
Civilna iniciativa : Zagotovimo vsaj našim otrokom čisto in zdravo okolje. 

Izjava za javnost 

CI želi podariti, da se v nasprotju, kot je bilo prikazano v oddaji preverjeno v prispevku z 

naslovom Tovarna,  dne 7.4.2015,  glede cementarne v Trbovljah, lokalno prebivalstvo NE 

strinja s kurjenjem odpadkov v Salonit Anhovo! Sporna je tudi navedba, da Salonit zaposluje 

2/3 lokalnega prebivalstva, kot je v prispevku navajal g.Adi Omerović. Lokalna skupnost je že 

leta 2001 na referendumu z veliko večino(78%) pokazala nestrinjanje z sežiganjem odpadkov 

v Salonitu. Žal je takratna občinska oblast obljubljala, da bo sprejela akte, ki bodo Salonitu 

preprečili nadaljnje kurjenje vseh vrst odpadkov a kot smo že vajeni iz tega ni bilo nič. Sodu 

je izbilo dno dejstvo, da je župan Andrej Maffi samovoljno in brez posveta niti s svetniki niti z 

lokalnim prebivalstvom podpisal še dve novi soglasji.  

»Eno izdano soglasje je za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt » Linija za proizvodnjo 

klinkerja - izločevanje kloridov« drugo soglasje je za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt 

»Postavitev naprav za skladiščenje in transport 3D energentov v zgorevalno komoro« iz /glej 

prilogo v priponki Soglasje občine 3D energenti, GD 1str in GD zad_str/ 

Novi objekti bodo na parcelah 1215/47, 1215/36, 1215/42, 1215/43 vse k.o. Anhovo, točno 

pod sedaj zelo aktualnem projektu namakalnega sistema Oaza za eko pridelavo vrtnin in 

sadja Gorenje polje. Dodaten sistem bo omogočal rokovanje s trdim energentom širokega 

spektra, ker je gorivo pripravljeno iz različnih materialov, različnega izvora kot so: komunalni 

odpad, industrijski odpad, lesni sekanci, plastika, tekstil in podobno. /glej prilogo v priponki 

Tehnično poročilo/« 

Iz zgornjih navedb je razvidno, da se ne dela novega pokritega skladišča za gume, kot se 

navaja ljudem in kar celo nekateri svetniki verjamejo in posredno še oni prepričujejo ljudi v 

to, ampak DEPONIJO odpadkov med katerimi so tud komunalni. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da za Salonit Anhovo še vedno veljajo dovoljenja o izpustih za 

cementarno, čeprav je že leta sežigalnica. Za slednjo veljajo veliko strožji predpisi kot za 

cementarno. Profesor Connett je na European gathering against waste incineration in 

cement kilns že lani zatrdil, da je glede sklicevanja na povečano zanimanje cementne 

industrije o opravljanja storitev odstranjevanja odpadkov za občine s čimer bi dejansko 

postale sežigalnice problem v tem, ker s tem dejansko jemljemo odpadke iz rok 

strokovnjakov in ga dajemo v roke amaterjem. 

Več informacij kmalu na tiskovni konferenci. 

Na Gorenjem  polju, 20.4.2015                                                                         Uradni predstavnik CI
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