
1 
 

EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi 
davčna številka: 98997661, matična št.: 1050907000, št. poslovnega računa: 0233 8025 4927 830,                 
tel.: +386 41 413 855, e-mail: eko.krog@gmail.com, splet: www.ekokrog.org, FB/Twitter: @ekokrog          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zagorje ob Savi, 2.9.2019 
 
 

EKO KROGovi komentarji na Opomin in zahtevek zaradi posega v osebnostne 
pravice, 7.8.2019 
 
Julija 2019 smo na spletni strani društva Eko krog objavili študijo z naslovom Sežiganje odpadkov v 
cementarnah: primer Salonit Anhovo. Dne 7.8.2019 smo od Odvetniške pisarne Zidar Klemenčič, ki 
zastopa podjetje Salnit Anhovo, d.d., prejeli Opomin in zahtevek zaradi posega v osebnostne pravice 
(opomin). V dokumentu navedena argumente smo kljub dopustom pričeli preučevati, 26.8.2019 pa 
od ponudnika gostovanja naše spletne strani prejeli obvestilo, naj študijo s spletne strani umaknemo 
na podlagi zahteve iz dopisa, ki ga je prejel od Odvetniške pisarne Zidar Klemenčič.  
 
V opominu iz dne 7.8.2019 nam odvetniška pisarna očita neresnične in zavajajoče podatke, 
poseganje v ugled njene stranke, napačno uporabljene principe navajanja podatkov in vsebin, 
navajanje neuradih podatkov, primerjavo izbranih let in in selektivno prikazovanje podatkov, zahtevo 
po spoštovanju mejnih vrednosti za nazaj, nepooblaščeno interpretacijo okoljskih podatkov, 
teoretične izračune, namen zapiranja tovarne ter hud poseg v pravice njene stranke.  
 
Podjetje je preko odvetniške pisarne od nas zahtevalo odstranitev spornih vsebin in nam 
prepovedalo bodoče tovrstno poročanje. Sklicujejo se na 183. in 134. člen Obligacijskeg zakonika. 
 
Salonit Anhovo ocenjuje, da je naš namen zaprtje tovarne. To nikoli ni bil naš namen. Naši nameni so 
jasno povzeti v priporočilih na koncu študije: izenačenje mejnih vrednosti emisij cementarn, ki 
sosežigajo odpadke s sežigalnicami, učinkovitejši okoljski nadzor nad njihovim delovanjem ter večja 
transparentnost. 
 
V Eko krogu smo se za objavo primera iz prakse odločili zaradi javne razprave o načinu reševanja 
problema odpadne lahke frakcije oziroma plastične embalaže. V tej razpravi se kot nabolj učinkovito 
in smotrno promovira sežig v specializiranih sežigalnicah ali sosežig v drugih industrijskih napravah 
(npr cementarne ali termo elektrarne).  Vlada je bila v začetku leta na obisku v dunajski sežigalnici, ki 
se navaja kot primer dobre prakse. Enako se je zgodilo recimo na posvetih Termična obdelava 
nenevarnih odpadkov (14.2.2019) in Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske 
ureditve (13.2.2019) kjer se je učinkovitost in vpliv cementarn na okolje napačno enačil s 
sežigalnicami. V opominu zdaj Salonit Anhovo pravi, da so primerjave cementrane s sežigalnicami 
zavajujoče (str. 6).   
 
V Eko krogu vemo, da za sežigalnice in cementarne veljajo drugačne zakonsko določene mejne 
vrednosti emisij nevarnih snovi v okolje. Zato smo v študiji primerjali letne količine emisij nekaterih 
onesnaževal in sicer zakonsko določene mejne vrednosti v ustreznih uredbah in veljavnih 
okoljevarstvenih dovoljenjih Salonita Anhovo ter zakonsko določene mejne vrednosti za sežigalnice.  
Vsi viri uporabljenih podatkov in informacij so javno dostopni (spletna stran podjetja in ARSO). Ker 
podatek o volumskih pretokih pri trajnih meritvah ni dostopen, smo ocenili teoretične letne emisije 
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glede na dovoljene mejne vrednosti v okoljevarstvenem dovoljenju in 7000 obratovalnih ur letno, pri 
čemer je s tem že upoštevan povprečni čas nedelovanja tovarne. V študiji tudi jasno povemo, kateri 
podatki so teoretični in pri NOx tudi navajamo dejanske izpuste za leto 2017.  
 
