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EKO ANHOVO IN DOLINA SOČE 
Društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo 
Srebrničeva ulica 18 
5210 Deskle 
 
Anhovo, 4.11.2019 
 
 
AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
VOJKOVA 1B 
1000 LJUBLJANA 
 
 
VLOGA SALONIT ANHOVO d.d. ZA POVEČANJE KOLIČINE SEŽIGA ODPADKOV 
IN DRUGE SPREMEMBE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA: 
 
PRIPOMBE DRUŠTVA EKO ANHOVO K VLOGI IN DOKUMENTACIJI 
 
 
Spoštovani! 
 
Na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO) smo zasledili vlogo za povečanje količine sežiga 
odpadkov in druge spremembe okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), ki jo je vložil Salonit Anhovo d.d. 
(SA). Sporočamo vam, da smo proučili objavljeno dokumentacijo in menimo, da je v njej veliko navedb 
spornih in zavajajo k napačnim zaključkom.  
 
Zaradi tega se samoiniciativno odzivamo in vas seznanjamo s pripombami in pomisleki, ki jih imamo k 
vlogi in dokumentaciji. Kljub temu, da krajanom ne omogočate, da bi se vključili v postopke dodatnih 
obremenitev njihovega bivalnega okolja, želimo da ste s spornimi navedbami SA v dokumentaciji 
seznanjeni: zato, da bi lahko v postopku bolj celovito in natančno proučili posledice nameravanih 
posegov; pa tudi zato, da bo javnosti znano, da ste bili pred odločanjem na to opozorjeni! 
 
Glede na dejansko stanje okolja, ki ga čutimo tu živeči prebivalci in dodatne obremenitve, ki se 
napovedujejo iz namere Salonita Anhovo, vas pozivamo, da vlogo podjetja za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja za povečanje količine sežiganja odpadkov in ostale spremembe 
zavrnete kot nesprejemljive. 
 
Naše pripombe so naslednje: 
 
1. Glede povečanja količine sežiga odpadkov 
 
SA v dokumentaciji navaja, da se s povečanjem količine sežiga odpadkov ne bodo povišale emisije 
snovi v zrak. To utemeljuje z lastnimi meritvami ter z 4 občasnimi meritvami v okviru obratovalnega 
monitorja, ki naj bi potekale med sežiganjem večjih količin odpadkov. Toda natančnejši pregled obeh 
poročil kaže, da so te utemeljitve sporne: 
 
a) Lastne meritve so prikazane le s skopimi diagrami, iz katerih ni razvidno v kakšnih pogojih so 

dejansko potekale (str. 7 in 8). Iz njih ni mogoče razbrati nobene natančnejše vrednosti. Taki skopi 
podatki že v načelu ne morejo predstavljati verodostojne osnove za odločitev, da povečanja 
emisije škodljivih snovi dejansko ne bo.  
 
Poleg tega je iz opisa meritev razvidno, da so potekale pri kapaciteti rotacijske peči za proizvodnjo 
klinkerja 3000 t/dan. Toda SA ima trenutno dovoljenje za kapaciteto 3.180 t/dan. Pogosto tudi 
navaja, da že od leta 2007 razpolaga z okoljevarstvenim soglasjem (OVS) za kapaciteto peči 
3.500 t/dan in da bo lahko v prihodnje to povečanje uveljavil brez ponovnega presojanja vplivov na 
okolje. V dokumentaciji, ki je bila pripravljena za pridobitev OVS za več kot enkratno povečanje 
izkoriščanja mineralnih surovin v kamnolomih Anhovo, je npr. bodoča količina izkoriščanja 
2.000.000 t/leto že predvidena za to kapaciteto proizvodnje. Zato lahko predvidevamo, da je samo 
še vprašanje časa, kdaj bo SA želel povečati proizvodnjo klinkerja na 3.500 t/dan. To pa pomeni, 
da so meritve potekle pri bistveno nižji kapaciteti peči (samo 85%), kot jo SA dejansko načrtuje. 
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b) Da so meritve potekale pri kapaciteti 3000 t/dan je razvidno tudi iz poročila o občasnih meritvah, 

