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Pozdravljeni, gospod župan! 

Pred kratkim so prišla v javnost Salonitova interna poročila o analizi zemljin, katere so v 

podjetju izvedli v letih 2009, 2011 in 2012. Rezultati le teh so katastrofalni, saj dokazujejo, da 

je širša okolica cementarne močno onesnažena, kar je v popolnem nasprotju s trditvami 

predstavnikov Salonita, s katerimi so več let zavajali javnost.  

V podjetju se radi pohvalijo z dobrimi odnosi z lokalno skupnostjo, katere vzdržujejo tudi z 

rednimi predstavitvami rezultatov meritev in analiz občinskim predstavnikom. Na srečanju 

delovne skupine KS Kanal, KS Deskle in Salonita, 10.11.2015, je vodja ekologije ter varstva in 

zdravja pri delu dr. Tanja Ljubič Mlakar potrdila, da so s šokantnimi rezultati teh analiz seznanili 

tudi vas, kar pomeni, da ste že leta 2010 vedeli za prekomerno onesnaženost naše občine. 

Zgovorni rezultati Salonitovih analiz zemljin: 

Morsko (parcelna številka 208 in 717, k.o. Morsko)  

Preseganje mejne vrednosti: ŽIVO SREBRO, KOBALT, KROM, BAKER, SVINEC 

Preseganje opozorilne vrednosti: NIKELJ 

Gorenje Polje (parcelna številka 417, k.o. Anhovo)   

Preseganje mejne vrednosti: KROM, NIKELJ, KADMIJ 

Preseganje opozorilne vrednosti: BAKER 

Krstenice (parcelna številka 546/2, k.o. Gorenja vas)  

Preseganje mejne vrednosti: KROM, KOBALT, BAKER, KADMIJ 

Preseganje opozorilne vrednosti: NIKELJ 

Nekovo (parcelna številka 650, k.o. Ajba)  

Preseganje mejne vrednosti: KROM,  KOBALT 

Preseganje opozorilne vrednosti: NIKELJ 



 

 

 

Anhovo (parcelna številka 1675, k.o. Anhovo)  

Preseganje mejne vrednosti: KROM,  BAKER, KADMIJ 

Preseganje opozorilne vrednosti: NIKELJ 

Močila – vodarna (parcelna številka 91/1, k.o. Anhovo)  

Preseganje mejne vrednosti: KROM, NIKELJ, KADMIJ, BAKER 

Cementarna Skale (parcelna številka 1215/3, k.o. Anhovo)  

Preseganje mejne vrednosti: ŽIVO SREBRO, KROM, NIKELJ, KADMIJ, BAKER 

 

Kljub šokantnim rezultatom in poznavanju škodljivosti sežiganja odpadkov v Salonitu, ste kot 

župan občine Kanal ob Soči sprejeli kar nekaj, po našem mnenju, spornih odločitev: 

- leta 2011 zavrnili pobudo ministra za okolje Roka Žarnića za izvedbo meritev kakovosti 

zraka, 

- leta 2012 kljub zagotovljenim sredstvom v proračunu (5000€) niste izvedli meritev 

kakovosti zraka, 

- zavrnili več pobud občinskih svetnikov za izvedbo analize zemljin, 

- trditve društva EKO Anhovo o prekomerni onesnaženosti tal v naši občini večkrat javno 

označili kot neutemeljene in pretirane. 

Istočasno pa ste: 

- brez javne razprave sprejeli soglasje za gradnjo naprav za sežig 3D odpadkov v Salonitu, 

- soglašali, da se javna naznanila, ustne obravnave in vpogled v dokumentacijo ob 

dopolnitvah IPPC okoljevarstvenega dovoljenja in pridobivanju gradbenega dovoljenja 

za gradnjo naprav za doziranje 3D odpadkov, izvedejo na UE Nova Gorici, zaradi česar 

večina občanov sploh ni bila seznanjena z možnostjo soodločanja, 

- večkrat povabili predstavnike Salonita na občinske seje, kjer so ti s predstavitvijo zgolj 

določenih, za Salonit ugodnih meritev, zavajali občinske svetnike, 

- načrtovali gradnjo namakalnega sistema na onesnaženem območju, na katerem bi 

pridelovali zelenjavo za oskrbo lokalnega prebivalstva, med drugim celo občinskih 

vrtcev. 

Glede na navedena dejstva vas prosim za pojasnilo, zakaj ste občanom zamolčali katastrofalno 

onesnaženost naše občine in s soglasjem Salonitu za gradnjo naprav za sežig 3D odpadkov še 

pripomogli k dodatnemu onesnaževanju občine? 

5.12.2015 smo na občino naslovili dopis, v katerem smo predlagali lokacije za izvedbo 

dodatnih analiz zemljin in vas zaprosili, da nam zaupate več podatkov o načrtovanih meritvah 

kakovosti zraka. Kljub temu, da smo večkrat izkazali interes za sodelovanje pri meritvah, nam 

na dopis še niste odgovorili. 