V okoljevarstvenem dovoljenju je naveden maksimalni volumski pretok podjetja. Mejne vrednosti 
emisij za snovi so navedene v mg/Nm3. Koliko neke snovi skupaj dejansko gre iz dimnika podjetja je 
torej odvisno od trenutnega volumskega pretoka. Zato je ta za ugotavljanje skupnih emisij 
pomemben. Letna poročila za ARSO o emisijah snovi, ki se merijo v okviru trajnega monitoringa se 
pripravljajo tako, da se pri izračunih upošteva tudi volumski pretok. Občasni monitoringi se izvajajo 
trikrat letno po pol ure ter nato preračunajo na letno raven. Podatki v teh poročilih morajo biti 
preverljivi in sledljivi in vsebujejo tudi podatke o volumskem pretoku. Zato ne razumemo zakaj 
podjetje meni, da volumski pretoki niso pomembni. 
 
Podjetje v opominu na straneh 9-10 pravi, da v študiji v tabelah 4,5, in 6 navajamo neuradne 
informativne meritve, ki so tam objavljene na željo lokalne skupnosti. Po njihovih besedah, so bile te 
meritve objavljene preko v podjetju izdelane metodologije, ki takrat še ni ustrezala vsem potrebnim 
zahtevam. Od konca leta 2018 pa za prikazovanje na spletu uporabljajo profesionalno programsko 
orodje, zameljali so tudi vse merilnike za trajno merjenje emisij. Če razumemo prav, so bili ti podatki 
namenjeni javnosti in javnost je tem podatkom verjela, saj ni imela informacij, da niso verodostojni.  
V opominu na strani 11 nas Salonit Anhovo poduči, da je prispevek industrijske emisije odvisen od 
vrste parametrov: vremenske razmere, vetrovi, narava snovi itd. V študiji na strani 8-9 navajamo, da 
ravno ti podatki manjkajo v  mesečnih poročilih kakovosti zunanjega zraka.  
 
Glede 18 mesečne zamude pri usklajevanju okoljevarstvenega dovoljenja Salonit Anhovo glede novih, 
nižjih mejnih vrednosti za NOx smo jasno zapisali, da je s strani države in njenih institucij to 
nedopustno. Salonit Anhovo pravi, da SNCR naprave niso mogli instalirati že prej. Spomnimo, da je 
cementarna Lafarge v Trbovljah to naredila že leta 2008. Salonit Anhovo se javno vedno predstavlja 
kot družbeno in okoljsko odgovorno podjetje. Zares družbeno in okoljsko podjetje je po našem 
mnenju tisto, ki naredi več od zgolj izpolnjevanja minimalnih zahtev zakonodaje. To je enako, kot bi 
bil humanitaren že zgolj tisti, ki ne zasede parkirnega mesta invalidu.   
 
Podjetje nam očita še zastraševanje, navajanje neresničnih in žaljivih navedb. Kot rečeno, naše 
trditve temeljijo na veljavni zakonodaji, okoljevarstvenem dovoljenju Salonita Anhovo ter javno 
objavljenih podatkih. Če so ti podatki zastrašujoči in žaljivi, to ni naša krivda. 
 
