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Peti junij so Združeni narodi pred desetlet
ji razglasili za Svetovni dan varstva okolja. 
Vrhničani smo ga letos dočakali soočeni s 
posledicami požara v Kemisu, ki je pretresel 
Slovenijo. Na pobudo programske ekipe raz
stavišča Moja Ljubljanica smo se posamezni 
občani odločili 5. junija organizirati okroglo 
mizo z odprto javno razpravo lokalne in širše 
civilne družbe. Naslovili smo jo Svetovni dan 
varstva okolja in ekološka nesreča na Vrhniki. 
Izvedli smo jo v prostorih razstavišča v Kultur
nem centru Vrhnika. Na ta način smo občani 
pridobili še en javni prostor, v katerem lahko 
odpiramo pereča vprašanja, ki nas zadeva
jo. Po besedah gostiteljev dogodka smo v teh 
prostorih s podobnimi vsebinami dobrodošli 
tudi v prihodnje.
Gosti okrogle mize z Vrhnike so bili snemalec, 
pisatelj ter ribič g.  Andrej Lupinc, ga. Bernar
da Kropf s Civilne iniciative Sinja Gorica ter g. 
Jernej Fefer, dolgoletni sodelavec Komunalne
ga podjetja Vrhnika. Poleg omenjenih nam je 
bilo v čast gostiti Uroša Macerla, kmetovalca iz 
okolice Trbovelj in dobitnika Goldmanove okolj
ske nagrade za leto 2017 ter prof. dr. Tončija 
A. Kuzmanića, politologa z Univerze na Pri
morskem. Dogodka se je udeležilo več kot sto 
občanov Vrhnike. 
G. Jernej Fefer nam je pojasnil t.i. zero waste 
strategijo ravnanja z odpadki, za katero stoji 
vizija družbe brez odpadkov. Če se je to pred 
desetletji še zdelo utopično, se danes resno 
dela na tem, predvsem z ločevanjem, predela
vo in ponovno uporabo odpadkov. Posebej je 
opozoril na to, da zero waste strategija pred
postavlja tudi spremenjen način pogleda na 
življenje vseh nas.  

Foto: Matej Zalar

Foto: Matej Zalar

Foto: Andrej Lupinc

Svetovni dan varstva okolja in ekološka nesreča na Vrhniki

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 20092014.

št.11

PRAZNOVANJE PO KOLIŠČARSKO 

ROJSTNODNEVNO DOŽIVETJE
V MOJI LJUBLJANICI

POLETNO

Več informacij: www.mojaljubljanica.si
Prijave: info@mojaljubljanica.si; 041 354 203

ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

Po poročanju Statističnega urada RS smo v letu 2015 v Sloveniji 
pridelali 5,2 milijona ton odpadkov, od tega kar 3% nevarnih 
odpadkov. Eden glavnih ciljev Nacionalnega programa varstva okolja 
na tem področju je zmanjševanje količine nevarnih odpadkov in 
nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru. Ekološka nesreča na 
Vrhniki je ponovno pokazala, da so preventivni ukrepi nujni in najbolj 
učinkoviti. Ob premajhnem nadzoru delovanja podjetij, ki predelujejo 
nevarne odpadke, so okoljska tveganja previsoka, posledice za 
okolje in človeka pa dolgoročne.

Ga. Bernarda Kropf je govorila o tem, da si 
v Civilni iniciativi Sinja Gorica prizadevajo za 
odhod Kemisa iz dosedanje lokacije, kar je po 
njenem mnenju tudi želja oz. zahteva večine 
Vrhničanov. Z nami je delila izkušnjo neodziv
nosti državnih institucij neposredno po požaru 
v Kemisu. Kot pravi, še danes, po treh tednih 
tudi sama čaka dogovore na prijave, ki jih je na 
pristojne službe vlagala osebno. Občutek ima, 
da smo glede ekološke nesreče, ki se nam je 
zgodila, občani in javnost deležni prikrivanja 
podatkov ali pa nesposobnosti strokovnjakov in 
državnih služb. Krajani in občani po treh tednih 
po požaru še vedno ne vemo ničesar celovite
ga, ne kaj je gorelo, ne kakšne posledice bo to 
imelo na naše zdravje in na naravo. Vse analize 
morajo biti narejene in morajo priti v javnost. 
V civilni iniciativi se trudijo tudi sami priti do 
vseh podatkov.
Gospod in za številne tovariš Andrej Lupinc je 
opozoril na demagoške izjave, ki so bile jav
no izrečene s strani nekaterih predstavnikov 
državnih služb. Opozoril je, da bo onesnaženost 
Tojnice zelo težko sanirati, če ni kaj takega celo 
nemogoče. Pravi, da so ribiči sicer pregovor
no znani po tem, »da lažemo, toda v zadnjem 
času nas je marsikdo posekal«.
G. Uroš Macerl je ponovil, kot že večkrat v 
medijih, da so leta 2005 nameravali Kemis 
zgraditi v Zasavju. Ker so bili tam občani po
zorni na to, morda nekoliko bolj kot Vrhničani, 
so to preprečili, saj se jim je navezava sežigal
nice Lafarge in Kemisa zdela okoljsko tvegana 
in sporna. Sicer pravi, da potrebujemo podjet
ja, ki na strokoven in nadzorovan način zbirajo 
in predelujejo nevarne odpadke in tudi sami 
moramo narediti kaj, da je teh odpadkov čim 
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manj. In vendar imamo v Sloveniji, po njegov
ih besedah, problem ravno z nadzorom nad 
takšnimi podjetji. Glede tega in pridobivanja ra
zličnih soglasij in presoj na okolje Macerl govori 
izredno kritično. Za državne institucije pravi, da 
se nasproti občanom in prebivalcem postavlja
jo v pozicijo, »mi smo bogovi, mi smo oblast, 
vi ste pa ničle. Ampak ta država je sestavljena 
iz veliko ničel, to smo mi, mi smo te ničle. Zato 
ni strank v postopku, zato so vplivna območja 
do ograj podjetij, zato so poročila o vplivih na 
okolje, kjer nihče za nič ne odgovarja in zato 
se dogajajo nesreče, kakršna se je zgodila na 
Vrhniki«. 
Dr. Tonči Kuzmanić je nadaljeval z »ničlami«, 
tj. z državljankami in državljani, za katere je po 
njegovem mnenju ključno, da si upamo misli
ti na način zdravega razuma, da si povrnemo 
pravico do razsojanja o svojih življenjih. Opo
zoril je, da država, v kateri državljani ne štejejo 
nič, je tudi sama nična in to je problem, ki se 
tiče vsakega izmed nas. Zato moramo zahte
vati odgovore in odgovornost vseh pristojnih. 
Občani so še največ zanimanja pokazali za 

vprašanje, kaj lahko naredi vrhniška civilna 
družba v zvezi s problemom Kemisa. Zaradi 
tega smo z zanimanjem prisluhnili desetletje 
dolgim izkušnjam Uroša Macerla in njihovim 
težavam s sežigalnico Lafarge, pa tudi mnen
jem dr. Kuzmanića, ki je poudarjal vprašanje 
legitimnosti in ne zgolj legalnosti. Mnenje Vrh
ničanov v zvezi z nadaljnjim delovanjem Kemi
sa na obstoječi lokaciji je pomembno in prav je, 
da ga občani javno tudi izrečemo.
Ekipi Moje Ljubljanice se zahvaljujemo za gos
tovanje dogodka in upamo, da se na podoben 
način v istih prostorih srečamo še večkrat. 
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