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Dopolnilna odločba za sanacijo okoljske škode po požaru v podjetju Kemis
Ljubljana, 13. 4. 2018. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala odločbo, s katero je družbi
Kemis d. o. o. po učinkovito izvedenih sanacijskih ukrepih iz delne odločbe iz junija 2017 za sanacijo
okoljske škode, nastale po požaru 15. 5. 2017, odredila še dodatne ukrepe, določene na osnovi
izvedenskega mnenja prof. dr. Mihaela Tomana.
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) družbi Kemis d. o. o. (Kemis) nalaga:
- spremljanje kemijskega stanja v vodi, sedimentu in bioti v potoku Tojnica,
- spremljanje kemijskega stanja sedimenta in biote v Ljubljanici,
- izvajanje monitoringa ekološkega stanja Tojnice z namenom spremljanja naravne obnovitve
potoka,
- zasaditev tal in brežin z avtohtonimi vrstami rastlin na saniranem območju.
Poleg teh je ARSO odredil dopolnilne in nadomestne sanacijske ukrepe. Pri tem je sledil predlogu
Občine Vrhnika, ki je predlagala izvedbo infrastrukture in objektov za predstavitev naravne dediščine.
Gre za ekološko pomembno območje Krajinskega parka Ljubljansko barje in naravnega rezervata Mali
plac ter naravnih vrednot Kostanjevica in Barje pri Kostanjevici.
Kemis je avgusta 2017 izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe, naložene z delno odločbo: odstranitev
onesnaženih sedimentov v Tojnici in nabrežine od mesta preliva požarne vode do mostu, ki povezuje
Sinjo Gorico in Vrhniko. Poravnal je stroške interventnega čiščenja Tojnice takoj po požaru (61.994,12
€), monitoringa stanja okolja (89.703,95 €) ter stroške izvedenca.
Zakon o varstvu okolja v 110.e členu določa, da se po preučitvi vrste, obsega in pomena okoljske škode
ter možnosti naravne obnovitve prizadetega območja, na podlagi Uredbe o vrstah ukrepov za sanacijo
okoljske škode, povzročitelju z odločbo odredi izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov, ki se
praviloma odredijo in izvajajo kot kombinacija ukrepov primarne, dopolnilne in kompenzacijske
sanacije. ARSO je z delno in dopolnilno odločbo določil kombinacijo ukrepov, s katerimi bo povzročitelj
saniral povzročeno okoljsko škodo.
Posamezniki, ki so ob požaru utrpeli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, imajo možnost, da
odškodnino od povzročitelja zahtevajo sami.

