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Sestanek zdravniške stroke 

in predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor



.... ima vsaka oseba pravico živeti v okolju, 
primernem za njeno zdravje in blaginjo, in 
dolžnost, da sama in skupaj z drugimi 
varuje in izboljšuje okolje za sedanje in 
prihodnje generacije ...

iz Aarhuške konvencije
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Vsebina

⪢ Pogled na sosežig skozi oči mlade zdravnice

⪢ Pogled na sosežig v cementarni Salonit Anhovo 
skozi oči mlade zdravnice

⪢ Pogled na sosežig v cementarni Salonit Anhovo 
skozi oči mame iz srednje Soške doline
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1.
Pogled na sosežig
skozi oči mlade zdravnice



Normativi se postavljajo pri zdravi 
populaciji, ne veljajo za otroke in 
bolne (1).  
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DEJSTVO

1.  Malovrh P.(4.1.2020) . Slovenija je kot veliko bolezensko bojno polje, Delo, pridobljeno s 

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-je-kot-veliko-bolezensko-bojno-polje-261677.html

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-je-kot-veliko-bolezensko-bojno-polje-261677.html


DEJSTVO
Nacionalna zakonodaja dovoljuje višje mejne 
vrednosti emisij snovi v zrak za cementarne kot 
za sežigalnice odpadkov (2).

Tabela 1: Primerjava nacionalne in EU zakonodaje glede mejnih vrednosti emisij za 
sežigalnice z vrednostmi v okoljevarstvenem dovoljenju Salonita  Anhovo 2018
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Mg/Nm3 Mejne vrednosti za 
sežigalnice

Mejne vrednosti za sosežig v 
cementarni Salonit Anhovo

CELOTNI PRAH 10 20

TOC 10 50

SO2 50 50

Nox 200 500

CO 50 /2000 (interno določeno)

2. Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Sežiganje odpadkov v cementarnah: primer Salonit Anhovo, julij 2019 

pridobljeno s https://ekokrog.org/wp-content/uploads/2019/07/Salonit-Anhovo-Primer-FNL.pdf

https://ekokrog.org/wp-content/uploads/2019/07/Salonit-Anhovo-Primer-FNL.pdf


Izpusti sežigalnic vsebujejo POTRJENO 
rakotvorne snovi,
poleg tega pa snovi v izpustih povzročajo 
tudi bolezni živčevja, srca in ožilja ter pljuč, 
motijo plodnost in razvoj plodov (3).

3. Brvar M., (2019) nevarne snovi v dimu in pepelu pri sežiganju odpadkov. Brvar M.(ur.), Vpliv 
sežiganja odpadkov na zdravje in okolje-zbornik 8. srečanja o kemijski varnosti, Ljubljana 34-
53: 96, pridobljeno s http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-
odpadkov-na-okolje-in-zdravje/

DEJSTVO

http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-zdravje/


3. Brvar M., (2019) nevarne snovi v dimu in pepelu pri sežiganju odpadkov. Brvar M.(ur.), Vpliv sežiganja 
odpadkov na zdravje in okolje-zbornik 8. srečanja o kemijski varnosti, Ljubljana 34-53: 96, pridobljeno 
s http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-
zdravje/

Mehanizem delovanja Povezava

PM 10  
PM 2,5 ultrafini 

delci

Rakotvornost, vnetje, 
citotoksičnost ...

Bolezni dihal, 
srca in ožilja, pljučni rak 

...

Benzen Rakotvornost, epigenetske 
spremembe Levkemija

Kadmij Rakotvornost Rak pljuč, trebušne
slinavke, ledvic

Tabela 2: Pregled določenih emisij ter njihovega mehanizma delovanja in učinek/povezava na 

zdavje ljudi  

http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-zdravje/


DEJSTVO

Dominantna pot vnosa teh 
polutantov je preko 
gastrointestinalne poti (4). 

4. Dodič Fikfak M.,(2019) Vpliv sežigalnic, sosežigalnic in termmoelektrarn na zdravje 
delavcev in okoliških prebivalcev. Brvar M.(ur.), Vpliv sežiganja odpadkov na zdravje in 
okolje-zbornik 8. srečanja o kemijski varnosti, Ljubljana, 54-59:96, pridobljeno s 
http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-
okolje-in-zdravje/9

http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-zdravje/


Pri določanju dopustnih mejnih 
vrednosti za vsakršno 

obremenitev okolja je potrebno 
izhajati iz zdravja ljudi. 

II. Točka  poziv zdravnikov in zobozdravnikov odločevalcem k bolj 
odgovornemu pristopu do okoljske problematike
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Varne mejne vrednosti je potrebno določiti za vse 
prebivalce enako, ne glede na to, iz katere dejavnosti 
ali tehnologije izhajajo. Zdravje mora namreč biti 
zagotovljeno vsem prebivalcem v enaki meri, ne 
glede na kraj njihovega bivanja ali druge osebne 
okoliščine.

