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Izvleček
Vpliv podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob Soči
Soška dolina je z izgradnjo Bohinjske železnice ter cementarne Cementi Isonzo S.A v začetku
20. stoletja le oživela.
Podjetje Salonit Anhovo je nastalo v Anhovem zaradi dobre prometne povezave, nahajališč
surovin, zadostne količine vode ter številčne delovne sile. Vrsto let je bilo gonilo razvoja
Spodnje Soške doline. Občini je vrsto let nudilo števila delovna mesta, finančno pomoč pri
gradnji številnih javnih in zasebnih zgradb ter podporo različnim društvom in športnim
klubom.
Dolgoletna uporaba azbesta in predelava le-tega v povezavi s cementom je pokazal negativne
učinke tako na okolju in zdravju ljudeh, kot tudi na zgradbah.
V zaključni seminarski nalogi je prikazan vpliv podjetja na razvoj občine Kanal ob Soči, tako
na fizičnogeografske elemente kot so prostor in okolje, kot tudi na družbenogeografske
elemente s prebivalstvom, poselitvijo ter družbenim kapitalom v ospredju.
Ključne besede: Salonit Anhovo, spodnja Soška dolina, regionalni razvoj, ekonomska
geografija

Abstract
The Influence of the Salonit Anhovo Enterprise on the Development of the Community
of Kanal ob Soči
Thanks to the construction of the Bohinj railway as well as the Cementi Isonzo S. A. Cement
Factory, the Soča Valley finally flourished at the beginning of 20th century.
The Salonit Anhovo Enterprise arose in Anhovo due to a good transport infrastructure, ore
deposits, an unlimited water supply and a large labour force. For many years, it has been a
driving force for the development of the Lower Soča Valley. It has also provided the
community with many employment opportunities, financial assistance in the construction of
numerous public and private buildings as well as supporting various associations and sports
clubs.
Many years of excavating and processing asbestos, in relation to cement, led to negative and
dangerous consequences both to the environment and people’s health as well as to the
buildings.
The final research work shows the company’s influence on the development of the
Community of Kanal ob Soči either in terms of physical-geographical elements, such as the
region and the environment as well as on social-geographical elements related to population,
settlement, and foremost to socially owned capital.
Key words: Salonit Anhovo, Lower Soča Valley, regional development, economic geography
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1. UVOD
Vsako podjetje je s svojimi dejavnostmi močno vpeto v lokalno okolje. Nanj vpliva s svojim
poseganjem v prostor ter s proizvodnjo, pozitiven doprinos pa prinaša v obliki zaposlitve
lokalnemu prebivalstvu in gospodarski stabilnosti občine.
Salonit Anhovo je v občini Kanal ob Soči pomemben gospodarski dejavnik. Kljub temu, da je
spremenil podobo pokrajine občine s svojimi kamnolomi ter cementarno, je predvsem po 2.
svetovni vojni, nudil (finančno) pomoč občanom na vseh področjih.

1.1 NAMEN
Namen naloge je predstaviti pomen družbe Salonit Anhovo, d.d. za razvoj občine Kanal ob
Soči, njen vpliv na prostor s širjenjem podjetja in kamnoloma ter okolje z azbestnimi delci,
emisijami v vodo in zrak. V njej bom prikazala podjetje kot pomembno lokalno zaposlitveno
središče ter njegov doprinos k družbenemu kapitalu.

1.2. CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
Cilji zaključne seminarske naloge Pomen podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob
Soči so:
-

predstaviti poseg podjetja v okolje ter onesnaževanje le-tega,
predstaviti pomen zaposlitvenega središča za lokalno prebivalstvo ter spreminjanje
strukture prebivalstva,
presoditi pomen podjetja v občini s strani družbenega kapitala,
oceniti vlogo Salonita Anhovo v lokalnem/državnem/evropskem/svetovnem prostoru.

