
                                                                                           
                               

 

RIBIŠKA DRUŽINA VRHNIKA  
 

 

POŽAR V SKLADIŠČU KEMIS NA VRHNIKI 15.05.2017 

 

Dne 15.05.2017 ob cca 19.50 je prišlo iz neznanega vzroka do vžiga in posledično katastrofalnega 

požara v tovarni KEMIS na Vrhniki. Kot je bilo zapisano v več poročilih s kraja dogodka je požar 

gasilo več kot 300 gasilcev, uporabljali so vodo (950kubičnih metrov) in gasilno peno(500l). Požar je 

bil uspešno omejen okoli polnoči istega dne, vendar so se manjši požari še vedno pojavljali vse do 

srede. 

RD Vrhnika je od vsega začetka poskušala priti do relavantnih podatkov o dogajanju, kot tudi o stanju 

vodotokov. Ker je bilo območje zaprto za vse, razen gasilce, reševalce in policijo, smo člani 

spremljala stanje na potoku Tojnica in reki Ljubljanici od prvih prijav o požaru. Skozi celotno noč 15. 

– 16.05. je bilo po površini Ljubljanice videti posamezne mastne madeže, kljub pivnikom, ki so jih po 

začetku gašenja namestili gasilci. Čuvajska služba RD Vrhnika je bila aktivirana takoj po začetku 

dogajanja, tako da smo bili cel čas na terenu..  

16.05.2017, ko je bil omogočen dostop sta ob 8h na ogled odšla predsednik RD Vrhnika Vladimir 

Mikec in ribišku čuvaj Borislav Skubic. Pri mostu čez Tojnico pri Kemisu sta takoj opazila poginjene 

ribe, jih nekaj poslikala (Slike 1, 2) ter nadaljevala ogled gorvodno od mostu. Višje sta opazila še 

nekaj rib, nakar sta za sabo zasledila delavce s KEMIS v varovalni opremi, ki so tudi hodili ob vodi 

(slika 3,4). Ko sta se vrnila na most poginjenih rib ni bilo več, zato se domneva, da so jih pobirali  

delavci  KEMISA, ki so bili ta čas edini prisotni na lokaciji . Ob 11 uri je predsednik prejel klic o 

poginjenih ribah nižje, skoraj pri izlivu Tojnice v Ljubljanico. Tam je fotografiral (Slika,5) in vzel 

naslednje ribe (4 ščuke, črnooko in klena), ki jih je kasneje proti zapisniku predal kriminalistu g. 

Buniču. Predsednik Mikec je cel čas sodeloval s kriminalistom g. Blagojem Savičem ter forenzično 

enoto Policije, pri jemanju vzorcev tako vode kot poginulih rib.  

Sledilo je dajanje izjav več medijskim hišam.  

Tudi naslednje dni  so ribiči in čuvaji ves čas spremljali dogajanje na Ljubljanici. Prevoz s čolnom od 

Komina do Tojnice po Ljubljanici ni pokazal pogina rib, vidna je bila samo površinska onesnaženost 

reke. 

Gasilci so že med gašenjem postavili zadrževalnike in pivnike v Tojnico. Tako se je za njimi nabrala 

gosta gošča mešanice različnih kemikalij. Količino in vrsto kemikalih, ki so ušle pivnikom je 

nemogoče oceniti brez verodostojnih podatkov od podjetja KEMIS in preiskovalnih laboratorijev, ki 

so bili na terenu po tej katastrofi. V to kategorijo kemikalij spadajo vse v vodi topne in kemikalije, ki 

so težje od vode, torej so šle pod pivniki in/ali se usedle v sediment Tojnice in Ljubljanice. Trditi, da 

bo voda te snovi razgradila ali odnesla je nepremišljeno. Sprašujemo se ali je katera od pristojnih 

institucij odvzela vzorce sedimenta tako v Tojnici kot v Ljubljanici. Vse te kemikalije predstavljajo 

neznanko in so možna tempirana bomba za prihodnost okolja. Kolegi iz RD Barja so javljali, da so v 

naslednjih dneh opazili penjenje Ljubljanice na Plečnikovih  zapornicah pri Ambroževem trgu  v 

Ljubljani 

V vseh poročilih je bilo omenjeno, da je poginilo le nekaj deset rib, kar je nerealno in zavajajoče 

ocenjevanje. Koliko rib je bilo ujetih v gošči in se jih sploh ni dalo prepoznati je nemogoče vedeti. 

Prav tako nismo dobili odgovora, koliko rib so pobrali delavci s KEMISovo varovalno opremo. 