V nadaljevanju navajamo naše odgovore na opomin podjetja Salonit Anhovo po točkah 
 

- izračunavanje količin (mase) posameznih emitiranih snovi na letnem nivoju ter sklepanje 
na vplive na okolje: 
ZW Europe je 30. aprila 2019 Salonit Anhovo prosila za izvorne podatke emisijskih in 
imisijskih monitoringov, pa je podjetje posredovanje podatkov zavrnilo z utemeljitvijo, da gre 
za poslovno skrivnost (priloženo). V teoretičnih izračunih smo kot rečeno upoštevali 7000 
obratovalnih ur letno, kar že upošteva neobratovanje cementarne v zimskih mesecih. 
 

- neuporaba dejanskih podatkov: 
Teoretični izračuni so jasno označeni kot teoretični.  Nastali so na osnovi zakonsko 
predpisanih mejnih vrednosti in vrednosti, ki so navedne v okoljevarstvenem dovoljenju 
Salonit Anhovo. Če so podatki zastrašujoči, to ne more biti naša krivda. Kot rečeno smo jasno 
povedali, da gre za teoretične izračune in na strani 4 študije  za NOx navedli razliko z 
dejanskimi emisijami za leto 2017. 
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- uporaba podatkov, ki niso uradni in ovrednoteni s strani akreditirane in pooblaščene 
institucije: 
Na strani 10 našega primera je navedeno mnenje ARSO v okoljevarstvenem dovoljenju za SA, 
kjer omeni občasno dejansjko preseganje mejnih vrednosti NOx. Pravijo, da smo uporabili 
neuradne podatke na spletni strani. Res so kot takšni tudi označeni, a potem ne razumemo, 
kakšen je namen prikazovanja takšnih podatkov, če njihovo uporabo podjetje potem označi 
kot zavajujočo in kot negativen namen. Še toliko bolj, ker kot del transparentnosti in 
odgovornosti podjetje navaja tudi objavljanje trajno merjenih emisij na spletni strani.  
Ob enem še opozarjamo na zamude pri objavi mesečnih poročil na spletni strani podjetja. Ko 
smo študijo pripravljali, so bila še julija 2019 zadnja objavljena mesečna poročila za 
november 2018. Po objavi študije so se na spletni strani pojavila tudi novejša poročila. 
 

 
 
 

- nezakonito primerjanje zahtev za sežigalnice in cementarne ter manipulacija z zakonskimi 
zahtevami: 

Podjetje nam očita primerjavo cementarn, ki sežigajo odpadke, s cementarnami, ki sežigajo 
konvencionalna  goriva. Te primerjave ne delamo nikjer. Primerjamo samo sežigalnice 
(zakonodaja) z okoljskim dovoljenjem Salonita Anhovo. Menimo, da čeprav gre za drugačne 
tehnologije, gre v obeh primerih za sežiganje odpadkov. Salonit Anhovo  ima status 
cementarne, ki sosežiga odpadke.  Če bi imelo podjetje  status sežigalnice, pa bi zanjo veljali 
strožji predpisi in zrak bi bil kvalitetnejši. Pravica do zdravega življenjskega okolja, do varnosti 
in do zdravja ne more biti odvisna od statusa obratovalca in od vrste dejavnosti, ampak mora 
za vse gospodarske objekte veljati isti režim glede istih nevarnih spojin.  Poleg tega se je v 
javnih razpravah o sežiganju odpadkov in posledično tudi v javnosti, vzpostavilo izrazito 
enačenje obeh tehnologij tudi glede vplivov na okolje. Tega enačenja nismo začeli mi, mi smo 
s študijo nanj odreagirali. 

