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Alpe Adria Green - mednarodno društvo za zaščito okolja in narave 
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU 

 

 
         

Datum: 22.10.2019 
 

Zadeva: Mnenje AAG  glede spremembe količine sosežiga odpadkov v Salonit 
Anhovo. 
 
Po informacijah Salonit Anhovo  povečanje količine (so)sežganih odpadkov s skoraj 
110.000 na 135.000 ton na leto. S tem povečanjem se AAG ne more strinjati, čeprav 
ne poznamo dopisa ali njihove vloge na  ARSO. Na spletni strani ARSA vloga ni 
objavljena. 
 
AAG se že v preteklosti ni strinjal z (so)sežigom odpadkov, saj peč in tehnologija po 
našem mnenju nista primerna za (so)sežig odpadkov. Čeprav trdijo nekateri, da 
delujejo po BAT tehnologiji, se s tem ne strinjamo, saj peč in tehnologija nista bili 
predvideni za »kurjenje« smeti, predvideni sta bili za ustrezno gorivo pa še to je bilo 
vprašljivo v tako degradiranem okolju.  
 
Že pretekla OVD so imela pomanjklivosti in sicer: 
 

1.  OVD  iz 2007 leta, niti njegove spremembe  ne upoštevajo  Seveso III 
direktive – direktiva  2012/18/EU,  ki je v veljavi od 1.6.2015 in posebej 
pozorno obravnava nevarne snovi. Salonit Anhovo uporablja v proizvodnem 
procesu velike količine nevarnih snovi (sosežig nevarnih odpadkov), prav tako 
pa jih tudi proizvaja, kot na primer nevarni pepel (verjetna prisotnost dioksinov) 
in nevarne izpuste v okolje.  
 
Direktiva   2012/18/EU.: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0018&from=EN  
Po 78. členu ZVO-1 ( preverjanje in sprememba OVD po uradni dolžnosti), 1. 
odstavek, 1. točka  bi ministrstvo (preko ARSO) moralo v OVD vključiti 
direktivo  2012/18/EU. 
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2. V  postopku podaljševanja OVD ni upošteva 71. člen ZVO-1 (sodelovanje 
javnosti), ki velja tudi za spremembe OVD in da se upošteva 77. člen 
(sprememba OVD), 3. odstavek, prva točka, ker bi nameravana sprememba 
OVD že samo z njegovim domnevnim podaljšanjem veljavnosti za nedoločen 
čas pomenila večjo spremembo za okolje in prebivalce, ki  že po 10 letih 
veljavnosti OVD ugotavljajo škodljive posledice sežiganja odpadkov v Salonitu 
Anhovo na svojem zdravju in okolju. Prilagamo ugotovitve.  
 

3. Nadalje AAG ugotavlja, da je že pri spremembi OVD ARSO  s sklepom št. 
35406-45/2012-14 z dne 13.3.2014 kršil 71. člen ZVO-1, ker zaradi tajnosti 
postopka spremembe OVD javnost ni mogla sodelovati in je kršil tudi 77. člen 
ZVO-1, 3. odstavek, prva točka, saj je šlo za veliko spremembo, za katero bi 
bilo potrebno izvesti presojo  vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno 
soglasje, šele potem spremeniti OVD.  
 

4. Velika sprememba OVD s sklepom št. 35406-45/2012-14 (OVD 2014) z dne 
13.3.2014 z ozirom na OVD s sklepom ARSO št. 35407-87/2006-52 z dne 
19.9.2007 (OVD 2007) je bila uvedena s spremembo točke 2.3., ki je v OVD 
2007 dovoljevala delež toplotne moči, pridobljene s sosežigom odpadkov 
največ do 70 %, OVD 2014 pa te omejitve v spremenjeni točki 2.3. ne vsebuje 
več. To pa pomeni, da lahko Salonit Anhovo sežiga odpadke tudi v 100 % 
deležu. S tem pa postane obratovanje naprave enako sežigalnici odpadkov, 
ne gre več za sosežig. S tem pa se bistveno spremenijo dopustni izpusti, ki so 
za sežigalnice odpadkov bistveno nižji, Salonit Anhovo pa lahko še vedno 
obratuje pri nekajkrat višjih vrednostih izpustov. Sprememba je zelo velika in 
terja novo presojo vplivov na okolje. Tako so mejne vrednosti nekaterih 
onesnaževal za sežigalnice v primerjavi z mejnimi vrednostmi za Salonit 
Anhovo  sledeče: 
Sežigalnice v EU      Salonit Anhovo          (vse v mg/m3)   
Prah           10                      30 
NOx         200                    800 
Benzen         1                        5 
TOC           10                      50 
CO             50      neomejeno  v juniju 2016 je znašala povprečna vrednost 229 
 
AAG smatra, da so tudi v primeru sosežiga te vrednosti bistveno prevelike. V 
tem nas podpira tudi EU direktiva (spodaj). 
In, da je še slabše za prebivalce in okolje, tudi ob 100 % sežigu odpadkov 
velja 40 % sežiga nevarnih odpadkov, s čimer je njihova količina še povečana. 
Obenem je z OVD 2014 narasla proizvodna zmogljivost na 3.180 ton 
cementnega klinkerja na dan. 
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Z investicijo v 3D odpadke se sežig še povečuje, obenem pa ni nobene 
kontrole uvoza odpadkov! Tudi zato mora javnost znova presoditi o OVD, kar 
smo takrat tudi zahtevali. 
 