zato tudi te meritve ne morejo biti merodajne za presojo posledic povečanega sežiganja 
odpadkov. Poleg tega je v tem poročilu še navedeno, da so potekale pri sežiganju skupne količine 
odpadkov 15,9 t/uro, 13,9 t/uro, 13,9 t/uro in 15,9 t/uro (seštevek v tabeli 4). Toda SA ima 
dovoljeno max. kapaciteto sežiganja odpadkov celo 30 t/uro! Iz tega sledi, da so meritve dejansko 
potekale pri pol manjših količinah uporabe odpadkov od tistih, ki jih SA lahko sežiga!  

 
c) V poročilu o občasnih meritvah je poleg tega navedeno, da je bil pri 3 od 4 meritev uporabljen za 

energent peči tudi zemeljski plin. Toda v načrtu izvajanja teh meritev je zapisano, da se plin 
uporablja le za zagon peči in ne tudi kot energent v času njenega delovanja. Delovanje peči pa je 
v 3 od 4 meritvah potekalo nepretrgoma 24 ur in njen zagon tako ni bil potreben! Zakaj torej 
uporaba zemeljskega plina v času meritev? Ker je čistejši energent in se je z njim želelo 
špekulativno prikazati boljše rezultate meritev? 

 
Meritve, na katere se sklicuje SA,  zato ne morejo biti merodajne za presojo emisij škodljivih 
snovi v primeru povečanja količine odpadkov! 
 
Poleg tega se SA sklicuje na navedbe združenja cementne industrije, po katerih povečana uporaba 
odpadkov v cementnih pečeh menda ne vpliva na večje emisije snovi v zrak. Četudi pustimo ob strani 
dejstvo, da združenje cementne industrije že v načelu ne more biti verodostojen vir za presojo 
onesnaževanja iz te iste industrije, to utemeljitev negira tudi druga točka ugotovitev združenja, po 
katerem naj sežiganje odpadkov ne bi vodilo k povečanju emisij NOx, oziroma naj bi bile v nekaterih 
primerih te emisije celo nižje (str. 8). V primeru SA namreč to ne drži. 
 
Najprej: s spremembo OVD v letu 2018 je bila SA zato, da zagotavlja emisije NOx v predpisanih 
mejah, naložena uporaba tehnologije selektivne nekatalitske redukcije - SNCR (točka 4.6.11 
spremembe OVD). V obrazložitvi spremembe OVD je navedeno, da je to zato, ker je iz letnega 
poročila o meritvah razvidno, da posamezne dnevne povprečne vrednosti NOx občasno presegajo 
dovoljene vrednosti (str. 77) !  
 
Dalje:  v društvu smo naredili pregled podatkov o gibanju povprečnih letnih vrednosti emisij NOx v 
mg/m3, ki jih SA izpušča v okolje. Obravnavali smo podatke od leta 2013 dalje, ker je ARSO s 
spremembo OVD v letu 2014 odpravil količinsko omejitev sežiganja nenevarnih odpadkov in lahko SA 
od takrat dalje sežiga tudi 100% količino odpadkov. Podatki so povzeti iz letnih poročil, ki so objavljene 
na spletni strani SA, za leto 2018 pa iz letnega poročila o trajnih meritvah, ki je bilo kot informacija 
javnega značaja pridobljeno od ARSO. Iz te analize je razvidno, da so se povprečne letne emisije NOx 
v mg/m3 od leta 2014 do 2017 povečale za 1,6-krat:  
 

 
 
Pri tem poudarjamo še da je Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 
(Uradni list RS 8/16) že v letu 2016 zmanjšala dopustne emisije NOx pri sosežigu iz 800 mg/m3 na 
500 m3 in da bi moral SA zagotavljati nižje emisije že od februarja 2017 dalje. Vendar je ARSO to 
vrednost spremenil SA v njegovem OVD šele marca 2018. S tem je SA omogočil, da je več kot eno 
leto občasno spuščal v zrak večje emisije NOx od predpisanih, vendar pri tem svoje onesnaževanje še 
vedno interpretiral kot »skladno z evropsko in slovensko zakonodajo« - čeprav dejansko ni bilo! 
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Iz pregleda pa je dalje razvidno da se v zadnjih letih povečujejo povprečne letne emisije v mg/m3 tudi 
vseh drugih trajno merjenih škodljivih snovi, razen prahu: 
 