- selektivno prikazovanje podatkov: 
Podjetje nam očita selektivno navajanje podatkov samo za leti 2007 in 2012. V spodnjo 
tabelo smo dodali še podatke za leto 2017.  
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Onesnaževalo 
Uradni podatki o 
emisijah (2007)  

Uradni podatki o 
emisijah (2012)  Uradni podatki o 

emisijah (2017)  

Benzen 1,5 t  2,88 t (+ 92 %) 
2,73 t 

Amonijak 
(NH3)  

20 t  55,5 t (+ 178 %)  
45,47 t 

Živo srebro 
(Hg) in 
spojine 

9 kg  51,7 kg (+ 474 %)  

50,15 kg 

Nikelj (Ni) 15 kg 21,4 kg (+ 43 %) 
4,1 kg 

 
 

- navajanje podatkov in zahteva po spoštovanju sedanjih zahtev za nazaj: 
V študiji in sicer nismo nikoli zahtevali spoštovanja zahtev zakonodaje za nazaj. Preko NOx pa 
smo prikazali, koliko časa traja, da se zahteve zakonodaje dejansko prenesejo v prakso. Iz 
našega zapisa je jasno zapisano, da so takšne zamude s strani države in njenih institucij pri 
harmonizaciji OVD nedopustne. 
 
Menimo še,  da zakonodaja določa minimum, sodobno in okoljsko ter družbeno odgovorno 
podjetje pa vedno lahko naredit tudi več in bolje (recimo zniža emisije NOx pod 500 mg/Nm3, 
čeprav zakonodaja zahteva 800 mg/Nm3). 

 
- komentiranje stranke v povezavi z azbestom: 

Posledice azbesta so relavantne in seveda zastrašujoče. V študiji smo jasni, da je pri 
proizvodnji azbesta šlo za drugo podjetje. Naši argumenti se nanašajo zgolj na to, da 
cementarna deluje v okolju s težko preteklostjo glede onesnaževanja in posledic. Zato bi 
moralo delovati transparentneje in še s posebej veliko skrbjo glede z emisijami povezanim 
vplivom na okolje. Navedbe so resnične, če so po ocenah Salonita Anhovo strašljive, pa to 
ponovno samo potrjuje potrebo po skrajno odgovornem in transparetnem delovanju podjetij 
v takem okolju. 

 
- nepooblaščenost za interpretacijo okoljskih podatkov: 

Stališče podjetja, da si neupravičeno jemljemo pravico do interpretacije okoljskih podatkov 
odpira vrsto zaskrbljujočih vprašanj in bi ga lahko razumeli kot napad na svobodo govora. 
Lahko takšne obtožbe doletijo tudi novinarje, ki poročajo o okoljskih temah? Ali vsako 
okoljsko nevladno organizacijo, ki bo navajala podatke?  
 

- nerelavantne vsebine in povezovanje s cementarno: 
Če se pri emisijah lahko meri, koliko onesnaževal v okolje spusti neko podjetje, pa je to pri 
imisijah težje, ker na stanje nekega okolja vpliva več dejavnikov in virov (npr. promet, druga 

Občina Kanal ob Soči, ker je želela industrija). Omenjeno analizo tal in vrtnin je naročila 
oceniti primerne pogoje za pridelavo varnih vrtnin, sadja in poljščin glede na to, da v bližini 
deluje Salonit Anhovo. 
  

I. Emisije – rast emisij, preseganje mejnih vrednosti: 
Podjetje pravi, da preseženih mejnih vrednosti v zrak ni in jih ni bilo. Na strani 10 našega 
primera je navedena ocena ARSO v okoljevarstvenem dovoljenju za Salonit Anhovo, kjer 
omeni občasno dejansko preseganje mejnih vrednosti NOx. Četudi se na osnovi emisij ne 
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vrednoti vplivov na okolje, pa emisije povedo, koliko snovi (tudi nevarnih in strupenih) neko 
podjetje podjetje spusti v okolje. Če emisije ne bi imele vpliva na okolje in zdravje, potem 
zakonsko določanje vrednosti emisij ne bi bilo smiselno.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor na primer v dokumentu na povezavi  
  http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/okoljsko_porocilo_pnn.
pdf   v točki 5.3. Vrednotenje vplivov na okolje obravnava tudi emisije in zapiše, da »je za 
vrednotenje vplivov na okolje scenarijev doseganja mejnih vrednosti emisij onesnaževal iz 
Direktive 2010/75/EU uporabljena...«  ter »Z dodatnim ocenjevanjem vplivov na okolje se 
vplivi ukrepov, ki sestavljajo posamezni scenarij doseganja mejnih vrednosti iz Direktive 
2010/75/EU, vrednotijo glede na spremembo kakovosti v okolju (značaj in stopnjo 
spremembe) ter glede na obseg sprememb v okolju, ki so posledica teh vplivov.« 
Iz zapisanega sodeč Ministrstvo za okolje in prostor za  vrednotenje vplivov na okolje 
uporablja tudi emisijske podatke. Poleg tega ARSO emisijske meritve zahteva v svojih 
postopkih izdaje OVD, v letnih poročilih, itd. Trditev, da se emisijski podatki v ta namen ne 
uporabljajo, je nenavadna. 
 