Delovne hipoteze naloge so:
-

z izgradnjo cementarne v soški dolini se je spremenila podoba pokrajine ter povečal
pritisk na okolje,
zaposlitvene možnosti in s tem naselitev v občino se je povečala; nekatera naselja so
se razširila.

1.3. UPORABLJENE METODE
V nalogi je uporabljena nomotetična metoda, pri kateri izhajamo iz poznanih zakonov,
paradigem in modelov in ugotovljena teoretska spoznanja soočimo s stvarnostjo (Vrišer
2002).
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge sem kombinirala različne metode. Najpogosteje sem
uporabljala metodo analize primarnih in sekundarnih virov in literature ter spletnih virov. Leti so mi največkrat služili za iskanje aktualnih statističnih podatkov, katere sem s pomočjo
metode statistične obdelave preoblikovala v preglednice in grafikone. Pogosto sem uporabila
tudi metodo opisne analize, s katero sem podrobneje opisala in analizirala nekatere podatke. S
kartografsko sintezo sem v tematske karte združila različne elemente, kateri so mi pomagali
pri boljšem prikazu stanja območja. Podatke sem pridobila tudi z nestrukturiranim intervjujem
zaposlenih v podjetju Salonit Anhovo, d.d..
1
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2. TEMELJNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE KANAL OB SOČI
Občina Kanal ob Soči je bila ponovno ustanovljena leta 1994 na osnovi zakona o lokalni
samoupravi, ki je omogočal nastanek novih občin. Pred tem letom je bila vključena v občino
Nova Gorica. Občinsko, kulturno in gospodarsko središče je naselje Kanal.
Občina je razdeljena na osem krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj-Doblar, AnhovoDeskle, Kambreško, Levpa, Kal nad Kanalom in Avče, ter obsega devetnajst naselij. Meji na
sosednje občine Brda, Nova Gorica in Tolmin, ter spada pod Goriško statistično regijo.
Ima svoj grb, zastavo in občinski praznik, ki ga praznuje 29. aprila, v spomin na duhovnika,
alpinista in prosvetnega delavca Valentina Staniča, ki je bil rojen v Bodrežu pri Kanalu.
Občina je v zadnjem času vse bolj usmerjena na energetsko področje. Reka Soča nudi bogat
vir električne energije z elektrarnami Doblar I, Doblar II, Plave I, Plave II ter Črpalna
hidroelektrarna Avče z akumulacijskim jezerom na Kanalskem Vrhu. Leta 2008 je bilo v
občini registriranih nekaj manj kot 50 družb in okrog 170 podjetnikov (Slovenija danes,
Občina Kanal ob Soči, 2008).
Slika 1: Krajevne skupnosti v občini Kanal ob Soči

