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Ljubljana, 31. maj 2017 

Kronologija priporočil in drugih aktivnosti NIJZ v zvezi s požarom v Kemisu 

 

15. maj 2017 - Na dan požara zvečer smo v medijih podali napotke, kako se obnašati ob požaru 

(zapiranje oken, vrat, zadrževanje v notranjih prostorih, oziroma ob primeru, ko dimni oblak doseže 

bivalni objekt pa nastane potreba po evakuaciji).  

16. maj 2017 - Na spletni strani smo objavili obvestila glede ravnanja v primeru požara. Med 

drugim smo odsvetovali uporabo vrtnin, ter navedli naj se prebivalci izogibajo prizadetih območij. V 

kolikor je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, smo priporočali zadrževanje 

izven območja ali v zaprtih prostorih, kar je začasna rešitev. Če je vidna kakršnakoli onesnaženost 

okolja smo svetovali, da se temu področju prebivalci izognejo dokler ta območja niso očiščena. 

Prebivalci naj se izogibajo dotikanju izpostavljenih površin, naj upoštevajo priporočila upravljavca 

vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Naj zavržejo s sajami ali drugače onesnažene vrtnine 

in kmetijske pridelke, ki so bili izpostavljeni oblaku dima in ki bi glede na razvoj že bili primerni za 

uporabo. Tekom dneva smo odgovarjali na klice občanov, jim svetovali glede ravnanja ob tem 

dogodku. 

18. maj 2017 - Od Agencije RS za okolje (ARSO) prejeli podatke o kakovosti zraka. 

19. maj 2017-– S strani Civilne Zaščite smo bili obveščeni o madežih na Ljubljanici, ki bi lahko bili 

posledica požara, zato smo odsvetovali aktivnosti na Ljubljanici (supanje, kopanje) oziroma smo v 

primerih, ko bi prišlo do stika kože z vodo, priporočali umivanje z milom. Ker še niso bili na voljo 

podatki o tem, kaj je gorelo in je obstajal sum, da so gorele tudi klorove spojine, pri katerih lahko 

nastajajo tudi dioksini in furani, so ostala navodila  prebivalcem glede uživanja lokalno pridelanih 

vrtnin še naprej v veljavi. Napisali smo dodatna navodila glede  čiščenja igral v vrtcih z detergentom. 

Svetovali smo, naj si občani po aktivnostih zunaj temeljito umijejo roke.  
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Sodelovali smo na novinarski konferenci in na zboru občanov v gasilskem domu občine Sinja 

Gorica, kjer smo skupaj s CZ dodatno pojasnjevali potrebne ukrepe. 

23. maj 2017 - Prejeli smo preliminarne podatke o kakovosti tal s strani ARSO, ki so kazali na 

onesnaženje s težkimi kovinami v nekaterih predelih, za katere smo ocenili, da verjetno niso 

posledica požara. Do razjasnitve končne situacije smo predlagali, da prepoved uživanja lokalno 

predelanih vrtnin na območju širjenja dima ostaja.  

24. maj  2017 - Na spletni strani smo obvestili javnost o rezultatih analiz tal  na lokacijah ARSO 

(K01 in K02 in K03) in opozorili, da so tla na lokacijah v bližini tovarne Kemis (K01 in K02) onesnažena, 

ter zato odsvetovali uporabo za pridelavo poljščin.  Obvestili smo, da je Uprava za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) odvzela vzorce krme ter listnate zelenjave (solate in 

špinače) od pridelovalcev, ki prodajajo zelenjavo na trgu. V tem času smo še naprej odsvetovali 

obdelovanje zemlje in uživanje kmetijskih pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju, ker 

še niso bili znani rezultati analiz na dioksine in furane.  

25. maj 2017 - Objavili smo še bolj natančna navodila glede aktivnosti na prostem.   

26. maj 2017-  Sodelovali smo na Zboru krajanov Vrhnike, kjer smo pojasnjevali naša priporočila. 

29. maj 2017 - Na podlagi pridobljenih rezultatov analiz smo ažurirali priporočila na spletni strani 

NIJZ. 

30. maj 2017 - Pričeli smo s strokovnim usklajevanjem predloga načrta vzorčenja. Rezultate teh 

analiz potrebujemo za pripravo ocen vplivov oziroma tveganja za zdravje, ki bodo osnova za nadaljnje 

ukrepe oziroma priporočila za prebivalce.  

31. maj 2017 - Vzpostavljena je posebna telefonska številka ( 051 255 133) ter elektronski naslov 

okolje@nijz.si, kamor lahko prebivalci sporočajo morebitna vprašanja in dodatne informacije.  

Poleg kronološko navedenih aktivnosti smo bili stalno dosegljivi za vprašanja različnih medijev. 

Redno smo sodelovali z občino Vrhnika, lokalno civilno zaščito, UVHVVR in ARSO pri obveščanju 

prebivalcev (tiskovne konference, občni zbor, seja občinskega sveta). 

Kronologija priporočil za Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki je dostopna na 

spletnem naslovu: http://www.nijz.si/sl/priporocila-okoliskim-prebivalcem-po-pozaru-pri-vrhniki  
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