Podjetje nam še očita uporabo izraza strupena / nevarna snov. Eko krog ni kriv, da so 
nekatere teh snovi tako nevarne kot strupene.  
 

 
II. Alternativna goriva: 

Petrolkoks je s premogom primerljiv samo po kurilni vrednosti.  V študiji smo navedli 
povezavo na študijo, ki zaključuje, da je petrolkoks eno najbolj umazanih fosilnih goriv.  
 
Salonit Anhovo pravi, da podjetje nima dovoljenje za 100 % uporabo alternativnih goriv. 
Spodaj kopiramo OVD iz 2007 in pod njim še iz 2014 s spremembami – pomembna je točka 
2.3.. V 2007 je omejen delež dodatnih goriv na 70 % in nevarnih na 40 %, v letu 2014 pa 
omejitev dodatnih goriv izgine in govorijo samo še o 40 % nenevarnih odpadkov: 
 
2007: 

 
 
 
 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/okoljsko_porocilo_pnn.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/okoljsko_porocilo_pnn.pdf


6 
 

2014:  

 

 

 

 
 
 

III. Hg – živo srebro: 
Sklepanje letnih količin emisij na vplive na okolje po zakonodaji naj ne bi bilo dopustno. To, 
da za živo srebro ni določene mejne vrednosti v zunanjem zraku še ne pomeni, da 
koncentracije v zunanjem zraku niso relevantne kot vpliv. Živo srebro je naravni element, ki 
ga najdemo v zraku, vodi in tleh. Izpostavljenost živemu srebru - tudi v majhnih količinah - 
lahko povzroči resne zdravstvene težave in ogroža razvoj otroka v maternici in zgodnji 
življenjski dobi. Živo srebro ima lahko strupene učinke na živčni, prebavni in imunski sistem 
ter na pljuča, ledvice, kožo in oči. WHO ga šteje za eno izmed desetih najnevarnejših 
kemikalij za javno zdravje. 

 
IV. Primerjava sežigalnice-cementarne 

Gre za različne tehnologije. A kot v zaključnem delu našega primera navajamo, vplivi na 
okolje in zdravje niso odvisni od vira (in tehnologije), pač pa od količine emisij. Takšno 
razlikovanje  povzroča neenakopravnost in diskriminacijo med državljani v smislu 
zagotavljanja ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja in do varnosti. 
Za  državljana  ni pomembno, kateri obrat (sežigalnica ali cementarna, ki sosežiga odpadke) 
onesnažuje njegovo okolje. Če bi imelo podjetje  Salonit Anhovo status sežigalnice, pa bi 
zanjo v istem okolju veljali strožji predpisi in zrak bi bil kvalitetnejši. Pravica do zdravega 
življenjskega okolja, do varnosti in do zdravja ne more biti odvisna od statusa obratovalca in 
od vrste dejavnosti, ampak mora za vse gospodarske objekte veljati isti režim glede istih 
nevarnih spojin.  
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Glede trditve, da podjetje Salonit Anhovo  z najsodobnejšo tehnologijo delovanja zaradi 
sosežiganja ne ustvarja dodatnih emisij, pa je nasprotno razvidno iz celega primera NOx, ki ga 
navajamo v študiji. Spomnimo da je podjetje SNCR napravo instaliralo šele avgusta lani. 
 