2.1. ZGODOVINA OBČINE KANAL OB SOČI
Obstajajo dokazi, da je bilo območje kanalske občine poseljeno že v predzgodovinski dobi.
Takšna najdba je Prazgodovinski depo z območja Kanalskega Vrha.
Kanal, kateri dokaz o obstoju sega v leto 1140, je v srednjem veku pripadal Goriškim grofom
in oglejskemu patriarhu. Ko so Goriški grofje leta 1500 izumrli, se je začelo obdobje menjave
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oblasti. Med lastniki so vidnejšo vlogo odigrali grofje Rabatta, imenovani tudi Kanalski
gospodje ter kromberški grofje Coronini (Slovenija danes, Občina Kanal ob Soči, 2008).
Začetki Kanala so rokodelsko – trgovsko obarvani. Kraj se je razvil ob reki, pod gričem, na
katerem je stal grad, mestno jedro je bilo že od zgodnjih začetkov obzidano in utrjeno s
trdnjavami, tako imenovanimi torijoni, ki so služili v obrambne namene zlasti v drugi polovici
15. stoletja, ko so Turki trikrat vpadli v Kanal.
Po propadu Ilirskih provinc, so se v Kanalu naselili italijanski tkalci in odprli predilnico in
tkalnico. V devetnajstem stoletju je bil Kanal trg s sodnijo, davkarijo in orožarsko postajo.
Razvijati so se začela številna društva (bralno, gasilsko… ) (Slovenija danes, Občina Kanal ob
Soči, 2008).
Deskle so drugo največje naselje v občini. Obstajale so že mnogo pred prvim zapisom leta
1757, razvile pa so se v začetku 19. stoletja, ko so se ljudje začeli naseljevati ob poti, ki je
povezovala Gorico in Tolmin. Veliko vlogo pri razširitvi naselja je imela cementarna Salonit
Anhovo, ki je mnogim nudila zaslužek in delovna mesta.
Pomembna letnica je 1906, ko je skozi območje kanalske občine z izgradnjo bohinjske
železnice pripeljal vlak. Železnica je pomenila razvoj gospodarstva in turizma.
V času prve svetovne vojne je bilo to ozemlje izpraznjeno zaradi bojišča soške fronte, veliko
družin je odšlo v begunstvo. Po vojni je bila Primorska in s tem tudi Kanal, z Rapalsko
pogodbo priključen Italiji.
Po dveh desetletjih italijanske oblasti ter končani 2. svetovni vojni je bila Primorska zopet
priključena k domovini, takratni Jugoslaviji. V času socializma so se predvsem naselja pri
podjetju širila na račun priselitve delavcev Salonit-a Anhovo, d.d.. Območje občine je prešlo
pod novogoriško upravno oblast, kjer je ostalo do leta 1994, ko je nastala občina Kanal ob
Soči.

2.2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE KANAL OB SOČI
Občina leži v zahodnem delu države ob meji z Italijo. Ozemlje občine se razprostira prek treh
pokrajinsko različnih delov: Spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje in zahodni del
Banjšic, ki jim je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.
2.2.1. Geološke značilnosti in relief
Največji pečat daje občini reka Soča, ki je zarezana skoraj po njeni sredini.
Geološko spada Posočje k Južnim Alpam oziroma Dinaridom. V paleocenu so na
Kambreškem, v spodnji soški dolini, na Banjšicah in v severnem delu Goriških Brd nastale
flišne plasti, ki jih v Anhovem uporabljajo za izdelavo cementa. Pozneje se je flišni bazen s
flišnimi kamninami (lapor, peščenjak, konglomerat) pomikal vse bolj proti jugu (Posočje A –
Ž, 2002). Soča je nekdaj enotno planoto v prodorni dolini prerezala. Tam, kjer je bila planota
zgrajena iz eocenskih morskih usedlin peščenjakov, laporja, fliša in krednih apnencev je
nastala globoka zajeda (Dolina Soče, 1987).
Od Mosta na Soči do Doblarja in od Prilesja do Solkana je reka v apnencih ustvarila soteski,
med njima pa oblikovala Kanalsko kotlino, kamor je v ledenih in medledenih obdobjih
nanesla veliko proda, ki ga je apneno lepilo spremenilo v konglomeratno kamnino. Ti terasasti
3