 
 

 

  
 
Opazi se, da se povečevanje izpustov škodljivih snovi pojavlja predvsem po letu 2014, ko je SA pričel 
povečevati količino sežiga odpadkov ter še posebej od leta 2016 dalje, ko naj bi pričel uporabljati »3D 
odpadke« z večjim deležem plastike. S sedanjo namero da poveča količino sežiganja odpadkov želi 
SA tako prakso samo še nadaljevati. Ni torej težko zaključiti, da bi povečevanje količine sežiganja 
odpadkov samo še povečalo emisije škodljivih snovi in s tem onesnaževanje okolja!  
 
 
In še naprej: povprečne emisije v mg/m3 še ne povejo vsega o dejanskem onesnaževanju okolja. 
Okolja namreč ne obremenjujejo in onesnažujejo povprečne vrednosti izpustov v m3 izpusta, ampak 
skupne količine škodljivih snovi, ki se izpuščajo v okolje! Še posebej to velja pri cementarnah, ki imajo 
ogromne pretoke dimnih plinov na izpustu.  
 
Zato smo v društvu naredili tudi pregled podatkov o skupnih letnih emisijah škodljivih snovi, ki jih SA 
izpušča v zrak. Tudi tu smo obravnavali podatke od leta 2013 dalje. Podatki so povzeti iz ocene o letni 
emisiji snovi v zrak, ki jih SA sporoča ARSO in so objavljeni na spletni strani ARSO na naslovu 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/devices, za leto 2018 pa iz letnega poročila o trajnih 
meritvah, ki je bilo kot informacija javnega značaja pridobljeno od ARSO. 
 
Pokazalo se je da se letne količine vseh trajno merjenih škodljivih snovi, ki jih SA izpušča v okolje, 
razen prahu, povečujejo še bolj kot povprečne emisijske vrednosti. To je tudi razumljivo, saj so skupne 
letne količine posledica dejanskega obsega proizvodnje, ta pa se je v SA v zadnjih letih povečevala, 
tudi zaradi večje proizvodnje polizdelka - klinkerja in njegovega izvoza cementarnam v Italijo. S tem pa 
se je posledično povečevala tudi skupna letna količina škodljivih snovi, ki jo je SA izpuščal v okolje: 
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Podobne ugotovitve pokaže tudi pregled skupnih letnih emisij tistih škodljivih snovi, za katere se izvaja 
le občasne meritve. To analizo smo izdelali za obdobje od leta 2013 do 2017, ker podatkov za leto 
2018 nismo zasledili. Podatki so povzeti iz prej omenjene spletne strani ASO: 
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Oba pregleda torej kažeta da ne držijo navedbe SA, da količina odpadkov in njihova sestava ne 
vplivajo na emisije škodljivih snovi v okolje!  
 
Še bolj zaskrbljujoči pa so ti podatki če jih pogledamo v konkretnih količinah. Kot je razvidno iz letnega 
poročila o trajnih meritvah na glavnem dimniku CS1 za leto 2918 je SA samo v letu 2018 izpustil v 
zrak: 

 102,7 ton organskih spojin TOC, 

 973 ton ogljikovega monoksida CO, 

 7,5 tone anorganskih spojin klora HCl, žveplovega dioksida SO2, (popravljeno 2.12.2019) 

 1.491 ton dušikovih oksidov NOx, 

 6,6 tone prahu. 
 
Gre za enormne količine snovi, za katere doslej še nihče ni proučil kako v daljšem obdobju 
vplivajo na zdravje ljudi v širšem območju cementarne! 
 
