zavezujoči. In sicer
dolžan je bil spoštovati tudi zahtevane odmike od potoka Tojnica.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
7. člen
(urbanistični pogoji)
(1) Zasnova objektov po tlorisni velikosti in po legi sledi vzorcu postavitve okoliških
objektov. Objekti so postavljeni med seboj vzporedno in vzporedno s povezovalno
cesto, tako da so upoštevani zahtevani odmiki od parcelnih mej, varovane narave in
vodotoka. Ob vodotoku je opredeljen 5,0m širok pas priobalnega zemljišča, na
katerem niso dovoljeni nobeni posegi.
(2) Zasnova prostorske ureditve obsega: postavitev dveh objektov za predelavo in
pripravo odpadkov, nadstrešnice za skladiščenje odpadkov, tehtnice in rezervoarja za
utekočinjeni dušik, ureditev voznih in parkirnih površin za tovorna in osebna vozila,
ureditev manipulacijskih površin in ureditev dovozov s povezovalne ceste.
(3) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se morajo upoštevati
sledeči urbanistični pogoji:
– odmik gradbene meje za objekt A
od cestne parcele:

min. 4,0 m

– odmik objekta A od SZ parcelne meje:

min. 12,0 m

– odmik objekta B od JV parcelne meje:

min. 9,0 m

– širina dvorišča med objektoma A in B:

min. 47,0 m

– odmiki objektov od priobalnega zemljišča:

min. 6,5 m

– nadstrešnica ONS ne sme biti širša od objekta B
(4) Kota tlaka pritličja objektov je na višini 291.70 ± 0.15 m, to je min. 0.5 m nad koto
stoletne vode (290.80 m), ob sočasnem upoštevanju nivelete povezovalne ceste, kote
dna jaškov sanitarne kanalizacije in prehoda k vodotoku.

Kemis je začel delovati 16.06.2009, uporabno dovoljenje je pridobil leta 2011,
Okoljevarstveno dovoljenje pa leta 2013. Če smo pozorni, kam so umestili tako
nevarno dejavnost za zdravje ljudi in naravno okolje, je jasno, da niso upoštevali
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zakonodaje in drugih usmeritev ter načel za umeščanje takih objektov ali dejavnosti v
prostor.
Zakon o varstvu okolja
10. člen
(varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja)
(1) Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi
okolju, ter da ravnanje zlasti:
1. ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali,
2. ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
3. ne povzroča škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben režim v
skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki urejajo varovanje virov
pitne vode, in
4. ne povzroča škodljivih vplivov na krajino ali območja, na katerih je predpisan poseben
režim v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
(2) Načrtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in uporaba proizvodov morajo
biti taki, da pripomorejo k preprečevanju nastajanja odpadkov ter povečanju možnosti za
pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, ki nastanejo iz teh proizvodov.

Zaradi poplavnega območja ne bi smeli zgraditi takega objekta, ki se ukvarja z
logistiko odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi na tem področju. Teren so nasipali, da
bi zgradili temelj objekta za 0,5 m nad koto stoletnih vod, s tem pa so povečali možnosti
(kar se je ob požaru tudi zgodilo), da so tone nevarnih snovi in požarne vode stekle v
potok, ki je zaradi nasipa višji od nivoja potoka Tojnica.
Že leta 2010 je Kemis d.o.o. grobo posegel v zahtevane odmike po OLN, saj je svojo
nevarno dejavnost z novo nadstrešnico razširil do potoka Tojnica, tudi v priobalni
zaščiten pas. Ni upošteval niti 5 m nedotakljivega priobalnega pasu, niti zahtevanega
odmika 6,5 m od priobalnega pasu.
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Približno tri metre od potoka Tojnica stoji oporni zid nadstrešnice (narejene na črno),
pod katero se izvaja logistika odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi. Zahtevan odmik
po OLN je 11,5 m.

Črna gradnja (nadstrešnica) se zgodi v letu 2010, za katero je gradbeno dovoljenje pridobljeno
21. aprila 2017, kljub temu, da je kršen Občinski lokacijski načrt, s katerim so določeni obvezni
odmiki od potoka Tojnica v skupni meri 11,5 m. Kemis d.o.o. je kršil zakonodajo in pogoje iz
OLN-ja.
9

Nadalje smo ugotovili, da je širil svojo nevarno dejavnost, ki mora biti pod stalnim nadzorom
in v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem. Vsak nameravan poseg v napravo ali dopolnitve
je bil upravljalec doložan sporočiti Ministrtvu za okolje, ki mu je izdalo osnovno gradbeno
dovoljenje št. 35105-122/2007 TŠ/HČ z dne 10.04.2008.
Z gradnjo podaljška nadstrešnice, ki je nadaljevanje osnovne naprave, ki jo je na črno zgradil
že leta 2010, gradbeno dvooljenje št. 351-39/2017-8 (218), ki ga je pridobil od UE Vrhnika
21.04.2017 s katerim je legaliziral črno gradnjo, a bi mnu to ne smeli omogočiti, ker je posegel
v nedovoljen pripbalni pas 5,0 m in varovalni pas do priobalnega pasu po OLN 6,5 m je grobo
posegel v samo napravo in o tem ni v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga sicer takrat
še sploh ni imel, ga je imel pa od 2013 naprej in v skladu z Zakonom o vrstvu okolja, sporočil
nameravan poseg v napravo z nameravano širitvijo dejavnosti, kar pomeni kršitev Zakona o
varstvu okolja.
»69. člen
(obratovanje naprave)
(1) Naprava iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko začne obratovati, njen upravljavec pa
lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona, za katero je predpisana
sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega
dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, če obratovanje naprave ali večja
sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, gradnja
lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne
odločbe o njegovi spremembi.
(3) Za začetek gradnje se šteje začetek gradbenih del, s katerimi se začnejo izvajati
konstrukcijski deli objekta ali ko se začne izkop ali nasip utrjevati s konstrukcijskimi elementi.
(4) Investitor mora začetek gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.«
»77. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena tega
zakona, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali
spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani
pošiljki.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora glede naprave vsebovati opis njenih sprememb in opis
mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja, glede
upravljavca pa le navedbo sprememb. Če sprememba naprave obsega tudi spremembo
območja naprave oziroma določene nevarne snovi, mora prijava iz prejšnjega odstavka
vsebovati dopolnitev izhodiščnega poročila iz četrtega odstavka 70. člena tega zakona s
podatki, ki se nanašajo na novo območje naprave oziroma novo določeno nevarno snov.
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Ministrstvo lahko upravljavca pozove, da prijavo dopolni. Če upravljavec prijave ne dopolni,
se šteje, da jo je umaknil in od nameravane spremembe odstopil, ministrstvo pa izda sklep o
ustavitvi postopka, ki ga objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in pošlje pristojni
inšpekciji.
(3) Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka tega člena in ob smiselni uporabi določb
51. in 51.a člena tega zakona v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi,
da:
1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter
pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje
in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4.
nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe
spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5.

zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

(4) Ministrstvo objavi sklep iz prejšnjega odstavka na enotnem državnem portalu e-uprava in
na svoji spletni strani ter ga pošlje pristojni inšpekciji.
(5) V primeru iz 1. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec naprave vloži vlogo za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena tega
zakona, presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa se izvede v postopku za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.
(6) V primeru iz 2. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec naprave vloži vlogo za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega
zakona.
(7) Če ministrstvo na podlagi vloge iz petega ali šestega odstavka tega člena začne odločati o
izdaji spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja, o tem pisno obvesti pristojno inšpekcijo,
ta pa opravi izredni inšpekcijski pregled naprave, o tem pripravi poročilo in ga v 30 dneh od
prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem
pregledu ugotovi, da naprava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, ministrstvo
postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe.
(8) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz petega in šestega odstavka
tega člena v treh mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer se rok iz prejšnjega odstavka
ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske odločbe iz prejšnjega odstavka pa v treh
mesecih od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija pošlje ministrstvu.
(9) Z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz petega odstavka tega člena se šteje, da je dano tudi
okoljevarstveno soglasje, pri določitvi vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa se smiselno
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uporabljajo tudi določbe 61. člena tega zakona, ki se nanašajo na vsebino okoljevarstvenega
soglasja.
(10) V primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec naprave vloži vlogo
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena
tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave, presoja vplivov
nameravane spremembe na okolje pa se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.
(11) V primeru iz 4. točke tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec vloži vlogo za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega
zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.
(12) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka v 30
dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena tega zakona in
drugega do četrtega odstavka 73. člena tega zakona.
(13) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe
firme ali sedeža upravljavca.
(14) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko upravljavec naprave zaprosi ministrstvo
za določitev manj strogih mejnih vrednosti v skladu z določbami enajstega odstavka 74. člena
tega zakona, ministrstvo pa mu v roku iz osmega odstavka tega člena spremeni dovoljenje, če
so izpolnjeni pogoji iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 74. člena tega zakona.
(15) Ministrstvo razveljavi okoljevarstveno dovoljenje, izdano enemu upravljavcu za več
naprav na podlagi drugega odstavka 68. člena tega zakona, če se spremeni njihova posest, in
izda novo okoljevarstveno dovoljenje novim upravljavcem v roku in na način iz dvanajstega
odstavka tega člena.
(16) Ministrstvo pošlje odločbe iz osmega, dvanajstega, trinajstega in štirinajstega odstavka
tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere območju je naprava.
(17) Če zaradi nameravane spremembe naprava ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
predpisu iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ministrstvo okoljevarstveno razveljavi in
izda novo okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 84. člena tega zakona, če je v
predpisih iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona za spremenjeno napravo zahtevana pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja.«
To pa pomeni, da Kemis, ker pri svoji nelegalni širitvi, niti po tem, ko je legaliziral črno
gradnjo, ni postopal v skladu z Zakonom o varstvu okolja, niti v skladu z okljevarstvenim
dovoljenjem, mora v skladu z naslednjim členom zakona Okoljevarstveno dovoljenje izgubiti.
»80. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje z odločbo odvzame, če upravljavec:
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1. izvede večjo spremembo v obratovanju naprave, pa tega ne prijavi skladno z določbami
77. člena tega zakona,
2.
v določenem roku ne predloži podatkov, ki jih ministrstvo zahteva v skladu z drugim
odstavkom 78. člena tega zakona, ali
3.

ne zagotovi finančnega jamstva, kadar je to predpisano.

(2) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje odvzame tudi na predlog pristojnega inšpektorja,
če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi
obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja.
(3) Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva dokončnosti odločbe, s katero je
bil izrečen.
(4) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi pristojni inšpekciji in občini, na
katere območju je naprava.«

Zgradil je na črno še tri (3) objekte, za katere ni pridobil gradbenega dovoljenja, kar smo
preverili na Upravni enoti Vrhnika.
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V OLN niti v drugih dokumentih nikjer ne piše, da lahko Kemis d.o.o. karkoli skladišči
ali predeluje izven objekta (naprave za predelavo nevarnih odpadkov), gradnja
kakršnihkoli objektov brez gradbenih dovoljenj še posebej, ko gre za obrate, ki se
ukvarjajo z zbiranjem in predelavo nevarnih snovi, pa bi morala biti najstrožje
sankcionirana. Tudi deponije izven za to predvidene naprave niso dovoljene.
Piše pa v Okoljevarstvenem dovoljenju naslednje v točki 4.1.5. tudi:

Iz Okoljevarstvenega dovoljenja izdanega Kemisu 7. 6. 2013.
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Kemis d.o.o. je kršil zakonodajo s področja zbiranja in ravnanja z odpadki, ki vsebujejo
navarne snovi, saj je 16.06.2009 uradno pričel z delovanjem, uporabno dovoljenje pa je
pridobil 13.04.2011, kar pomeni, da je deloval brez oz. po nekaterih podatkih je
obratoval po t.i. dovoljenju za poskusno obratovanje. Do tega dokumenta še nismo
prišli. Okoljevarstveno dovoljenje je pridobil šele 7.06.2013. Ni pa jasno, kako je lahko
pridobil dve leti po obratovanju obratovalno dovoljenje, in to preden je pridobil
okoljevarstveno dovoljenje.
Kemis d.o.o. je pridobil gradbeno dovoljenje za izgradnjo reciklažnega centra 10. 04.
2008. V 1. točki je zapisan obseg objektov in sicer: SKLADIŠČNO PREDELOVALNI
POSLOVNI CENTER ZA PREDELAVO IN ODSTRANJEVANJE NEVARNIH
ODPADKOV za pretok maximalno 6.500 t odpadkov na leto. Kar pomeni, da ima
naprava za sprejem in obdelavo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, maksimalno
6.500 t na leto po projektu.
Direktor se je na seji svetnikov, dne 30. maja 2017, po požaru v svoji prezenatciji
http://www.kemis.si/wp-content/uploads/2017/05/17-05-30-KEMIS_seja-OS-30.-maj2017-v3-FINAL.pdf
pohvalil, da na leto sprejmejo v napravo med približno 20.000 in 25.000 ton. Kemis
d.o.o. je za 3,8 krat prekoračil dovoljene kapacitete sprejema in predelave nevarnih
odpadkov glede na gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za napravo in kolikor je
projektirana naprava za sprejem in logistiko z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi.
Dokazi:
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Tudi odgovorni projektant projekta Kemis d.o.o. za področje tehnologij in direktor v
času požara, gospod Emil Nanut, je v tehnološki načrt zapisal, da bodo količine
predelave, začasnega skladiščenja in logistike do 6.500 t odpadkov na leto.
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Katero dokumenatcijo so gledali na Ministrstvu za okolje in prostor, da so objektu, ki
je dobil gradbeno dvooljenje za predelavo 6.500 ton na leto, izdali Okoljevarstveno
dovoljenje za predelavo veliko več kot je dejanska zmogljivost naprave, ni jasno in bo
treba to katastrofalno zmoto pojasniti in za to sprejeti odgovornost.
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Tako je jasno, da so celotno napravo sprojektirali in celotne varnostne sisteme
prilagodili na letno kapaciteto 6.500 ton in stalnih zalog 650 ton, v resnici pa so
sprejemali nekajkrat (3,8 krat) več nevarnih ter drugih odpadkov v napravo.
Iz dokumentov je zdaj tudi jasno, zakaj lovilni bazeni ob požaru niso zadržali izteklih
nevarnih tekočin in snovi ter požarnih vod. Zato, ker so bili projektirani na 650 ton
stalne zaloge nevarnih odpadkov, in sicer na okoli 200 m3 v prostorih, ki jih je zajel
požar, + 300 m2, kjer so cisterne s topili, ki pa jih požar ni zajel (dokaz: projektna
dokumentacija). V Kemisu pa je bilo v času požara po podatkih Inšpektorata za okolje
z dne 30.05.2017 1.400 ton odpadkov, od tega 948 ton nevarnih in 453 ton nenevarnih
odpadkov (dokaz: Odločba Inšpektorata za okolje in prostor za začasen odvzem
okoljevarstvenega dovoljenja z dne 30.05.2017).
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Očitno so vsi z glavnim projektantom in glavno odgovorno osebo dobičkonosne
družbe Kemis d.o.o. g. Emilom Nanutom pozabili na osnovne projektne pogoje, ker
jih je gnala misel na še več, še več zbranih nevarnih odpadkov in posledično še več
dobička.
Kako bodo odgovorni pojasnili Vrhničanom, slovenski javnosti in nadzornim
organom EU, da Kemis d.o.o., ki je zbiral in predeloval deset tisoče ton nevarnih
odpadkov, ni bil uvrščen na seznam nevarnih obratov, ki jih zavezuje delovanje v
skladu z Direktivo EU SEVESO? Prek te povezave se lahko pogleda 105 obratov
manjšega in večjega tveganja za nesreče, ki so bili uvrščeni na seznam z odločbami v
aprilu 2016:
http://okolje.arso.gov.si/ippc/uploads/dokumenti/Seveso2016/SEVESO%20odlocbe%
2029marec2016.pdf
Register iz aprila 2017
http://okolje.arso.gov.si/ippc/uploads/dokumenti/Seveso%202017/Register%20obrato
v18april2017.pdf
Ali Kemisa niso uvrstili na ta seznam, da bi ga skrili pred nadzorniki iz EU?!??
Kajti organizacije, ki so na seznamu nevarnih ali manj nevarnih, so podvržene
ravnanju v skladu z direktivo EU - Seveso in so lahko predmet nadzora inšpektorjev
EU.
Okoljevarstveno dovoljenje, izdano 16. 6. 2013 pač določa, da naprava Kemis spada
med obrate, ki lahko povzroči večje onesnaženje okolja. Zakaj Kemisa na nobenem
državnem seznamu ni, bodo morali pojasniti za to pristojni.
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Naj se ne pozabi, naprava je bila projektirana in gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno
za zmogljivost 6.500 ton letne logistike skladiščenja, predelave in obdelave za nadaljnje
uničenje nevarnih in drugih dopadkov.

II.
NEUPOŠTEVANJE
ŠE
DRUGIH
OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA

DOLOČIL

IZ

Kemis bi moral v roku 3 do 9 mesecev po začetku delovanja 2009 izvesti monitoringe
hrupa in izpustov v zrak. Prve meritve je izvedel šele leta 2014. Oceno letnih emisij v
zrak bi moral Kemis Ministrstvu za okolje poročati do 31. 3. vsako leto za preteklo leto,
a tega ni počel.
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Dokaz:

Inšpektor za okolje je ugotovil, da bi moral letos januarja poročati o emisijah hrupa,
ker je od zadnje meritve preteklo tri leta, kar določa Okoljevarstveno dovoljenje, pa
tega Kemis ni storil.
Citat iz obvestila Inšpektorata za Okolje in prostor poslan na naslov info@gibanjeops.com 8. junija 2017:
»Emisije hrupa:
Zadnje razpoložljivo poročilo o ocenjevanju hrupa datira v januar 2014.
Glede na točki 5.3.2. in 5.3.3. izdanega okoljevarstvenega dovoljenja bi moral upravljavec
izvajati monitoring hrupa enkrat v obdobju treh let in poročilo poslati Agenciji RS za okolje v
30. dneh po opravljenem ocenjevanju. Upravljavec nam po treh letih ni poslal novega poročila.«
Dokazujemo, da Kemis ni spoštoval okoljevarstvenega dovoljenja in tudi, da je
onesnaževal okolje preko emisij v zrak, na kar so občani Vrhnike obveščali in se
pritoževali tako Kemisu, Občini Vrhnika in na državne institucije.
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December 2016, fotografija z rumenim dimom nad Kemisom (živo srebro),
fotografirala vaščanka Sinje Gorice, gospa Tanja Popit.
Korespondenca med občanom Vrhnike in Kemisom z obvestili nadzornim organom,
ki se niso odzvali.
"Od: "Primož Urbančič"
Datum: 6. okt. 2016 2:37 PM
Zadeva: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora
Za: simonka.strazisar-guzelj@gov.si,
Kp:"vesna.kranjc" <Vesna.Kranjc@vrhnika.si>,
gp.irsop@gov.si,
irsop.oe-lj@gov.si,
IRSOP.URAD-LJ@gov.si,
zdravstveni.inspektorat@gov.si,
Inspektorat.redarstvo@vrhnika.si,