5. AAG nasprotuje mejnim vrednostim za Salonit Anhovo po vseh izpustih in 
zahteva sprejem izpustov, ki veljajo za sežigalnice. Pri tem navajamo direktivo 
2000/76/ES (spodaj), ki v (27) odstavku navaja: ''(27) Sosežiganje odpadkov v 
napravah, ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju odpadkov, v delu odpadnih 
plinov, ki nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo povzročiti večjih emisij 
onesnaževal, kot so dovoljene za namenske sežigalnice, in naj bi zato zanj 
veljale ustrezne omejitve. '' 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0076&from=EN     
 

6. AAG prvenstveno nasprotuje sežiganju odpadkov v Salonitu Anhovo. Gre za 
ozko dolino Soče, v kateri je večkrat temperaturna inverzija in izpusti obležijo 
in se koncentrirajo v zraku naselij, kar pomeni, da jih prebivalci vdihujejo, prav 
tako pa se odlagajo v okolju. Poleg tega prihaja v Salonitu Anhovo do pogostih 
incidentov v obliki nenadzorovanih izpustov, o katerih javnost ni obveščena, 
ARSO pa tudi ne, niti inšpekcije. Dokumentacija prebivalcev vsebuje več takih 
fotografij, ki jih nobena inšpekcija ne registrira. Obstaja geografska in druga 
podobnost z Zasavjem (Lafarge) !  
 

  
 Incidenti in izredni dogodki so zelo pogosti. Prihaja do prekomernih izpustov 

(izredno pršenje, smrad,…) in nekontroliranih izpustov na nepredvidenih mestih 
(tehnološki, procesni problemi),   

 Salonit jih obravnava kot normalno delovanje, zato niso nikjer zabeleženi (v E-
PRTR registru od 2007 ni zabeleženih dogodkov), 

 Javnost o teh dogodkih ni obveščena in se nima možnosti zaščititi  
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7. Nasprotujemo gorivom petrolkoks, premog in težko kurilno olje (mazut) ter 

odpadkom, vključno z gumami.  
To nasprotovanje argumentiramo tudi z dopustnimi količinami. Da prihaja do 
ogromnih količin izpustov, je razvidno iz prostorninskih pretokov odpadnih 
plinov. Tako samo  rotacijska peč z mlini surovin (izpust CS1, preglednica 4) 
omogoča na uro (!!!) prostorninski pretok odpadnih plinov in delcev 620.000 
m3 (OVD 2014) !  V okroglo 8.000 urah (leto ima sicer 8.760 ur) na letni ravni 
je to skoraj 5 milijard m3 (4.960.000.000 m3) različnih onesnaževal: CO, NOx, 
delcev PM10, PM 2,5, PM 0,1, težkih kovin, dioksinov, TOC, itd. 
Če pogledamo dopustne vrednosti (preglednica 7, OVD 2014, OVD 2007) na 
primer za prah iz CS1, je to 30 mg/m3. Na letni ravni (8.000 ur) je v 5 
milijardah m3 150 ton finega prahu: PM10, PM2,5,  in neviden nano prah, ki 
gre neposredno v kri skozi pljuča in se sploh ne kontrolira !).  
 