Angelika Koncut

Vpliv podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob Soči

nanosi so pri Ročinju visoki sto štirideset metrov, pri Prilesju pa le še trideset metrov(Dolina
Soče, 1987). Vasi stojijo na zgornjem robu spodnjih širših teras.
Okvir Kanalske kotline tvorijo nad levim bregom Soče Banjšice, planota, ki je povprečno
visoka 600 do 750 metrov. Dolina potoka Avščka, ki je tudi največja tektonska prelomnica na
tem območju, jo deli na Zgornje in Spodnje Banjšice. V glavnem apnenčasto planoto ponekod
prekriva tenka plast fliša, ki omogoča intenzivnejšo kmetijsko rabo. Med flišem na planoti je
veliko primesi lapornatega apnenca, konglomerata, breče in peščenjaka. Na območju
karbonatnih kamnin je površje marsikje izrazito zakraselo (Posočje A – Ž, 2002).
Hribovita pokrajina na desnem bregu Soče nima enotnega imena. Po najvišji vzpetini ga
nekateri imenujejo Korada (812m), Krajevni leksikon Kanalski Kolovrat, Melik Kambreško
hribovje, Ilešič Liški hribi… (Dolina Soče, 1987). Razprostira se med mejno reko Idrija na
zahodu, Goriškimi Brdi na jugu in Soči na vzhodu. Prevladujoče kamnine so fliš, glinovec,
peščenjak, konglomerat, rdeči lapor in apnenčeva breča. Kratki vodotoki so zlasti v pobočja
soške doline vrezali globoke v glavnem z gozdom porasle grape.
2.2.2. Prsti
Geološko podlago sestavljajo flišne kamnine in obrečne naplavine. Prevladuje evtrična rjava
prst, kar potrjujejo obsežne gozdne površine. Na desnem bregu Soče nad Kanalom je območje
distrične rjave prsti, kar se kaže v obsežnih gozdovih pravega kostanja, na levem bregu pri
Kanalskem Vrhu pa se nahaja rendzina. Ob rečni strugi Soče najdemo obrečne prsti
(Pedološka karta Slovenije).
2.2.3. Podnebje
Osrednjo vlogo pri podnebju ima položaj Spodnje Soške doline v zaledju Jadranskega morja,
zaradi velike reliefne razčlenjenosti je pomembna tudi višinska pasovitost, ne smemo pa
pozabiti tudi na vetrove.
Preglednica 1: Podnebne značilnosti Občine Kanal ob Soči
Podnebje:
Povprečna
temperatura
najhladnejšega meseca:
Povprečna
temperatura
najtoplejšega meseca:
Količina padavin:

Zaledno submediteransko podnebje
Med 0 °C in 4 °C
Med 20 °C in 22 °C
1200 – 1700 mm, zmerno sredozemski režim
padavin

Vir podatkov: Ogrin, 1996

Na Gorenjem Polju v občini Kanal ob Soči ima podjetje Salonit Anhovo, d.d. vremensko
postajo, ki je registrirana pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Poleg tega obstaja tudi
ljubiteljska vremenska postaja Okroglo pri Kalu nad Kanalom, ki meri temperaturo, padavine,
veter, vlažnost zraka in tlak (Vremenska postaja Okroglo, 2012). Vremenska postaja na
Gorenjem Polju nima klimatoloških podatkov za celotno 30-letno obdobje, zato sta na
spodnjih klimogramih predstavljeni vremenski postaji v Tolminu ter Biljah pri Novi Gorici.
Ker leži občina na sredini razdalje med obema vremenskima postajama, lahko predpostavimo
da ima občina vmesne temperaturne in padavinske parametre obeh vremenskih postaj.
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Sliki 2 in 3: Klimograma Tolmina in Bilja pri Novi Gorici

Vir podatkov: ARSO

Vetrovi iz smeri zahod-jugozahod-jug prinašajo zračne mase iznad Padske nižine in
sredozemskega morja. V dolinah in po pobočjih se pojavlja dnevna cirkulacija zraka, ki je
posledica razlik v jakosti segrevanja in ohlajanja pobočij in je pomembna pri raznašanju
onesnaženega zraka na manjše razdalje. Dolinski vetrovi so šibki in pihajo ponoči navzdol in
podnevi navzgor po dolini Soče. Pri tem se ponoči poleg dolinske cirkulacije pojavi tudi
dodatna cirkulacija zraka po pobočju navzdol – pobočni vetrovi. Burja nastaja zaradi razlik v
zračnem tlaku. Nastane, ko imamo nad Srednjo Evropo območje visokega zračnega pritiska,
nad Jadranom pa območje nizkega zračnega pritiska. Navadno se pojavlja v hladnejši polovici
leta.

