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Zadeva: Sosežig odpadkov v cementarni Salonit Anhovo 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo je sedaj v 

širši javnosti že dodobra poznano. Širše območje Anhovega v Občini Kanal ob Soči je izpostavljeno 

velikim količinam emisij, ki nastajajo kot posledica sežiga odpadkov. Gre za zdravstveno najbolj 

prizadeto območje v Sloveniji, saj je uporaba azbesta povzročila številna obolenja. Ljudje še 

dandanes zbolevajo za mezatoliomom. Da gre pri sežiganju tolikšnih količin odpadkov v cementarni 

za zelo resno zdravstveno tveganje, so med drugimi opozorili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije ter 

v peticiji proti sežiganju odpadkov v Anhovem, ki jo je podpisalo več kot 600 zdravnikov iz cele 

Slovenije. 20. 2. 2020 je potekala skupna nujna seja Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo 

Državnega zbora, na kateri so bili sprejeti sklepi, ki zavezujejo pristojna ministrstva k ukrepanju. 

Sežiganje odpadkov se v Anhovem medtem nadaljuje z nezmanjšano močjo. Še več, s Salonitom 

Anhovo se sklepajo nove večletne pogodbe za sosežig odpadkov. 

 

V Svetniškem klubu Levica smo z zaskrbljenostjo prebrali, da namerava tudi Mestna občina 

Ljubljana pošiljati svoje odpadke v Anhovo. Konec maja naj bi se sklenilo večjo pogodbo za 

prevzem goriva iz odpadkov s podjetjem Altego, hčerinsko družbo Salonita Anhovo, ki naj bi 

prihodnja tri leta vsako leto odpeljalo skoraj 30.000 ton lahke frakcije na sežig v Anhovo. 

 

Ljubljana se ponaša s svojo zeleno usmerjenostjo in z nazivom Zelena prestolnica. A zelena politika 

se ne more izvajati na plečih najbolj degradiranih drugih občin in območij v Sloveniji, temveč v 

iskanju odgovornih in trajnostnih rešitev za celotno družbo.  

 

V Svetniškem klubu Levica se sprašujemo, kako je prišlo do odločitve za sodelovanje s spornim 

podjetjem Salonit Anhovo. V Levici menimo, da bi se moralo najti druge ustrezne rešitve in ne 

spodbujati slabih podjetij ter slabšati kakovosti življenja in zdravja prebivalstva drugih občin. Hkrati 

so v državnem zboru sprejeli sklep, da bo država omejila količino sežiga, a podjetje očitno tega 

namena nima. Zato v Svetniškem klubu Levica predlagamo, da se MOL drži svojih zavez k zeleni 

politiki, ki ne morejo pomeniti, da se ukrepi končajo z občinskimi mejami t. i. Zelene prestolnice. 

Vsekakor ni ne  okoljsko ne etično sprejemljivo, da se problemi s smetmi glavnega mesta rešujejo 

ravno na najbolj ogroženih delih Slovenije za zdravje ljudi in sklepajo pogodbe z večkrat 

problematiziranimi podjetji. Zato pozivamo MOL, da najde drugo rešitev za sosežig odpadkov 

namesto v cementarni Salonit Anhovo ter s tem ne spodbuja okoljsko škodljivega delovanja podjetja 

in še prispeva k slabšanju zdravstvenega stanja prebivalcev in prebivalk tega območja.   

 
Tovariški pozdrav, 

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 