Pravijo še, da mejne vrednosti ne povedo realnih podatkov o delovanju naprave, kar je res.  
In zato tega tudi nikjer ne trdimo. S sežigalnicami cementarne primerjamo zato, ker oboji 
sežigajo odpadke in (ponovno) zato, ker se v javnih debatah predstavlja dunajska sežigalnica 
kot primer dobre prakse in se ga v javnih predstavitvah (kjer sodeluje tudi podjetje Salonit 
Anhovo) enači s sosežiganjem v industrijskih napravah, tudi cementarnah. Te primerjave 
nismo začeli mi, smo pa nanjo odreagirali s študijo.   
 
Podjetje nam znova očita, da so dejanske emisije nižje od mejnih vrednosti, kar smo tudi 
eksplicitno poudarili na primeru NOx na strani 4. 
 
Ker emisije po mnenju podjetja ne kažejo tudi vpliva na okolje, naj ne bi bilo res, da so 
prebivlaci blizu cementarn zaradi samih mejnih vrednosti bili postavljeni v slabši položaj v 
primerjavi s cementarnami. Še nekrat vprašanje: zakaj pa potem sploh so določene mejne 
vrednosti emisij, če te ne vplivajo na okolje in zdravje? 
 
V Eko krogu nikoli nismo trdili, da je delovanje podjetja povezano z azbestozo. Trdimo pa, da 
je tako obremenjeno okolje še občutlivejše za delovanje in da v takšnem okolju dodatno 
obremenjevanje ni dopustno.  

 
V. NOx, SNCR: 

Teoretični scenariji, ki smo jih uporabili v študiji, naj bi krnili ugled podjetja, čeprav smo 
navedli, da gre za teoretične scenarije in za maksimalno dovoljene emsije po veljavni 
zakonodaji in okoljevarstvenem dovoljenju.  
 
Podjetje nam očita, da jih krivimo za zamudo pri prehodu z 800 na 500 mg/Nm3 NOx, a je v 
študiji jasno napisano, da se nam zdi nedopustno, da državne institucije tako počasi 
harmonizirajo zakonodajo. Dejstvo je, da bi morala ARSO v pol leta popraviti njihov OVD in 
potem Salonit Anhovo v pol leta to realizirati. Tako je zahtevala zakonodaja (uredba) in ne  
mi. Namesto febraurja 2017 je bila SNCR naprava po besedah IRSOP v Salonitu Anhovo 
instalirana avgusta 2018. 
 
Pa še to: zakonodaja določa minimum in nikjer ni napisano, da sodobno in okoljsko ter 
družbeno odgovorno podjetje ne sme narediti več in bolje (recimo znižati emisije NOx pod 
500 mg/Nm3 čeprav zakonodaja zahteva 800 mg(Nm3). 
 

 
VI. TOC, NOX – preseganje: 

Salonit Anhovo nam nam očita tabele 4,5, in 6 – ki so prepisi print screenov njihove spletne 
strani, kjer objavljajo trajne emisije. Pravijo, da te meritve niso uradne in so zgolj neuradno 
informativne, da so tam objavljene na željo lokalne skupnosti. Objavljene so bile preko v 
podjetju izdelane metodologije, ki takrat še ni ustrezala vsem potrebnim zahtevam. Zdaj 
(proti koncu 2018) pa za prikazovanje na spletu uporabljajo profesionalno programsko orodje, 
zameljali so tudi vse merilnike za trajno merjenje emisij. 
 