2.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE KANAL OB SOČI
2.3.1. Demografske značilnosti
Občina Kanal ob Soči se s 5748 prebivalci (Statistični letopis 2011. Prebivalstvo. 2012)
prišteva med občine s srednje velikim številom prebivalcev v Sloveniji. Po površini meri
146,5 km2, kar jo uvršča med 50 večjih slovenskih občin od skupno 212. (SURS, 2012)
Od leta 1869, ko je bil prvi popis na celotnem slovenskem ozemlju, pa do leta 1910 je število
prebivalcev na območju občine Kanal ob Soči raslo. K temu sta pripomogli visok naravni
prirastek ter pravkar zgrajena Bohinjska železnica. Ljudje so se naseljevali ob njej, saj jim je
najprej izgradnja le-te, potem pa ko je postala pomembna prometna pot dajala možnost
zaslužka. Od leta 1900, ko so jo začeli graditi do leta 1910 se je število prebivalcev na
območju občine Kanal ob Soči povečalo iz 9.399 na 10.156 prebivalcev.
Podatki o številu prebivalcev med letoma 1910 in 1948 niso zajeti v grafu, zaradi že
omenjenega dejstva, da je to ozemlje takrat pripadalo Kraljevini Italiji. Statistični podatki
obstajajo samo za večja območja, ki pa pri tej nalogi ne pridejo v poštev.
Spremembe v številu prebivalcev so po osemintridesetletnem statističnem premoru jasne.
Negativne posledice so pustile predvsem I. in II. svetovna vojna ter dejstvo, da je Primorska
po Rapalski pogodbi leta 1923 pripadala Kraljevini Italiji. V času I. svetovne vojne je
potekalo po tem območju soška fronta. Veliko prebivalcev je odšlo in mnogo hiš je bilo
poškodovanih. Nekateri begunci se po končani vojni niso več vrnili. Tisti, ki so se vrnili, so se
poleg obnove domov soočili še z novo državo. Italijani so nad njimi izvajali italijanizacijo ter
fašizacijo. II svetovna vojna je tudi terjala svoj davek, tako da je leta 1948 na območju
današnje občine živelo le 75% prebivalcev iz leta 1910 (Popis RS 1948).
5
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Vpliv industrializacije na število prebivalcev je vidna pri številu moških leta 1971, ko je
njihovo število večje kot pri ženskah. To si lahko razlagamo, da so se v šestdesetih letih
priseljevali v občino samo moški iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so iskali zaposlitev
predvsem v podjetju Salonit Anhovo, d.d.. Za njimi so prišle v občino tudi ženske.
Število od leta 1948 do 1971 je v grobem stagniralo, v osemdesetih letih pa je začelo, kot
skoraj povsod v Sloveniji, padati. Temu je vzrok negativni naravni prirastek, izseljevanje iz
robnih, slabše dostopnih naselij v občini ter naraščanja števila odseljenih migrantov iz bivše
Jugoslavije po letu 1991.
Slika 4: Gibanje števila prebivalcev ter število moških in žensk v občini Kanal ob Soči v letih
1869 - 2011

Slika 5: Starostna piramida območja današnje občine Kanal ob Soči, 1953
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Slika 6: Starostna piramida območja današnje občine Kanal ob Soči, 1961

Slika 7: Starostna piramida območja današnje občine Kanal ob Soči, 1971

Slika 8: Starostna piramida območja današnje občine Kanal ob Soči, 1981
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Slika 9: Starostna piramida območja današnje občine Kanal ob Soči, 1991