Spoštovani,
kot predstavnik stanovalcev soseske Zlatica na Vrhniki (Ljubljanska cesta 36a), ki je od
sedeža vašega podjetja oddaljena 540 m, vas prosimo za obrazložitev škodljivih emisij
kemičnega izvora, ki so zadnji mesec pogosto prisotne na območju naselij Zlatica in Vrtnarija.
Na smrdljivi vonj komposta iz vrhniških kompostarn smo se žal že navadili, nas pa zelo skrbi
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vonj po kemikalijah, predvsem gre za vonj po kemikalijah, ki je primerljiv vonju topil,
razredčil in čistil.
Ob vsakokratni zaznavi zdravju škodljivega vonja po kemikalijah smo opravili kontrolni
obhod do Tojnic, kjer je sedež vašega podjetja, tako da smo nedvoumno izločili ostale možne
vire smradu, saj se je na lokaciji vašega podjetja intenziteta smradnih emisij kemičnega izvora
močno povečala.
Ne pošiljajte nam pridobljenih okoljevarstvenih dovoljenj, dokazil o rednih zunanjih presojah
sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem 14001, vodenja poklicnega zdravja
in varnosti OHSAS 18001, zahtevamo obrazložitev, zakaj v okolje izpuščate nevarne snovi in
z odpadnimi produkti destilacije in uparjanja nevarnih tekočin ogrožate zdravje okoliškega
prebivalstva.
http://www.kemis.si/wp-content/themes/kemis/images/kemis-logo.png
Primož Urbančič
30. maj (pred 2 dnevoma)
Za meni
odgovor direktorja
Pozdrav/Regards
Primož Urbančič
---------- Posredovano sporočilo ---------Od: "Nanut Emil"
Datum: 12. okt. 2016 6:11 PM
Zadeva: FW: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora
Za: "primoz.urbancic@gmail.com"
Kp: "Simonka.strazisar-guzelj@gov.si"
Spoštovani,
kot Vam je poznano je Kemis podjetje, ki deluje v skladu z navedenimi standardi, prav tako
pa je vključeno tudi v shemo EMAS. V skladu z našim sloganom »Ker nam ni vseeno« naše
aktivnosti vodimo na način, da so vplivi na okolje čim manjši, v vsakem primeru pa skladni z
zakonodajo. Vsako prejeto pripombo / pritožbo proučimo in poizkušamo najti povezavo z
delovanjem Kemis-a. V kolikor ugotovimo, da je pritožba utemeljena uvedemo ukrepe za
zmanjšanje vpliva. V vsakem primeru pa pritožitelju redno odgovorimo. Tudi mi zaznavamo,
kot ugotavljate tudi vi, da se velika večina pripombe pritožiteljev nanaša na tipičen smrad, ki
nastaja pri biološki razgradnji odpadkov.
Vaša ugotovitev glede škodljivih emisij je za nas nekaj novega. Kot navajate ste izločili druge
vire ter se osredotočili na vonj po kemikalijah, ki je primerljiv vonju topil, razredčil in čistil.
To ugotavljate že cel mesec in opravljate kontrolne obhode do Tojnic, do lokacije našega
podjetja, kjer naj bi se po vaših trditvah intenziteta smradnih emisij kemičnega izvora močno
povečala. V Kemis-u smo se o vaši pritožbi pogovorili. Z naše strani vam lahko zatrdimo, da
v zadnjih mesecih v Kemis-u nismo pri našem delovanju ničesar spremenili, kar bi lahko
povzročilo vplive, kot jih navajate.
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Prosim vas, kot vse druge, ki so se do sedaj pritožili, da nas o zaznavi zdravju škodljivega
vonja obvestite TAKOJ, da bomo lahko ugotovili / preverili, kaj vas moti. V podjetju, v
skladu z našo poslovno politiko, vsako pritožbo preverimo. Za preverbo dejstev (katere
aktivnosti smo v času škodljivega vpliva izvajali) pa potrebujemo konkretne podatke (KDAJ,
KAJ IN TUDI KJE JE BILO MOTEČE).
Za učinkovitejši pristop je najbolje, da nas takoj ob zaznanem vonju po kemikalijah
pokličete, da takoj preverimo, če v času motnje izvajamo kakšne aktivnosti, ki bi lahko
povzročale moteče vplive. Za ta namen imamo že več let dežurno številko (051 343 113) na
katero se lahko obrnete 24 ur dnevno vse dni v tednu. Ne moremo pa konkretno odgovarjati
na splošne obtožbe, da izpuščamo nevarne snovi in z odpadnimi produkti destilacije in
uparjanja nevarnih tekočin ogrožamo zdravje okoliškega prebivalstva.
To utemeljujem tudi s tem, da so naši sodelavci, ki delajo v podjetju pod rednim zdravniškim
nadzorom in do sedaj še ni bilo ugotovljenega nobenega odstopanja v zdravstveni sliki
zaposlenih. Ravno lani pa smo smo v zaslužen pokoj pospremili prva dva sodelavca, ki sta
večji del aktivnega obdobja delala v Kemis-u (eden je delal ravno na destilaciji).
Nikogar ne obremenjujemo z dovoljenji, certifikati.... Rad pa bi navedel le dejstvo, da gre pri
destilaciji za ločevanje čistega topila od onesnaženega dela. Čisto topilo vrnemo imetniku –
destilacijski ostanek pa odpeljemo na sežig v tujino. Tehnično je postopek podoben tudi pri
uparjanju vodnih odpadkov. Na tem mestu vam lahko le zagotovim, da z našimi dejavnostmi
ne ogrožamo zdravja naših zaposlenih, še manj pa zdravja okoliških prebivalcev. Prav tako
trdim, da Kemis ni vir motečega smradu na Vrhniki. Na osnovi pregleda prispelih pritožb
ugotavljamo, da je velika večina pritožb v času izven delovnega časa Kemis-a.
Ponovno pa Vas prosim, da nas v prihodnje v primeru zaznave zdravju škodljivega vonja po
kemikalijah takoj obvestite, da preverimo naše delovanje v realnem času pritožbe.
Lepo vas pozdravljam!
Emil Nanut
kemis logo
M: +386 31 643 285
T: +386 1 729 5038
F: +386 1 729 5040
E: emil.nanut@kemis.si
www.kemis.si
KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., Pot na Tojnice 42,
1360 Vrhnika, Slovenia
Matična številka: 5289181000, ID za DDV: SI14801086
IBAN SI56 0310 4100 5646 628 (SKB d.d.), IBAN SI56 0292 2025 8077 128 (NLB d.d.)
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, Osnovni kapital: 2.650.000€
Podjetje Kemis d.o.o. je s 25.9.2015 vpisano v shemo EMAS pod registracijsko št. SI-00010.
Smo prvo podjetje v Sloveniji vpisano v shemo EMAS, ki se ukvarja z zbiranjem, prevozom
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in obdelavo odpadkov
Ker nam ni vseeno!
From: Vadjunec Irena
Sent: Monday, October 10, 2016 9:13 AM
To: Nanut Emil
Subject: FW: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora

Irena Vadjunec
cid:image001.jpg@01D0EB08.8B98D860
M: +386 41 349 393
T: +386 1 729 5034
F: +386 1 729 5040
E: irena.vadjunec@kemis.si
Vabim vas, da obiščete našo novo spletno stran www.kemis.si
KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., Pot na Tojnice 42,
1360 Vrhnika, Slovenia
Matična številka: 5289181000, ID za DDV: SI14801086
IBAN SI56 0310 4100 5646 628 (SKB d.d.), IBAN SI56 0292 2025 8077 128 (NLB d.d.)
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, Osnovni kapital: 2.650.000€
Podjetje Kemis d.o.o. je s 25.9.2015 vpisano v shemo EMAS pod registracijsko št. SI-00010.
Smo prvo podjetje v Sloveniji vpisano v shemo EMAS, ki se ukvarja z zbiranjem, prevozom
in obdelavo odpadkov
Ker nam ni vseeno!
From: Primož Urbančič [xxxxxx xxxxxx@gmail.com
]
Sent: Friday, October 7, 2016 7:15 PM
To: UserGroup_EX_Kemis_Info
Subject: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora
Spoštovani,
kot predstavnik stanovalcev soseske Zlatica na Vrhniki (Ljubljanska cesta 36a), ki je od
sedeža vašega podjetja oddaljena 540 m, vas prosimo za obrazložitev škodljivih emisij
kemičnega izvora, ki so zadnji mesec pogosto prisotne na območju naselij Zlatica in Vrtnarija.
Na smrdljivi vonj komposta iz vrhniških kompostarn smo se žal že navadili, nas pa zelo skrbi
vonj po kemikalijah, predvsem gre za vonj po kemikalijah, ki je primerljiv vonju topil,
razredčil in čistil. Ob vsakokratni zaznavi zdravju škodljivega vonja po kemikalijah smo
opravili kontrolni obhod do Tojnic, kjer je sedež vašega podjetja, tako da smo nedvoumno
izločili ostale možne vire smradu, saj se je na lokaciji vašega podjetja, intenziteta smradnih
emisij kemičnega izvora močno povečala.
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Ne pošiljajte nam pridobljenih okoljevarstvenih dovoljenj, dokazil o rednih zunanjih presojah
sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem 14001, vodenja poklicnega zdravja
in varnosti OHSAS 18001, zahtevamo obrazložitev, zakaj v okolje izpuščate nevarne snovi in
z odpadnimi produkti destilacije in uparjanja nevarnih tekočin ogrožate zdravje okoliškega
prebivalstva.
Pozdrav/Regards
Primož Urbančič, univ. dipl. inž. str.
xxxxxxx xxxxx xx
Vrhnika
Primož Urbančič
Pozdrav/Regards Primož Urbančič ---------- Posredovano sporočilo ---------- O...
30. maj (pred 2 dnevoma)
Primož Urbančič
30. maj (pred 2 dnevoma)
Za meni
Pozdrav/Regards
Primož Urbančič
---------- Posredovano sporočilo ---------Od: "Nanut Emil"
Datum: 27. okt. 2016 9:20 AM
Zadeva: RE: FW: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora
Za: "Primož Urbančič"
Kp:
Spoštovani!
Zahvaljujem se vam za zanimanje za dejavnosti Kemis-a. Glede delovanja našega filtra z
aktivnim ogljem vam posredujem sledečo razlago:
Čistilna naprava za odstranjevanje hlapnih organskih snovi (HOS) v zraku deluje na principu
treh zaporedno vezanih posod z aktivnim ogljem (adsorberji). Sistem deluje tako, da se zrak
očisti na prvih dveh adsorberjih, tretji adsorber pa je varnostni filter, za primer, če bi prišlo na
prvih dveh do prenasičenja. Pretok zraka skozi čistilno napravo je 500 m3/h.
Ventilator deluje 24h na dan zaradi tega, da se prepreči prevelika koncentracija HOS v
vstopnem zraku v trenutku zagona. Prevelika koncentracija bi pomenila, da adsorber ne bi
mogel adsorbirati vse HOS v tako kratkem zadrževalnem času. Posledica bi bila, da bi del
zraka izhajal iz čistilne naprave, še vedno onesnažen z HOS. Za dobro delovanje čistilne
naprave je optimalno, da je zrak z HOS nasičen do 50%. V našem primeru je pri normalnem
delovanju nasičenost zraka z HOS približno 20%, kar zagotavlja varno obratovanje brez
nevarnosti po izpustih HOS nad dovoljeno mejo.
Tehnološki procesi (destilacija organskih topil), ki so povezani s čistilno napravo se izvajajo
samo v dopoldanskem času in še to ne vsak dan, saj je povpraševanje po regeneraciji
organskih topil majhno. Kot primer naj navedem, da je kapaciteta naprave približno 100 kg/h
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in da smo v letu 2015 predestilirali 84 t odpadnega topila. Destilacijska naprava je bila v
obratovanju 110 dni (od 250 delovnih dni) v eni izmeni.
Glede samega obiska in ogleda naših naprav za destilacijo in uparjanje pa smo soočeni z
določenimi omejitvami.
V času delovanja ne sprejemamo obiskov / ogledov v proizvodnji iz dveh razlogov. Prvi je
povezan z varnostjo obiskovalcev (in naših zaposlenih), saj destilacija poteka v eksplozijsko
varnih prostorih, kjer je potrebna posebna oprema (oblačila, obutev...). Drugi razloga pa je
povezan z zaščito našega znanja – gre za poslovne skrivnosti. Na osnovi navedenega
»zunanjih obiskovalcev« ne vodimo v prostor, kjer potekata destilacija in uparjanje.
Ogled našega podjetja organiziramo obdobno glede na kakšne posebne priložnosti – zadnji
ogled smo organizirali v letu 2013, ko je Kemis praznoval 30 let delovanja. V letu 2014 pa
smo na lokaciji Kemisa imeli tudi predstavnike civilne iniciative, katerim smo predstavili
dejavnosti Kemis-a in jim tudi omogočili ogled lokacije. Ko bomo načrtovali naslednji dan
odprtih vrat bomo to ponovno objavili v sredstvih javnega obveščanja. Vas smo pripravljeni
izjemoma sprejeti tudi v naših prostorih – po predhodnem dogovoru, ter vam odgovoriti na
vaša dodatna vprašanja. Ogleda tehnološkega procesa pa vam ne moremo omogočiti.
Še vedno pa velja, da nas takoj obvestite ob zaznavi zdravju škodljivega vonja, da bomo v
Kemisu preverili naše dejavnosti. Takrat bomo poizkusili skupaj organoleptično
(vonj) ugotoviti ali je ta zdravju škodljiv vonj na vaši lokaciji primerljiv z vonjem na lokaciji
Kemis-a.
Lepo vas pozdravljam!
Emil Nanut
Direktor
kemis logo
M: +386 31 643 285
T: +386 1 729 5038
F: +386 1 729 5040
E: emil.nanut@kemis.si
www.kemis.si
KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., Pot na Tojnice 42,
1360 Vrhnika, Slovenia
Matična številka: 5289181000, ID za DDV: SI14801086
IBAN SI56 0310 4100 5646 628 (SKB d.d.), IBAN SI56 0292 2025 8077 128 (NLB d.d.)
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, Osnovni kapital: 2.650.000€
Podjetje Kemis d.o.o. je s 25.9.2015 vpisano v shemo EMAS pod registracijsko št. SI-00010.
Smo prvo podjetje v Sloveniji vpisano v shemo EMAS, ki se ukvarja z zbiranjem, prevozom
in obdelavo odpadkov
Ker nam ni vseeno!
From: Primož Urbančič [mailto:primoz.urbancic@gmail.com]
Sent: Monday, October 17, 2016 9:58 AM
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To: Nanut Emil
Subject: Re: FW: Kemis Vrhnika - Škodljive emisije kemičnega izvora"