Postavljajo se nam naslednja vprašanja:  
Če razumemo prav, so bili ti podatki namenjeni javnosti in javnost je tem podatkom verjela. 
Nato se izkaže, da ti podatki do leta 2018 niso bili verodostojni? Torej lokalna skupnost in 
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javnost v resnici nista bili verodostojno informirani? Ali je podjetje do leta 2018 uporabljalo 
profesionalno opremo in neustrezne metodologije trajnih meritev, ali ne? 
 
Salonit Anhovo med svojo transparentnost in odgovornost vedno všteje  tudi objavljanje 
trajno merjenih emisij na spletni strani. Ko smo IRSOP vprašali o tem, kako nadzirajo 
delovanje SA, je IRSOP odgovoril spodnje. Iz tega domnevamo, da objavljeni podatki na 
spletni strani ne bi smeli biti tako ne-relevantni. 
 
 

 
 

VII. Slikovni material: 
Tako kot v Trbovljah, so za meglo in onesnaženje kriva tudi v okolici Anhovega individualna 
kurišča? 

 
VIII. Ukinjanje dejavnosti: 

To nikoli ni bil naš namen in ni namen študije. Naši nameni so jasno zapisani na koncu v obliki 
priporočil. 

 
IX. Tla – nikelj, kadmij: 

Če se pri emisijah lahko meri, koliko onesnaževal v okolje spusti neko podjetje, pa je to pri 
imisijah težje, ker na stanje nekega okolja vpliva več dejavnikov in virov (npr. promet, druga 

Občina Kanal ob Soči, ker je želela industrija). Omenjeno analizo tal in vrtnin je naročila 
oceniti primerne pogoje za pridelavo varnih vrtnin, sadja in poljščin glede na to, da v bližini 
deluje Salonit Anhovo. 
 

X. Trajne meritve in druge meritve: 
Volumski pretok naj ne bi imel vpliva in ni bistven za prikazovanje emisij. V okoljevarstvenem 
dovoljenju je naveden maksimalni volumski pretok podjetja. Mejne vrednosti emisij za snovi 
so navedene v mg/Nm3. Koliko neke snovi skupaj dejansko gre iz dimnika podjetja  je torej 
odvisno od trenutnega volumskega pretoka. Zato je ta za ugotavljanje skupnih emisij 
pomemben. Letna poročila za ARSO o emisijah snovi, ki se merijo v okviru trajnega 
monitoringa se pripravljajo tako, da se pri izračunih upošteva tudi volumski pretok. Občasni 
monitoringi se izvajajo trikrat letno po pol ure ter nato preračunajo na letno raven. Podatki v 
teh poročilih morajo biti preverljivi in sledljivi in vsebujejo tudi podatke o volumskem 
pretoku. Zato ne razumemo zakaj podjetje meni, da volumski pretoki niso pomembni. 
 
V opominu na strani 11 nas Salonit Anhovo poduči, da je prispevek industrijske emisije 
odvisen od vrste parametrov: vremenske razmere, vetrovi, narava snovi itd. V študiji jih na 
strani 8-9 navajamo, da ravno ti podatki manjkajo v  mesečnih poročilih kakovosti zunanjega 
zraka.  
 
Podjetje pravi, da ne držijo navedbe o nerazkrivanju podatkov. ZW Europe je 30. aprila 2019 
Salonit Anhovo prosila za izvorne podatke emisijskih in imisijskih monitoringov, pa je podjetje 
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posredovanje podatkov zavrnilo z utemeljitvijo, da gre za poslovno skrivnost. Ker so ti 
podatki javnega značaja, smo jih pridobili preko ARSO. Če take objave vzbujajo dvom v 
delovanje Salonita Anhovo in krnijo njihov ugled, potem bi bilo dobro, da tega pač ne 
počnejo. 

 
XI. Imisije – kakovost zraka: 

Po mnenju Salonita Anhovo lastništvo merinih mest ne pomeni samo-nadzora nad meritvami. 
Če je nekdo lastnik merilnega mesta seveda lahko nadzoruje tudi meritve.  
 
 