 
2. Glede postavitve skladišča za odpadke pri rotacijski peči 
 
SA v opisu skladišča za odpadke, ki naj bi bilo postavljeno pri rotacijski peči, ne navaja nobenih 
podatkov glede emisije neprijetnih vonjav v okolje. Iz dokumentacije IDZ je razvidno, da naj bi bili dve 
priklopni postaji za raztovarjanje energenta izvedeni s podtlakom in da bi se zajet zrak vodil preko 
dveh vrečastih filtrov na prosto. V sušilniku pa bi se energent vodil skozi vroč zrak, ki bi se preko 
vrečastega filtra deloma vodil na enega izmed ventilatorjev hladilnika klinkerja, pri čemer ni razumljivo, 
ali lahko prihaja na tem ventilatorju do izhoda zraka v okolje. 
 
Oboje je potrebno bolj natančno proučiti zaradi slabih izkušenj po izgradnji objektov za skladiščenje in 
doziranje »3D odpadkov«, ki so bili zajeti v spremembi OVD v letu 2014 in zgrajeni v letu 2016. Tudi v 
tem primeru je SA zagotavljal, da ne bo prihajalo do emisij neprijetnih vonjav, ARSO pa odločil da 
presoja vplivov na okolje ni potrebna. Toda po pričetku uporabe teh objektov se je začel v okolico širiti 
močan smrad do naselja Gorenje Polje, ki se nahaja nad lokacijo skladišča, in tudi do naselja Anhovo 
cca 1000 m južneje. 
 
ARSO se lahko o tem prepriča pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), pri katerem mora biti 
zabeleženih veliko prijav smradu, ki so ga podali okoliški krajani.  
 
Da je prišlo do pojava smradu je priznal tudi SA v članku v internem glasilu Naš list julija 2017.  Pri tem 
pa se je izognil priznanju, da so bile njegove presoje vpliva na okolje v predhodnih postopkih napačne, 
ampak je to prikril v novico kako je za reševanje smradu vzpostavil v sodelovanju z raziskovalci z 
Bolonjske fakultete mrežo za spremljanje vonjav in kako to predstavlja inovacijo na področju 
okoljskega monitoringa… 
 
Zasnova priklopne postaje predvidenega skladišča kaže na enake težave, kot so se že pokazale pri 
izvedenem skladišču »3D odpadkov«. Tudi tu je iz dokumentacije IDZ razvidno, da je zaščita 
tovornjakov pri raztovarjanju odpadkov predvidena le z visečimi gumijastimi trakovi (str. 9), ki pa ne 
preprečujejo širjenja smradu v okolje, in da se bo smrad tudi preko zajetega zraka odvajal skozi 
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vrečaste filtre na prosto. Na podlagi take pavšalne dokumentacije zato ni mogoče zaključiti, da pri 
njenem delovanju ne bo prišlo do nesprejemljivih vplivov na okolje.  
 
 
3. Glede razlogov za spremembe 
 
Za celovito presojo predlaganega povečanja količine sežiganja odpadkov in drugih sprememb OVD 
menimo da je potrebno upoštevati tudi naslednje širše vidike: 
 
a) SA navaja, da bo povečanje količine uporabe odpadkov potrebno zaradi povečanega 

povpraševanja po cementu. Dejansko njegovo poslovanje kaže, da to ne drži. 
 
SA že več let povečuje proizvodnjo polizdelka - klinkerja in nato ta klinker izvaža v Italijo bližnjim 
cementarnam. Dodatno je pred kratkim tudi sam vzel v najem cementarno v Trstu, v katero namerava 
transportirati klinker iz Anhovega. Tem cementarnam zato ni potrebno izkoriščati lastnih mineralnih 
surovin in ne potrebujejo rotacijskih peči ter posledično ne povzročajo velikih emisij škodljivih snovi v 
tamkajšnje okolje. Proizvodnji klinkerja, ki je zaradi emisij škodljivih snovi v okolje najbolj obremenjujoč 
del proizvodnje cementa, se izognejo in klinker le zmeljejo v končni produkt cement. 
 
Okolje v širšem območju SA pa je na ta račun dodatno obremenjeno z miniranjem v kamnolomu, 
ogromnimi izpusti škodljivih snovi in povečanimi transporti. 
 