V 10 letih veljavnosti OVD 2007, če so veljale dopustne vrednosti (domnevno 
pa tudi večkrat prekoračene), je tako v zrak tega okolja prešlo 1.500 ton 
finega, težko vidnega ali nevidnega prahu!!! 
Podobno lahko ocenimo izpuste tudi drugih strupenih in škodljivih snovi v 
prahu in v plinskem stanju. 
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V 10 letih je bilo možno izpustiti iz CS1 (OVD 2014, preglednica 7): 
                   1.500 ton finega prahu: PM10, PM2,5  in nevidnega nano prahu 
                      500 ton strupenega klora in kloridov 
                        50 ton strupenega fluora in spojin 
                 40.000 ton strupenih dušikovih oksidov  
                          2,5 tone strupenega kadmija in talija 
                          2,5 tone strupenega živega srebra  
                        25 ton strupenih težkih kovin s spojinami, skupaj: antimona, 
arzena,        
                                   svinca, kroma, kobalta, bakra, mangana, niklja in 
vanadija 
                          5 g strupenih dioksinov in furanov (v pepelu sploh niso 
upoštevani !) 
                   2.500 ton strupenega žveplovega dioksida 
                   2.500 ton organskih snovi, pretežno strupenih (TOC) 
                      250 ton benzena 
                 11.450 ton strupenega ogljikovega monoksida (na osnovi izmerjene    
                             povprečne vrednosti v juniju 2016, ki je bila 229 mg/m3) 
In, če k temu dodamo še 10 letne količine vseh drugih 48 izpustov, dobimo res 
ogromne količine strupenih plinov in prahu v ozki dolini s temperaturnimi 
obrati. 
Pomembno je poudariti, da so, razen večjih delcev prahu, ostali izpusti 
nevidni, pa vendar zastrupljajo zrak. Tako nastaja napačen vtis, da ni skoraj 
nobenega onesnaževanja, čemur sledi lokalna in državna politika ter trditve 
proizvajalca, čeprav se marsikdaj solzijo oči, dobi raskavo grlo in začuti smrad 
zaradi velikih prekoračitev in zgostitev.  
 
Še enkrat poudarjamo, gre za ozko dolino, z več temperaturnimi inverzijami! 
Noben OVD sploh ne upošteva za prebivalce težkih geografskih in vremenskih 
razmer lokacije SALONITA  ANHOVO pa bi moral.  ARSO je ta, večletni vpliv 
in geografijo ter klimo popolnoma ignoriral! Na škodo zdravja prebivalcev.  
  

8. Torej, vsi ostali izpusti, teh je 48, pa omogočajo izpuste do 1,3 milijone m3 na 
uro (!!!)  (natančneje do 1.305.100 m3/h), na letni ravni v okroglo 8.000 urah 
znese to 10,4 milijarde m3 prahu in strupenih ter škodljivih plinov iz raznih 
izpustov !!!!!  
V 10 letih je to 104 milijarde m3 težkih in strupenih onesnaževal zraka v ozki 
dolini s temperaturnimi inverzijami.  
 

9. AAG nasprotuje tudi neustrezno skladiščenim odpadnim gumam, ki so vir rojev 
komarjev, z veliko možnostjo prenosa bolezni. Obenem pa predstavljajo veliko 
požarno tveganje, saj niso v pokritem, zaprtem prostoru, s 24 urnim fizičnim 
varovanjem in dopuščajo tudi možnost povzročitve požara od strani tretjih 
oseb. Požar gum bi bil katastrofalen v ozki dolini, s stanovanjskimi objekti, 
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kakor smo lahko že videli požare gum v Sloveniji na dosti bolj odprtem 
prostoru (Ruše, Lenart, itd.). 
 

 
Neustrezno skladiščenje izrabljenih gum. 
 

 
Inšpekcije pa nič! ARSO ignorira! Kaj če zagorijo? Tega ni v OVD! 



 
Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in 
Hercegovina.  V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.                           
Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.                                                                                                                                                                                                                               
TTK: SI56-0433-1000-2988-394 , Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.  GMS: 051 311 450 

 

 
 

10. AAG nasprotuje OVD 2014 tudi iz razloga, ko OVD 2014 uvaja v poglavju 8: 
Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja 
ob nesrečah in obvladovanje nenormalnih razmer, novo spisano podpoglavje 
8.2. Skladiščenje nevarnih tekočin. V njem manjka požarno tveganje in načini, 
kako bo Salonit Anhovo preprečil požar teh vnetljivih tekočin. Tudi zato mora 
vsakršno podaljšanje OVD 2007 vsebovati načine, kako bo Salonit preprečil 
potencialne požare nevarnih in gorljivih materialov, vključno z odpadki. 
Podpoglavje 8.2. ne vsebuje tega, kar je vsebovano v naslovu poglavja 8 ! 
Pri tem poudarjamo primer Kemis, ki je kljub OVD dopustil katastrofalen požar. 
Pa je bila v OVD Kemis v podobni točki predpisana preventiva pred požarom, 
v OVD Salonit Anhovo pa še tega ni. Zato mora podaljšanje OVD za Salonit 
Anhovo v javno razpravo in AAG mora imeti možnost sodelovanja.  
 