III. POŽARNA VARNOST

Inšpektor za okolje in prostor je v odločbi št. 06182-1211/2017-32 za začasno
prepoved naprave z dne 30.05.2017 zapisal:
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Upravljalec Kemis ob požaru ni zagotovil zajema gasilnih sredstev – vod in razlitih
kemikalij, ker je bila naprava projektirana za 650 t stalnih zalog dnevno, na dan požara
pa je bilo v napravi po uradnih podatkih preko 1.400 ton. Lovilni bazeni so bili
projektirani za 650 ton zalog in obdelave in ne za 1.400 ton ali več, kar je povzročilo
razlitje nevarnih kemikalij in požarnih sredstev in požarnih vod, ker so lovilne sklede
premajhne za tako količino vode in kemikalij. Upravljalec ob požaru ni poskrbel za
začepljenje kanalizacijskih vodov, da se razlite kemikalije in požarne vode ne bi zlile v
potok Tojnico, kljub temu, da so v Okoljski izjavi za 2015 zapisali, da imajo v opremi
take čepe in usposobljene za posredovanje:
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V okoljevarstvenem dovoljenju oz. dopolnitvi z dne 27. 10. 2016 piše, da mora
upravljalec zagotoviti: »sistem požarne zaščite v objektu in odprtih prostorih, kjer se
skladiščijo trdni in tekoči odpaki ter pretekališču z ročnimi javljalniki požara in
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avtomatskimi plemenskimi javljalniki (dimni detektorji) ter gasilnimi napravami.«
To pomeni, da bi moral upravljalec v vse prostore namestiti avtomatski sistem za
gašenje.
Odgovorna oseba upravljalca Kemis je v intervjuju za tednik Mladina 2. junija .2017
izjavila:

Vprašan je bil tudi še dve pomembni vprašanji.

Odgovorna oseba Kemis-a g. Emil Nanut je vedel, da so se s požari v napravi že
soočili. In sicer so v okoljskih izjavah za 2014 in 2015 zapisali:
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Na zboru krajanov Sinje Gorice po požaru 21.05.2017 je direktor Kemis-a izjavil, da so
imeli v zadnjem času vsak mesec kakšen požar, a so jih z lastnimi silami ukrotili.
Dokaz: TV Dnevnik RTV SLO z 21.05.2017
Kljub temu, da bi morali imeti po Okoljevarstvenem dovoljenju nameščene
avtomatske sisteme za gašenje, so te imeli samo v nekaterih prostorih naprave, kar
pomeni hudo kršitev Okoljevarstvenega dovoljenja, pa tudi zakonov, ki narekujejo
delovanje v skladu s skrbnim gospodarjenjem. Odgovorna oseba družbe Kemis je
glede na vedenje o stanju v podjetju in pogostosti požarov opustila dolžno ravnanje,
ki ga za odgovorne osebe podjetij določa Zakon o gospodarskih družbah in
Obligacijski zakonik, kar je posledično pripeljalo do požara velikh razsežnosti. Kljub
temu, da so imeli v letu 2015 9 mio prometa in pol milijona evrov čistega dobička, niso
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vzpostavili boljše požarne varnosti z avtomatskimi požarnimi sistemi v vseh prostorih
naprave in s postavitvijo 24 urne požarne straže, ko direktor danes priznava, da bi bila
glede na škodo, ki je nastala ob požaru, le-ta zanemarljiv strošek.

IV. OB POŽARU SE NI VEDELO, KAJ JE GORELO, IN NI BILO
PODATKOV, KOLIKO ZALOG NEVARNIH SNOVI JE BILO V
NAPRAVI

Po Okoljevarstvenem dovoljenju je imel upravljalec nalogo zagotoviti računalniški
sistem, s katerim v vsakem trenutku omogoča sledenje odpadkov, vse faze procesa in
zagotoviti dislocirano shranjevanje vseh podakov izven naprave.
Po zagotovilih odgovorne osebe Kemis-a g. Nanuta in izjavah za več medijev se je
izvedelo, da so v ognju zgoreli tudi serverji, v katerih so bili shranjeni podaki o
zalogah. Tako so morali stanje zalog na dan 15.05. 2017 rekonstruirati iz baz državnih
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instituicij in pogodbenih partnerjev, kamor je moral upravljalec poročati o zalogah.
Kršitev Okoljevarstvenega dovoljenja je izkazana, ker upravljalec ni zagotovil
shranjevanja tekočih podatkov izven naprave, kjer bi ognjeni zublji ne mogli zajeti tudi
računalnikov - serverjev.

V. NEUVAJANJE PREVENTIVNIH UKREPOV OB POŽARU IN PO
NJEM.
Po Načrtu zaščite in reševanja v primeru požara v Kemisu, ki ga je upravljalec Kemis
d.o.o. ažuriral januarja 2015, je šlo za III. stopnjo požara, ki pomeni splošno nevarnost.
Ko nastane splošna nevarnost za varnost in zdravje ljudi, so potrebni preventivni
ukrepi, ki zajemajo alarmiranje in obveščanje ter evakuacijo neposredno ogroženih in
ogroženih v širšem področju od centra ogrožanja.