Slika 10: Starostna piramida občine Kanal ob Soči, 2002

Slika 11: Starostna piramida občine Kanal ob Soči, 2012 (polletni podatki)
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Občina Kanal ob Soči je bila, kot že prej omenjeno, zopet ustanovljena leta 1994. Pred tem je
spadala pod občino Nova Gorica. Zgornji statistični podatki za območje današnje občine
Kanal ob Soči, so zbrani iz demografskih podatkov za posamezne vasi znotraj današnje
občine. Ti kraji so: Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Gorenja Vas, Kal nad
Kanalom., Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Levpa, Lig, Morsko, Plave, Ročinj, Seniški
breg, Ukanje in Zapotok.
Starostna piramida iz leta 1953 ima obliko »žare« ki prikazuje približno enako število mladih
in starejših. Skozi desetletja se število prebivalcev ter oblika grafičnega prikaza spreminja.
Leta 2010 ima le-ta obliko »čebeljega panja«. Veliko število delovno aktivnega prebivalstva
trenutno prinaša večjo kupno moč, večje davke od plač, vendar ko bo ta populacija prišla med
staro prebivalstvo, bo občina morala investirati v domove za ostarele, zdravstveno pomoč
starejšim na domu…
Delež mladega prebivalstva do 15 let se je od leta1953 do 2010 zmanjšal od 1633 na 747 ali
drugače povedano za 54,2%. Povečalo se je število prebivalcev nad 65 leti iz 559 na 1142 ali
za 51%.
Na starostni piramidah lahko spremljamo »zareze«, ki sta jih pustili obe svetovni vojni.
Opazimo tudi večje število moških v delovno aktivnem prebivalstvu.
2.3.2. Poselitvene značilnosti
Na samo prostorsko širitev naselij v občini so vplivali naravni in družbeni dejavniki. Na eni
strani je bil teritorialni razvoj močno odvisen od razgibanega reliefa, ravnati se je moral po
dolinah Soče in Idrije ter njenih terasah in slemenih, ki se vlečejo vzdolž njih. Prevladujejo
gručasta ali razložena, manjša naselja z dvema večjima centroma, to sta Kanal in Deskle.
Naselja, ki so bila oddaljena od glavne prometne poti so se tekom let izpraznjevale, njihovi
prebivalci so se preseljevali v naselja v občini bližje njihovemu delu ali so odšli živet izven
občine.
Po drugi svetovni vojni je bilo veliko novogradenj predvsem v okolici Kanala, Deskel, Ložic,
in Močil. Blokovska naselja je gradil Salonit Anhovo, d.d za svoje delavce. Individualne hiše
so predvsem gradili delavci, ki so dobili posojila v podjetju Salonit Anhovo, d.d. ali ljudje, ki
so dobili nadomestna zemljišča, ker so stanovali preblizu industrijskih objektov.

9

Angelika Koncut

Vpliv podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob Soči

3. PODJETJE SALONIT ANHOVO V OBČINI KANAL OB SOČI
3.1. LOKACIJA
Slika 12: Lokacija podjetja Salonit Anhovo, d.d. in kamnoloma v občini Kanal ob Soči

Salonit Anhovo, d.d. se nahaja na sredini občine Kanal ob Soči, med lokalnima središčema
Deskle in Kanal. Površina kamnoloma znaša 44 ha in proizvodnega območja 58 ha, kar
skupno predstavlja 0,7% celotne površine občine.

3.2. PREDSTAVITEV PODJETJA SALONIT ANHOVO, D.D.
Podjetje Salonit Anhovo, d.d. se s svojimi kamnolomi razprostira na levem in desnem bregu
reke Soče ob krajih Anhovo ter Rodež.
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Slika 13: Območje Salonit Anhovo, d.d., kamnoloma in bližnjih naselij

Na prodnati terasi, sicer ozke soške doline, je komaj dovolj prostora za naselja, tu pa je skozi
desetletja nastal pravi industrijski kompleks. Skupina Salonit danes združuje družbe Salonit
Anhovo d.d., Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o., INDE, Salonit Anhovo, d.o.o., Salinvest
d.o.o., Solkanska industrija apna, d.o.o., SIA, IGM Zagorje d.o.o., Rokava d.o.o. in Altego
d.o.o.. Od tega so družbe Salonit Anhovo d.d., Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o., INDE,
Salonit Anhovo, d.o.o. in Salinvest, d.o.o. v občini Kanal ob Soči ( Salonit Anhovo, 2012).
Podjetje ne bi nastalo, če tu ne bi bilo bogatih nahajališč laporja, ki se nahajajo nad naseljem
Rodež. Strateška lega podjetja je izrazita. Ob podjetju poteka železnica Jesenice – Nova
Gorica, lokalna cesta jo povezuje z Novo Gorico.