11. AAG zahteva iz že do sedaj podanih razlogov novo presojo vplivov na okolje, 
ki bo segala izven meja Salonita Anhovo, saj je očitno, da v praksi obratovanje 
naprave s svojimi vplivi sega precej čez ograjo. Za to dodajamo še argument, 
da je GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija z raziskavo ugotovila 
(navajamo): 

   
12. AAG nasprotuje zgolj občasnim meritvam na letni ravni ali celo na daljše 

obdobje in še, da te meritve prepušča upravljalcu. OVD mora predpisati 
nenapovedan monitoring izpustov, v primeru dioksinov in furanov pa 
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kontinuirno merjenje, za kar že obstajajo instrumenti. Prebivalci nimajo nobene 
možnosti preverbe podatkov, ki jih objavlja ali tudi ne Salonit Anhovo. Na 
dioksine in furane ter težke kovine je treba analizirati tudi pepel po izgorevanju 
odpadkov. Prav tako manjka postopek ravnanja s pepelom po izgorevanju 
odpadkov, ki je nevaren odpadek sam po sebi.  
 

13. Prebivalci opozarjajo na nevzdržne razmere za bivanje v okolici Salonita 
Anhovo. Prav tako na velik, nenadzorovan transport nevarnih snovi in 
odpadkov, ki ga je nujno urediti v OVD, saj ni urejen. Tudi zato mora OVD v 
javno razpravo. 
 

14.  AAG tudi zahteva sanacijo vseh azbestnih kritin in drugih azbestnih ostankov 
in odpadkov, ki jih je še veliko na področju Salonita Anhovo, kar mora priti v 
OVD in OVS, saj brez te sanacije Salonit Anhovo ne sme obratovati, ker se 
azbest še vedno širi po področju naselij iz virov znotraj podjetja pa tudi sicer je 
nevaren za vse, ki delajo v tem podjetju. Zaposleni na to tudi ne upajo 
opozoriti, kar je sicer znan pojav v Sloveniji zaradi nevarnosti izgube službe. 
Tako ostaja OVD edini način, da se nevaren odpadek sanira, saj inšpekcije ne 
ukrepajo. 
 

15. AAG zahteva vključitev javnosti tudi s sklicevanjem na evropsko direktivo 
2000/76/ES (navajamo): 

  
16. AAG zahteva tudi, da se upošteva mnenje EEA - Evropske agencije za okolje, 

ki  navaja: 
''Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) je Salonit Anhovo med leti 
2008 in 2012 zaradi onesnaževanja okolja povzročil enormno škodo za 
zdravje in okolje, katere skupni znesek je ocenjen med 67 in 148 milijoni 
evrov!'' 
S tajnim podaljševanjem OVD Salonitu Anhovo za nedoločen čas bi škodo 
samo še povečevali. Tudi zato AAG zahteva odprt, javni postopek 
podaljševanja oziroma obnove OVD, ali pa bo Salonit Anhovo moral prenehati 
obratovati.  
            Pri Salonitu Anhovo je namreč videti usmeritev: 
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 SA je usmerjen le v komercializacijo sežiga odpadkov in smeti, kar je odraz 
primarnih investicij v družbi 

 Usklajeno delovanje Salonita Anhovo, lokalne politike, ter ministrstva za okolje 
in prostor za pridobivanje spornih soglasij/dovoljenj pod pretvezo cementarne.   
 
V Sloveniji, vsaj verbalno, politika prisega na krožno gospodarstvo, torej na 
zmanjševanje odpadkov. Zato je napačna usmeritev v večanje sežiganja 
odpadkov, kar daje industriji ravno nasproten signal. 
 

17. AAG zahteva javno obravnavo morebitnega novega OVD tudi zaradi 
poraznega stanja zdravja prebivalstva in odhajanja: 
 - Skoraj 2x višja umrljivost v starostni skupini do 65 let v primerjavi s sosednjimi   
   občinami 
 - Spoznanje glede visoke umrljivost in obolevnost med prebivalstvom (tudi po 

ukinitvi  
   azbesta se stanje po desetletjih ne izboljšuje) 
 - Alarmanten je podatek o padcu števila najbolj vitalnega dela populacije (25-34 

let) v   
   zadnjih 5-ih letih za 18,4%. 

 

 
 

18. AAG zahteva javno obravnavo sprememb (ne samo zaradi 100 % odpadkov in 
nove investicije v 3D odpadke), ker je treba opraviti tudi čezmejno obravnavo, 
zaradi meje občine Kanal z Italijo in možnih čezmejnih vplivov. 
 



 
Alpe Adria Green - mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in 
Hercegovina.  V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave.                           
Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU.                                                                                                                                                                                                                               
TTK: SI56-0433-1000-2988-394 , Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.  GMS: 051 311 450 

 

 
Prilogi: 
http://www.ekoanhovo.org/okoljevarstvo/salonit-anhovo-slovenski-rekorder/     
 
https://books.google.si/books/about/Pregled_onesna%C5%BEenosti_tal_s_te
%C5%BEkimi_ko.html?id=jIafAQAACAAJ&redir_esc=y     Pregled zemlje 
vrtcev  

 
 
 
Lep pozdrav! 
 
Predsednik Alpe Adria Green: 
Vojko Bernard 
 

 