 Dne 11. maja 2017 je Zavod za ribištvo Slovenije vzorčil z elektroagregatom Tojnico ravno na 

lokaciji takoj za podjetjem Kemis na razdalji cca 80 m. Analiza je pokazala prisotnost naslednjih vrst 

rib v potoku: Poročilo Zavoda za Ribištvo o vzorčenju Tojnice dne 11.maja 

Označene ribe spadajo na Seznam zaščitenih rib in piškurjev in so kot take še posebej ranljive. 

Poginjene ščuke, ki smo jih našli so se nahajale v Tojnici zaradi drsti, tako kot mnoge druge 

poznopomladne in poletne drstnice. Z izpustom vseh kemikalij nismo izgubili samo našlih rib, temveč 

letošnjo drst, kot tudi mnoge bodoče.  



Vplive na Ljubljanico je po dosedaj zbranih podatkih nemogoče oceniti. Potrebno je določiti začetno 

vsebnost kemikalij v vodi in dolgoročni monitoring: vode, sedimenta in plenilskih rib na večih 

lokacijah nad in pod izlivom Tojnice.  

Zaradi vseh teh neznank in možnih posledic na zdravje smo člane obvestili s priporočilom, naj ne 

uživajo rib od onesnaženega mesta dolvodno.  

Člani RD Vrhnika smatramo, da se je s požarom v okolje spustilo veliko kemikalij, ki bodo imele 

negativen učinek na okolje – zrak, zemljino, vodo in živali. S tem se je dolgoročno degradiralo naše 

okolje in reka s katero upravljamo – Ljubljanica. 

 

Od podjetja KEMIS zahtevamo: 

- da na lastne stroške v potoku Tojnica vzpostavi naravno stanje pred požarom 

- odstrani vso onesnaženo zemljino okoli podjetja 

- odstrani onesnažen sediment iz potoka 

- plača raziskave onesnaženosti vode, sedimenta in rib na več dogovorjenih lokacijah za periodo 

najmanj naslednjih 10 let. Inštitut za raziskave izbere in vse pogovore vodi RD Vrhnika. Vsi 

pridobljeni podatki bodo javno objavljeni 

Od pristojnih organov zahtevamo sledeče: 

- revizijo okoljevarstvenih dokumentov in ponovno presojo o smiselnosti umestitve kemične 

tovarne z nevarnimi odpadki v območje Natura 2000, KLPB ali kateregakoli vodnega telesa 

- vpogled v vse opravljene analize, ki prikazujejo stanje prizadetih voda 

- Analizo dogodkov z ukrepi za preprečitev podobne katastrofe v prihodnosti 

- Zmanjšanje koncesijske dajatve za ribolovno pravico zaradi prizadetosti vode 

 

Ribiška družina Vrhnika se zaveda nujnosti take dejavnosti, vendar smatramo kot popolni nesmisel, da 

se je lahko izdalo dovoljenje za tako tovarno / skladišče tako blizu površinskim vodam in urbanemu 

naselju. Smatramo da se dne 15.05.2017 ni zgodil, kot se pojavljajo špekulacijo, samo en malo večji 

požar, temveč da gre za največjo ekološko katastrofo v neodvisni Sloveniji, katere posledice bomo vsi 

čutili še daleč v prihodnosti. Zaenkrat pa je poginilo nekaj rib in nekaj gasilcev težko diha. 

Zahtevamo, da se zadevi pristopi z vso resnostjo in strokovnostjo, ki bo pokazalo realno stanje. 

Kakršno koli že je. 

 

Upravni Odbor Ribiške družine Vrhnika                                         Predsednik RD Vrhnika 

                                                                                                                   Vladimir Mikec 



 
1/Klen ujet v brozgi iz Kemisa 

 

 
2/ Poginule ribe v Tojnici (izginile neznano kam ? ) 



 
3/Kemisovi delavci v obhodu Tojnice 



 
4/Predsednik RD Vrhnika in eden od delavcev Kemisa 

 
5/ poginule ščuke na delu vode pri ga. Kropf 



 
Tu je isteklo največ tekočin iz Kemisa v Tojnico 

 
Površinski lovilci onesnaženja, kaj pa v spodnjih plasteh potoka ?? 

 

Dobro se vidi debelina onesnaženja pri lovilcu 



 
Izliv Tojnice v Ljubljanico, kjer se dobro vidi razlika v barvi vode, ni pa videti razlike v gostoti 

 
Naš Ribiški čuvaj Aleš Jager med pregledom Ljubljanice od začetka onesnaženja pri Tojnici do 

Podpeči 

 

 

 



 

 