3.3. ZGODOVINA
Spodnji podatki so povzeti po publikaciji Salonit Anhovo 80+ (2002) in spletni strani
www.salonit.si (citirano 18.8.2012)
3.3.1. Začetki 1921 – 1950
Začetki Salonita Anhovo segajo v prva leta dvajsetega stoletja. Takrat je Ivan Nibrant kot prvi
raziskal nahajališča čistega laporja pod Rodežem. Vzorce sivega prahu je pošiljal v
cementarno v Splitu, nakar je Emil Stock, lastnik Splitske cementarne, začel kupovati
zemljišča pod Rodežem.
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Leta 1919 je v Anhovem začel graditi cementarno. Dokončana cementarna leta 1921 je
obsegala 16 peči in kapaciteto 160 ton klinkerja na dan, vendar je bila že v osnovi tehnološko
zastarela. Kamnolom in podjetje je preko Soče povezal z žičnico.
Slika 14: Salonit Anhovo leta 1921

Vir: Salonit Anhovo, d.d.

Prvo obdobje delovanja cementarne Cementi Isonzo S.A. poznamo le iz pripovedovanja ljudi,
ki so takrat delali v podjetju. Lastniki podjetja so ob priključitvi Primorske Jugoslaviji s seboj
odnesli celotno dokumentacijo. Večino pričevanj so zapisali skoraj štirideset let kasneje.
Do leta 1936, ko je lastnik postalo podjetje Eternit, se je podjetje komaj držalo na tržišču.
Naravni sloji laporja na površini so bili izčrpani, konkurenca na trgu je bila velika. Kljub
odprtju novega kamnoloma v Desklah in nekaterih investicij v proizvodnji se razmere niso
bistveno izboljšale. Podjetje Eternit je moderniziral proizvodnjo cementa ter posvetil
pozornost razvoju azbestcementnih oziroma salonitnih izdelkov. V tem obdobju je bilo
odpravljeno ročno delo ter gradnja novega obrata za proizvodnjo salonita.
Anhovsko podjetje je skoraj nemoteno delovala tudi ves čas vojne in takoj po njej. Zaradi
njene nedavne posodobitve ter delovanja na strateško pomembnem območju so jo Italijani
varovali z oboroženo stražo. V zadnjem letu pred zlomom Italije, letu 1942, so v podjetju
ustanovili Delavski bataljon. Več kot dvesto delavcev so zaprli med zastražene zidove, ki tudi
po delu niso smeli domov. Septembra 1943 je anhovsko cementarno zasedla nemška vojska in
razpustila delavski bataljon. Proizvodnja tudi takrat ni obstala.
Po priključitvi Primorski Jugoslaviji je podjetje neokrnjeno prešlo v last nove Jugoslavije.
Vendar so italijanski lastniki odnesli s seboj vse tehnično in poslovno dokumentacijo, z njimi
pa so odšli tudi vsi inženirji, tehniki, ter mnogi kvalificirani delavci.
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Slika 15: Primerjava proizvodnje cementa in azbestcementnih izdelkov v letih 1921 – 1955

Primerjava proizvodnje cementa in
azbestcementnih izdelkov v letih 1921 1955
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Vir podatkov: Salonit Anhovo 80+, 2002