Posebej pozivamo k spremembi različno 
določenih mejnih vrednosti za sežig in 
sosežig odpadkov, ki predstavljajo veliko 
tveganje za zdravje ljudi, saj je nedopustno, da 
so, kljub potencialnim hudim posledicam, določene po 
meri onesnaževalca. 
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2.
Pogled na sosežig 
v Salonitu Anhovo
skozi oči mlade zdravnice
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2831 priznanih poklicnih bolezni

Grafika 1: Simboličen prikaz priznanih poklicne bolezni okrog Salonita Anhovo v 

letih 1998-2016-podatki MDPŠ

128 mezoteliomov, 
65 pljučnih rakov

10 GIT rakov 
30 ostalih rakov

500 primerov azbestoze

1773 plevralnih plakov

DEJSTVO:  Normativi se postavljajo 

pri zdravi populaciji, ne veljajo za 

otroke in bolne.
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Zadnik V.  s sod.,(2020) Pojavljanje raka v občini Kanal ob Soči, Gradivo k 

srečanju na seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, 13. februarja 

2020, Onkološki inštitut Ljubljana in register raka RS, pridobljeno s: 

https://www.onko-

i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Novice/Kanal_ob_Soci_Porocilo-

obcini_final.pdf

. 

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Novice/Kanal_ob_Soci_Porocilo-obcini_final.pdf
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Zadnik V.  s sod.,(2020) Pojavljanje raka v občini Kanal ob Soči, Gradivo k srečanju na seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,

13. februarja 2020, Onkološki inštitut Ljubljana in register raka RS, pridobljeno s: https://www.onko-

i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Novice/Kanal_ob_Soci_Porocilo-obcini_final.pdf

. 

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Novice/Kanal_ob_Soci_Porocilo-obcini_final.pdf


3. Brvar M., (2019) nevarne snovi v dimu in pepelu pri sežiganju odpadkov. Brvar M.(ur.), Vpliv sežiganja 
odpadkov na zdravje in okolje-zbornik 8. srečanja o kemijski varnosti, Ljubljana 34-53: 96, pridobljeno 
s http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-
zdravje/
*podatki so povzeti po poročilih Agencije RS za okolje, objavljenih na spletni strani Agencije

Mehanizem 
delovanja Povezava Letna emitirana količina 

Salonit anhovo v letu 2018

PM 10  
PM 2,5 ultrafini 

delci

Rakotvornost, vnetje, 
citotoksičnost....

Bolezni dihal, 
srca in ožilja, pljučni

rak ...
10,8 ton*

Benzen
Rakotvornost, 

epigenetske 
spremembe

Levkemija 2609 kg*

Kadmij Rakotvornost Rak pljuč, trebušne
slinavke, ledvic ... ?

Tabela 2: Pregled določenih emisij ter njihovega mehanizma delovanja in učinek/povezava na zdavje ljudi  

http://ktf.si/dogodki/8-srecanje-o-kemijski-varnosti-vpliv-seziganja-odpadkov-na-okolje-in-zdravje/
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Dejstvo: Dominantna pot vnosa teh polutantov je 

preko gastrointestinalne poti. 
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Dejstvo: Dominantna pot vnosa teh 

polutantov je preko gastrointestinalne poti. 
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Kadilci imajo 50-krat višje 

tveganje za razvoj raka 

pljuč, če so izpostavljeni 

azbestu (5).

Izpusti sosežigalnic 

vsebujejo številne 

rakotvorne snovi, ki jih 

najdemo tudi v cigaretnem 

dimu, kot so KADMIJ, 

BENZEN, BAKER.

5. Dodič Fikfak M. (2015), izpostavljeni so bili celo otroci. Južnič Sotlar M. (ur.), Azbest nikoli dokončana 

zgodba, Nova Gorica  14-17:43



Pri odločanju o dovoljeni stopnji 
onesnaževanja naj se upošteva 

načelo previdnosti. 

I. točka  poziva zdravnikov in zobozdravnikov odločevalcem k bolj 
odgovornemu pristopu do okoljske problematike
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Pri uvajanju tehnologij in dejavnosti v okolje je potrebno 
upoštevati tveganja za zdravje ljudi, ki so ob nepoznavanju 
vseh vplivov lahko tudi dolgoročnega značaja. Upoštevati je 
potrebno tudi možnost sinergijskega učinkovanja posameznih 
polutantov, kadar se ti pojavljajo istočasno. 

Ob že obstoječi zdravstveni 
obremenjenosti lokalnih prebivalcev z boleznimi, 
ki so posledica okoljskih dejavnikov in ki je v srednji Soški 
dolini zelo velika, je nujno potrebno 
zaščititi prebivalce pred 
dodatnim izpostavljanjem, če gre za 
potencialno nevarne polutante. 
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3.
Pogled na sosežig (v 
Salonitu Anhovo)
skozi oči mlade mamice iz 
spodnje Soške doline

Foto: Ivan Križnič



"Dobro skrbite za Zemljo.
Zemlje vam niso podarili 
vaši starši. Sposodili ste si 
jo od svojih otrok.„

indijanski pregovor
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Foto: Maja Križnič, 26.4.2020
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1967-medicinsk dokazi o azbestozi pri zaposlenih

1921-proizvodnja azbesta

2020-namera povečati sosežig na 135 00 ton/leto, 
epidemija azbestnih bolezni na vrhuncu, okolje NI sanirano

2007- IPPC okoljevarstveno dovoljenje za sosežig

2016- spremembe uredbe o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov

1996-ljudje umirajo, ukinitev azbesta
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Priznane poklicne bolezni okrog Salonita 

Anhovo v letih 1998-2016 , podatki MDPŠ

2831 priznanih poklicnih bolezni

128 mezoteliomov, 
65 pljučnih rakov

10 GIT rakov 
30 ostalih rakov

500 primerov azbestoze

1773 plevralnih plakov

DEJSTVO:  Normativi se postavljajo 

pri zdravi populaciji, ne veljajo za 

otroke in bolne.