Poleg tega to iz vidika državnih interesov pomeni, da SA prekomerno izkorišča naravni vir v Sloveniji 
in da se na ta račun ohranja naravni vir (in čistejše okolje) v Italiji. To je v očitnem nasprotju z 
določbami Zakona o varstvu okolja, ki mineralne surovine opredeljuje za neobnovljive naravne vire, ki 
jih je potrebno po zahtevah Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Državne rudarske strategije 
izkoriščati uravnoteženo glede na gospodarske, okoljevarstvene in družbene vidike ter jih ohranjati 
dostopne tudi prihodnjim generacijam. 
  
Predlagano povečanje količine sežiganja odpadkov bo tako stanje samo še povečevalo, saj se bo 
zaradi želje po čim večjem (dobičkonosnem) sežiganju odpadkov povečevala tudi potreba po 
proizvodni klinkerja, s tem pa nadalje obseg njegove prodaje drugim cementarnam. To pa pomeni še 
obsežnejše izčrpavanje mineralnih surovin v Anhovem in povečevanje skupne količine emisij škodljivih 
snovi ter s tem še večje obremenjevanje lokalnega okolja. To pa je tako iz vidika varovanja 
interesov države, kot tudi lokalnega okolja, nesprejemljivo. 
 
b) Edina presoja vplivov na okolje, na podlagi katere se je v SA dovolilo sežiganje odpadkov, je bila 

doslej izvedena v letu 2007 v postopku izdaje prvega OVD. Od takrat je minilo več kot 12 let!  
 
V tem času so se spremenile mnoge tehnologije, prišlo je do novih spoznanj o vplivih škodljivih snovi 
na zdravje, povečali so se previdnostni in varnostni standardi. Zaradi tega že v načelu ni mogoče 
sprejeti, da tedanja presoja vplivov na okolje zadošča tudi današnjim spremembam, ki jih načrtuje SA.   
 
Poleg tega tedanja presoja vplivov na okolje ni prepričljivo ugotovila, na čem temelji mnenje, da je 
sežiganje odpadkov v cementni peči varno za okolje in zdravje ljudi. Iz tedanjega PVO ni razvidno iz 
kateri raziskav, preizkusov ali strokovnih dognanj to izhaja. Vsa obrazložitev tega vidika je v OVD 
podana le v enem kratkem odstavku na strani 42…! 
 
S spremembo OVD v letu 2014 se je nato dovoljeno količino nenevarnih odpadkov, ki je bila v prvem 
OVD še omejena na največ 70% celotne toplotne moči za obratovanje peči, odpravilo in dovolilo tudi 
100% uporabo odpadkov. Obenem se je dovolila uporaba drugačne sestave odpadkov  - takoim. 
»2D« in »3D« odpadkov.  Vendar za nobeno od teh sprememb, ki imajo lahko bistveno drugačne in 
povečane vplive na okolje, ni bila izdelana nova presoja vplivov na okolje! 
 
Sprememb v načinu in količini uporabe odpadkov je torej od prve presoje vplivov na okolje do 
danes že toliko, da tedanja presoja ni več merodajna, ampak je potrebno danes posledice 
predlaganih sprememb ponovno celovito preučiti!   
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c) Vedno večje emisije škodljivih snovi, ki jih SA v zadnjih letih izpušča v okolje, kažejo, da se že s 
sedanjim sežiganjem odpadkov povečuje obremenjevanje okolja.  

 
Pregledi podatkov o emisijah so pokazali, da so se s povečevanjem sežiganja odpadkov in 
spremembo sestave odpadkov povečale tudi skoraj vse emisije v zrak. Zmanjšale so se le emisije 
prahu. Zato ni čudno, da SA v zvezi z njegovimi vplivi na okolje večinoma kaže samo diagrame o 
zmanjševanju emisije prahu, ne pa tudi o gibanju drugih emisij škodljivih snovi… Vendar to ARSO in 
druge odločevalce ne sme zavesti!  
 