 

Meritve kakovosti zraka, s katerimi bo ARSO 3 mesece meril koncentracije PM10 delcev pri 

čistilni napravi v Kanalu, označujemo za zgrešene.  



 

 

EKO Anhovo je večkrat, celo na seji občinskega sveta, opozoril, da Salonit ni cementarna, 

ampak je cementarna, ki sosežiga odpadke. Pri sežigu odpadkov nastajajo številne emisije, ki 

niso značilne za cementarne. 

Zakaj ste se odločili, da boste izvajali samo meritve koncentracij PM10 delcev, ki so edino 

onesnaževalo, ki ga v Salonitu lahko delno prefiltrirajo z vrečastimi filtri?  

V društvu še vedno vztrajamo, da je nujno potrebno izvesti dalj časa trajajoče meritve oziroma 

vzpostaviti trajen merilni sistem, pri katerih se je potrebno osredotočiti na emisije, ki jih v 

Salonitu ne morejo obvladovati. 

Zakaj ne zahtevate, da Salonit, največji slovenski onesnaževalec, vzpostavi podoben merilni 

sistem za spremljanje kakovosti zraka, kot ga ima precej manjša cementarna Lafarge v 

Trbovljah in omogoča spremljanje urnih vrednosti imisij onesnaževal: S02, NO2, NOx, PM10, 

benzen, toluen, MP ksilen? 

Povezava do meritev kakovosti zraka Lafarge Cement 

Dokaz, kako onesnažen zrak dihamo v naši občini so tudi meritve, ki jih je izvedla dr. Tanja 

Ljubič Mlakar, vodja ekologije ter varstva in zdravja pri delu v Salonitu. V letih 2005 in 2006 je 

izvedla več meritev kakovosti zraka v okolici cementarne, s katerimi se je osredotočila 

predvsem na masne koncentracije elementarnega živega srebra v zraku. Večina izmerjenih 

vrednosti se je gibala do 10 ng/m3, rekordna pa je bila izmerjena maja 2005 v Morskem, katera 

je znašala kar 80 ng/m3!  

Za primerjavo, ARSO izvaja trajne meritve koncentracije živega srebra v zraku v Iskrbi pri 

Kočevski Reki, kjer se večina izmerjenih vrednosti giblje okoli 0,5 ng/m3
.  

Koncentracija v Morskem je bila kar 160-krat višja!!! 

Dr. Tanja Ljubič Mlakar je kot razlago za izjemno povišane vrednosti zapisala: »Na podlagi 

tega je mogoče sklepati, da se je takrat pokazal vpliv emisije iz cementarne«.   

Ljudje v okolici nismo bili nikoli obveščeni o takšnih ekstremnih preseganjih ampak celo 

nasprotno, s strani Salonita zavedeni, da dihamo neoporečen zrak, kakovost katerega se iz leta 

v leto izboljšuje. 

  

Zaradi prekomerne onesnaženosti okolja s težkimi kovinami, hudih, še vedno trajajočih 

posledic azbestne proizvodnje v Anhovem in izjemno slabe demografske slike naše občine, vas 

pozivam, da nemudoma pričnete z aktivnostmi za razglasitev naše občine za degradirano 

območje. 

 
 

  Lep pozdrav, Bogomir Bavdaž 

Predsednik društva EKO Anhovo in dolina Soče 

http://www.okolje.info/?link=dbViewLafargeValue&option=com_content&Itemid=208


 

 

VIRI: 

Živo srebro v proizvodnji cementnega klinkerja in nadzor emisij 

Tanja Ljubič Mlakar, doktorska disertacija, Ljubljana, maj 2011 

Meritve koncentracij težkih kovin v vzorcih zemljin iz okolice Salonita Anhovo za leto 2009  

Irena Grgić, Bojan Budič, Božidar Ogorevc (Kemijski inštitut, Ljubljana) Mirjam Košuta, Klemen 

Stanič, Tanja Ljubič Mlakar (Salonit Anhovo d.d., Deskle) 

Meritve koncentracij težkih kovin v vzorcih zemljin iz okolice Salonita Anhovo za leto 2011 

Irena Grgić, Bojan Budič (Kemijski inštitut, Ljubljana), Mirjam Košuta, Tanja Ljubič Mlakar 

(Salonit Anhovo d.d., Deskle) 

Meritve koncentracij težkih kovin v vzorcih zemljin iz okolice Salonita Anhovo za leto 2012 

Irena Grgić, Samo Hočevar, Bojan Budič (Kemijski inštitut, Ljubljana), Mirjam Košuta, Tanja 

Ljubič Mlakar (Salonit Anhovo d.d., Deskle) 

 

 

 