Azbestni bolniki živijo v neposredni bližini sosežigalnice 

odpadkov v okolju, ki NI očiščeno azbesta.

Foto: Maja Križnič, 26.4.2020
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Dejstvo:“Izpusti sežigalnic vsebujejo POTRJENO 

rakotvorne snovi, poleg tega pa snovi v izpustih 

povzročajo tudi bolezni živčevja, srca in ožilja ter 

pljuč, motijo plodnost in razvoj plodov. „

Foto: Andrej Murovec
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Dejstvo: Dominantna pot vnosa teh 

polutantov je preko gastrointestinalne poti. 

Foto: Maja Križnič, 26.4.2020
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Foto: Maja Križnič, 26.4.2020

Kmetijstvo?
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Foto: Maja Križnič, 26.4.2020

Kvaliteta bivanja?



30 Foto: Maja Križnič

Turizem?



31Dostopno na https://www.salonit.si/aktualno/novice/2020073015174591/oljni-madez-na-reki-soci, kopirano 2.8. ob 19.05

Skrhano zaupanje javnosti? Tveganje za nesreče?

https://www.salonit.si/aktualno/novice/2020073015174591/oljni-madez-na-reki-soci


32
Izseljevanje

Foto: Maja Križnič, 26.4.2020
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Foto: Branko FurlaničIzgubljamo potrpljenje. 
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Foto: Branko Furlanič
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SPRAŠUJEMO SE: KOMU JE SPLOH V INTERESU 

PODPIRATI SOSEŽIG V SALONITU ANHOVO?

ODPADKI SO VEČINOMA IZ TUJINE (7).

LASTNIKI IN IMETNIKI DOBIČKA SO VEČINOMA IZ TUJINE (8).

VELIK DEL PROIZVODNJE JE NAMENJEN OSKRBI 

CEMENTARN V TUJINI S KLINKERJEM
7. Zajec D.(2020) (So)sežigalnica Salonita Anhovo ne povzroča le okoljske katastrofe, ampak dobesedno ubija tamkajšnje 

prebivalstvo – zato apel zdravnikov proti zakonsko dopuščenemu umiranju na obroke, Zdravstveni vestnik,14.1.2020, 

dostopno na https://www.zdravstveniportal.si/zdravo-zivljenje/aktualno/479/sezigalnica-salonit-anhovo

8. Dostopno na https://www.salonit.si/o-druzbi/vodstvo/

https://www.zdravstveniportal.si/zdravo-zivljenje/aktualno/479/sezigalnica-salonit-anhovo
https://www.salonit.si/o-druzbi/vodstvo/
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SPRAŠUJEMO SE: KOMU JE SPLOH V INTERESU 

PODPIRATI SOSEŽIG V SALONITU ANHOVO?

ZDRAVSTVENO IN OKOLJSKO TVEGANJE

NEGATIVEN VPLIV NA TURIZEM V EDINSTVENI SOŠKI DOLINI

NEGATIVEN VPLIV NA  KMETIJSTVO

RAZVREDNOTENJE NEPREMIČNIN

MOŽNOST NESREČ.....
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zdravje

turizem
kmetijstvo

sanacija 

okolja

zasebi interes

koncesije

vprašanje 

odpadkov



38

zdravje

turizem

kmetijstvo

sanacija 

okolja
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Tveganje 
zaradi 
azbesta

Sežig 
odpadkov

Sosežig 
odpadkov

Povečanje
sosežiga 
odpadkov
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Tveganje 
zaradi 
azbesta

Sežig 
odpadkov

Sosežig 
odpadkov

Povečanje
sosežiga 
odpadkov

SANACIJA 

OKOLJA 

brez 

dodatnega 

onesnaževanja



Povečati sosežig na 
135 000 ton?
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Povečati sosežig na 
135 000 ton?
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⪢ KAKO ČIM HITREJE sprememeniti 
različno določene mejne vrednosti za 

sežig in sosežig odpadkov.
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⪢ KAKO ob že obstoječi zdravstveni 
obremenjenosti lokalnih prebivalcev z boleznimi, ki so 

posledica okoljskih dejavnikov in ki je v srednji Soški dolini zelo velika,

ČIM HITREJE zaščititi prebivalce pred 
dodatnim izpostavljanjem. 
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45 Pridobljeno s : https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041716-Izjasnitev%20z%20dne%2020.9.2019.pdf