Siren za splošno nevarnost ni bilo;
Obveščanja, naj ljudje ne hodijo blizu požara, ni bilo;
Obveščanja na samem dogajanju in okolici, naj se ljudje zaprejo v svoja
bivališča, ni bilo;
Evakuacije, razen nekaj stanovalcev (po podatkih, izrečenih v medijih, 11) iz
bližnjih hiš naselja Sinja Gorica ni bilo;
Evakuacije glede na to, da so v zrak uhajale tone nevarnih snovi, širšega
območja Vrhnike ni bilo;
Zapiranja šol, vrtcev in drugih javnih ustanov naslednji dan, ko je bila na
Vrhniki megla, prepojena s smrdljivimi strupenimi snovmi, ni bilo;
Bilo je dano samo navodilo preko medijev, naj se ljudje zadržujejo v zaprtih
prostorih in naj po nepotrebnem ne hodijo na prosto.

Samo ugibamo lahko, koliko mrtvih bi prešteli, če gasilci ne bi uspeli s hlajenjem
protipožarnega zidu preprečiti razširitev požara na cisterne s topili (nitro razredčila),
ki bi eksplodirali. Iz tega razloga, ker je bila ta možnost, bi morali evakuirati tudi širše
območje od Kemisa, kar pomeni celo mesto, in potem, če do eksplozije ne bi prišlo in
bi emisije nevarnih snovi po požaru ne kazale povečanih vrednosti, bi preventivne
ukrepe zmajševali.
Po načrtu III. stopnje, ki se je zgodil, so bile predvidene za posredovanje gasilske enote
vseh okoliških prostovoljnih gasislkih društev, kar je pomenilo, da bi morali gasilci
zaradi tega pridobiti primerno zaščito za gašenje požara, kjer se sproščajo nevarne
snovi v zrak. Mnogi gasilci so prišli v intervencijo brez ustreznih zaščitnih mask z
notranjim kroženjem, da bi imeli zaščitena svoja dihala.
V tem primeru nestrokovnega ukrepanja, kar se tiče preventivnih ukrepov, ki jih v
bistvu ni bilo, pa je odgovorna tudi Občina Vrhnika, ki je s strani župana, g. Stojana
Jakina sopodpisnica Načrta za zaščito in reševanje v primeru požara v Kemisu.
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Odgovorna za pravilno alarmiranje, obveščanje in za evakuacijo je Civilna zaščita
občine Vrhnika, ki daje predloge, župan občine pa jih odobri.

V. MATERIALNA IN NEMATERIALNA ŠKODA
Ubit potok Tojnica, ki se zliva nedaleč stran v reko Ljubljanico.

V reki Ljubljanici in potoku Tojnica sta živeli dve (2) evropsko pomembni vrsti rib, 4
vrste, ki jih ščiti uredba in 6 vrst iz rdečega seznama ogroženih vrst. V Ljubljanici:
platnica, linj, podust, mrena, ščuka. Ščuka je ranljiva vrsta.
V potoku Tojnica so živele naslednje vrste rib: rdečeoka, klen, linj, ščuka in navadni
ostriž. Že prizadeta vrsta je bil linj, ščuka je imela varovan habitat.
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Rdečeoka

Klen

Ščuka
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Navadni ostriž
Uničene so tudi različne rastlinske vrste, ki si še dolgo ne bodo opomogle. Dejstvo je
tudi, da je mnogo nevarnih snovi med temi, tudi že dolgo prepovedan herbicid
Atrazin, steklo v Ljubljanico, saj se potok Tojnica zliva v Ljubljanico streljaj od Kemisa.
Ljubljanica je tako onesnažena s tem nevarnim herbicidom in z drugimi nevarnimi
snovmi, ki so se prijele na dno in na bregova reke, na rastlinje v in ob reki. Sanacija je
tako rekoč nemogoča in škoda neprecenljiva, saj vsa živa bitja v reki in tudi ljudje, ki
bi se kopali v Ljubljanici, lahko zbolijo.
Po prvih, zelo pomanjkljivih meritvah, so uradne institucije določile krog 1.600 m od
požarišča, v katerem so kontaminirane rastline in zemljine. To pomeni, da kmetje v
tem krogu ne smejo krmiti svojih živali s kontaminirano krmo, ne smejo pobirati
pridelkov in jih prodajati svojim kupcem, kakor tudi ne smejo proizvajati izdelkov iz
zelenjave ter izdelkov živalskega izvora, kar pomeni veliko gospodarsko škodo.
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Sicer so odgovorni po nekaj dneh krog zmanjšali samo še na 730 m, a ugotovilo se je
tudi, da je dim z nevarnimi snovmi onesnažil veliko širše področje kot so to priznavali
odgovorni. Po kemikalijah smrdeča megla se je drugi dan po požaru raztezala v celotni
kotlini Vrhnike, smrad so vonjali tudi v Logatcu, na Brezovici in širše.

VRHNIKA BO ŠE DOLGO V OČEH POTENCIALNIH KUPCEV
NEPREMIČNIN VELJALA ZA DEGRADIRANO – ZASTRUPLJENO
OBMOČJE
Območje Vrhnike od požara naprej velja za degradirano, čeprav se zožujejo krogi
kontaminacije s strani uradnih institucij, bodo potencialni kupci nepremičnin
razmišljali v smer, da se na Vrhniki ne kupuje nepremičnin, ker je zastrupljena zaradi
Kemisa. Koliko je zares onesnaženosti, bo pokazal šele neodvisen monitoring ožjega
in širšega območja kakšnega od tujih laboratorijev, saj je glede na obnašanje uradnih
institucij in podrtim zaupanjem s strani Vrhničanov do njih, čutiti upravičen dvom v
njihovo delo, ker je dejstvo, da ves čas delujejo v korist državnega podjetja Gorenje
d.d., ki je 100% lastnik Kemis d.o.o., in ne v korist varovanja zdravja ljudi in naravnega
okolja.
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Strokovnjak s področja kemije in onesnaženja ter posledično degradacije področja
Vrhnike je na seji svetnikov dne 30.05.2017 povedal naslednje:
Videoposnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=V_cwVWKeXLU&t=4s