Struktura teh emisij namreč kaže še nekaj drugega: spremenil se je tudi značaj vplivov SA na 
okolje: ti vplivi niso več prvenstveno v zapraševanju okolice, kot v preteklosti, ampak v 
obremenjevanju okolice s plinastimi snovmi oziroma kemikalijami!  
 
Kar pa je lahko samo zaskrbljujoče, saj kot rečeno, vplivov teh enormnih količin škodljivih snovi doslej 
še nihče ni proučil in ne vemo kako bodo v daljšem obdobju vplivale na zdravje ljudi v širšem območju 
cementarne! 
 
Glede na dosedanje povečevanje emisij škodljivih snovi je velika verjetnost, da se bodo s 
povečanjem količine sežiganja odpadkov samo še dodatno povečali tako obremenjenost 
okolja, kot tudi tveganje za zdravje ljudi. Zaradi tega smatramo da ARSO - že ob upoštevanju 
zakonskega načela previdnosti iz 8. člena ZVO-1 - takega povečanja in sprememb OVD ne sme 
dovoliti! 
 
d) Ob tem se je potrebno tudi zavedati, da veljavni predpisi omogočajo cementarni da v okolje 

izpušča bistveno večje količine škodljivih snovi kot sežigalnice odpadkov - pa čeprav lahko v 
cementni peči sežiga tudi 100% odpadkov, brez uporabe drugega energenta.  

 
Povzemamo primerjavo, ki je bila že velikokrat prikazana: 

 
Razlogov za tako razlikovanje ni mogoče najti v razliki med tehnologijo industrijske peči in sežigalnice, 
saj se take razlike na noben način ne smejo odraziti v končnih izpustih. Različno dopuščanje enih in 
drugih emisij prestavlja neenakopravno in diskriminatorno obravnavo ljudi, ki živijo v okolici enega in 
drugega povzročitelja emisij. Taka ureditev pa ne more biti v skladu z ustavnim načelom pravne 
države. 
 
Zato obenem pozivamo ARSO in Ministrstvo za okolje in prostor, da takoj pristopita k 
spremembi Uredbe, ki bo izenačila emisijske vrednosti izpustov iz sežigalnic in sosežigalnic na 
nivo, ki velja za sežigalnice, še sploh kadar prihaja do ogromne količine izpustov, kot je to pri 
cementarnah.  
 
Dejstvo, da taka ureditev izhaja iz evropske direktive ne pomeni, da to ni možno, saj so lahko tudi 
določbe direktive diskriminatorne in neustavne. Če ne drugje, lahko pravno podlago za tako izenačitev 
prestavlja 17. člen ZVO-1, po katerem lahko vlada za IED naprave določi strožje mejne vrednosti 
emisij, kot jih določajo zaključki o BAT. 
 
e) Naj za konec samo še pojasnimo, da izraza »sežig« in »odpadki« povsod uporabljamo 

namenoma.  
 
Kot rečeno omogoča veljavno OVD da SA za gorivo v cementi peči uporablja tudi samo odpadke. SA 
naj bi trenutno pridobival z njimi preko 60% potrebne energije.  Kadar se v peči sežiga 60% ali celo 
100% odpadkov, pa to ne more biti več »sosežig«, ampak gre dejansko za »sežig«. Oziroma se pri 
takem deležu odpadkov lahko »sosežiga« kvečjemu osnovno gorivo – petrolkoks… 
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Prav tako smatramo da izraz »sekundarni energenti« ni nikjer jasno opredeljen in zato ta izraz ne pove 
ničesar o vrsti in lastnostih snovi, ki se sežigajo. Dejansko po predpisu, ki obravnava odpadke, ti 
sekundarni energenti predstavljajo »odpadke« z različnimi klasifikacijskimi številkami. Zato tudi glede 
tega smatramo da je bolj pravilno, da jih poimenujemo s pravim imenom. 
 
 
Prosimo vas da nas o vaših odločitvah v postopku seznanite. 
 
Lep pozdrav! 
 
Bogomir Bavdaž 
predsednik društva 
 
 