STRAH OBČANK IN OBČANOV TER OKOLIČANOV VRHNIKE ZA
SVOJE ZDRAVJE IN ZDRAVJE SVOJIH OTROK NA DALJŠI ROK
V ozračje se je ob požaru sprostilo za okoli 400 ton nevarnih strupenih snovi, ki so
nekaj dni onesnaževale zrak, preventivnih ukrepov v smislu evakuacije ali vsaj
zapiranja šol, vrtcev ter drugih javnih ustanov ni bilo. Tako so občani vdihavali
nevarne strupene snovi. Po zgodnjih podatkih ARSO je bilo sporočeno, da so osebnosti
živega srebra povečane za 1000 krat od dovoljenih vrednosti. Trdi prašni delci, na
katerih so bile nevarne strupene snovi, so se usedle na ceste in pločnike, na zelenjavo,
sadje in zemljo, kjer se prideluje hrana tako za ljudi kot živino. Vse te tone nevarnih
strupenih snovi so se ob požaru razkrajale in tvorile nevarne strupene spojine, ki lahko
in po zagotovilih strokovnjakov biologov, mikrobiologov bodo negativno na daljši rok
vplivale na zdravje ljudi.
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Mikrobiolog dr. Pretnar je na izredni seji vrhniških svetnikov razložil, kakšne bodo
posledice na daljši rok na zdravju ljudi.
Videoposnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=uXLBOy_Uxcc&t=6s

ZAKLJUČEK
Družba Kemis d.o.o., ki je v večinski državni lasti Gorenja d.d. iz Velenja, je grobo
posegla v naravno okolje in ogrozila zdravje ljudi, ki je po zatrjevanju znanstvenikov
in drugih strokovnjakov na Vrhniki na daljši rok zelo ogroženo. Požar se je zgodil
zaradi grobega kršenja kopičenja zalog nevarnih odpadkov v napravi, ki je bila
projektirana za letno predelavo do 6.500 ton nevarnih in drugih odpadkov na letni
ravni, in maksimalno 650 ton stalnih zalog na dnevni ravni. Na dan požara je bilo v
napravi Kemis prisotno po podatkih Kemis d.o.o. preko 1.400 ton nevarnih in drugih
odpadkov, kar predstavlja hudo preobremenitev naprave za sprejem, skladiščenje in
obdelavo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi.
Kemis d.o.o. je grobo kršil Okoljevarstveno dovoljenje, ker je brez obveščanja
Ministrstva za okolje in brez gradbenega dovoljenja širil napravo že leta 2010, kar je
kršitev, zaradi katere bi moral takoj, ko se je to zgodilo, izgubiti Okoljevrstveno
dovoljenje. Z razširitvijo naprave s težko konstrukcijo nadstrešnice je kršil tudi pogoje
iz Občinskega lokacijskega načrta, v katerem so določeni tudi obvezni odmiki od
potoka Tojnica. 5 m priobalni zaščitni pas in še 6,5 m od priobalnega pasu bi smel stati
prvi objekt. Z razširitvijo naprave je Kemis d.o.o. grobo posegel v nedovoljene
zaščitene varnostne meje, da bi v primeru nesreče nevarne snovi ne stekle v potok, v
katerem so bile zaščitene vrste rib in rastlinja. Poleg črne gradnje, ki predstavlja kršitev
OLN-ja in Okoljevarstvenega dovoljenja, ker ni obveščal Ministrstva za okolje in
prostor, da bi dobil odobritev za širitev naprave, in ker je posegel celo v priobalni
zaščiten 5 metrski pas potoka Tojnica, je zgradil na črno še 3 objekte, s čimer je znova
brez dovoljenj širil nevarno dejavnost, ki je z Okoljevarstvenim dovoljenjem
prepovedana, saj je Okoljevarstveno dovoljenje izdano samo za napravo, ki ima
veljavno gradbeno dovoljenje. Pa še tukaj je problem, ker smo že omenili, da je
kapaciteta osnovne naprave projektirana na 6.500 dovoljene predelave nevarnih in
drugih odpadkov letno.
Iz razloga preobremenitve naprave, kar se tiče zalog, so ob požaru stekle nevarne snovi
in požarne vode, pomešane z njimi, v potok Tojnico, saj so bili lovilni bazeni premajhni
in projektirani na 650 ton dnevne zaloge in ne preko 1.400 ton, ki jih je bilo na dan
požaru v napravi. Poleg tega ob požaru niso zamašili s čepi kanalizacijskih jaškov, ki
so nameščeni za odvod meteornih vod s parkirišča in prometnih poti ob napravi, kar
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je povzročilo dodaten iztok nevarnih strupenih snovi in onesnaženih požarnih vod v
Tojnico.
Požarna varnost kljub temu, da so imeli že izkušnje s požari vsaj v letu 2014 in 2015 po
pričevanjih direktorja Kemis d.o.o. v zadnjem obdobju kar vsak mesec, ni bila
zadovoljiva. Vsak dober gospodar in vsak, ki se zaveda odgovornosti in možnosti za
onesnaženje okolja ter nevarnosti za zastrupljanje ljudi, bi glede na zgoraj navedeno
poskrbel za avtomastke gasilne naprave v vseh prostorih in tudi za 24 urno požarno
stražo. Odgovorni osebi Kemis d.o.o. se tega ni zdelo vredno storiti, kar je nezaslišano,
neodgovorno in malomarno.
Kemis d.o.o. je kršil Okoljevarstveno dovoljenje tudi v delu, kjer so mu predpisani
monitoringi emisij v zrak in merjenje hrupa. Inšpektorat nam je sporočil, da bi moral
o rezultatih monitoringa hrupa poročati januarja 2017, pa tega ni storil. Da bi moral o
ocenah izpustov emisij v zrak poročati vsako leto do 31. marca, pa tega ni storil, izhaja
iz obvestila Inšpektorata za okolje Ministrstva za okolje, ki tega v svojem sporočilu
sploh ne omenjajo. Ugotovili smo tudi, da so se občani že pred požarom pritoževali
zaradi smradu po kemikalijah in so se obračali na Kemis, Občino Vrhnika in institucije
države a ni nihče odreagiral, direktor Kemis-a se je odzival s prezirom.
Po proučitvi osnovne zakonodaje s področja varstva okolja in gradnje objektov in ob
doslednem upoštevanju določil bi Kemis d.o.o. ne smeli umestiti v prostor v naselje
Sinja Gorica in tako rekoč v mesto Vrhnika, na poplavno območje, ob potok Tojnica,
streljaj od Ljubljanice, ob kmetijska zemljišča in na rob zaščitenega naravnega območja
Nature 2000.
Sklicujoč se na 72. člen Ustave RS, ki nam daje pravico do zdravega in čistega
naravnega okolja, 14. člena Zakona o varstvu okolja ter tozadevnih členov
Obligacijskega zakonika ter navedenih dejstvih o kršitvah navedene zakonodaje,
predlagamo sodišču, da TAKOJ prepove nadaljnje poslovanje Kemis d.o.o. na tem
onesnaženem območju in mu naloži popolno sanacijo območja ter poravnavo celotne
nastale materialne in nematerialne škode oškodovancem.

Lado Troha, predsednik
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