Iz zgornjega grafa je lepo razvidno, kako se je pomen cementa ter azbestcementnih izdelkov
spreminjal ter večal. Proizvodnja cementa je z 866.952 tonami v drugem, sedemletnem
obdobju, že dosegla devetdesetino proizvodnje v letih 1921 – 1947, ko so proizvedli 967.000
ton cementa. Proizvodnja azbestcementnih izdelkov pa se je povečala za skoraj 130%. Iz
170.000 ton v prvem obdobju se je povzela na 220.676 ton proizvedenih azbectcementnih
plošč in cevi. Število izdelkov se je povišala zaradi predvojnega moderniziranja podjetja ter
posebne pozornosti razvoju azbestcementnih izdelkov.
Slika 16: Proizvodnja azbestcementnih izdelkov

Proizvodnja v tonah
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Vir podatkov: Salonit Anhovo 80+, 2002,
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3.3.2. Ponovni zagon 1950 – 1989
Januarja 1950, šest mesecev pred sprejetjem Zakona o delavskem samoupravljanju, so izvolili
petdesetčlanski delavski svet, ki se je vključeval v vodenje podjetja. Istega leta so podjetje
preimenovali v Kombinat 15. september.
Sledile so prve povojne investicije, kot na primer nove skladiščne hale za klinker z mostnim
premičnim žerjavom ter dograditev žičnice za prevoz surovin iz novega kamnoloma.
Slika 17: Salonit Anhovo po 2. svetovni vojni

Vir: Salonit Anhovo, d.d

Novo vodstvo z direktorjem Milanom Vižintinom je začelo obdobje z tehnološkim razvojem,
inovacijami ter rastjo kakovosti cementa in azbestcementnih izdelkov. V letih 1960 in 1961 je
bila temeljito obnovljena cementarna Polje, sočasno pa še rekonstrukcija obrata za
proizvodnjo azbestcementnih izdelkov.
Leta 1961 so Salonitovi strokovnjaki prvi v Evropi osvojili tehnologijo avtoklaviranja
azbestcementnih izdelkov. Podjetje je ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja izvažalo v
36 držav v Evropi, Afriki in Aziji.
Salonit Anhovo, kot se družba imenuje od leta 1967, se je v šestdesetih letih razvil v
industrijskega giganta. Med letoma 1955 in 1969 se je proizvodnja povečala za več kot
petkrat, vse kapacitete v podjetju so bile polno izkoriščene. Izdelali in prodali bi lahko
bistveno več, če bi kapacitete to dopuščale, zato so se posvečali kakovosti izdelkov.
Leta 1973 je takratno vodstvo pridobilo soglasje za gradnjo nove cementarne, ki je bila leta
1977 dograjena. Gradnja tako velikega objekta v času hude inflacije se je poznala pri
poslovanju Salonita Anhovo. Podjetje je prvič brez izgub poslovalo šele leta 1982,
dolgotrajno pomanjkanje denarja pa je zaviralo druge potrebne razvojne naložbe.
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Slika 18: Salonit Anhovo leta 1976

Vir: Salonit Anhovo, d.d.

Podjetje je leta 1973 kot prvo v Jugoslaviji ustanovilo službo za urejanje okolja, leto kasneje
so namestili prvi vrečasti filter za odpraševanje. Pomanjkanje denarja se je poznalo tudi pri
naložbah za varovanje okolja, ki so bile odložene na kasnejši čas. Leta 1979 je podjetje
podpisalo sporazum s krajevnima skupnostma Deskle in Kanal o omejitvi onesnaževanja
okolja ter preselitvi krajanov iz neposredne bližine podjetja. Leta 1982 so realizirali prve
naložbe v odpraševanje in izgradnjo čistilne naprave za tehnološke vode iz azbestcementne
proizvodnje.
Osemdeseta leta so bila leta napredka proizvodnje. Prvi poskusi brezazbestne proizvodnje
ravnih plošč segajo v leto 1984, leta 1989 je bila dograjena linija za proizvodnjo
vlaknocementnih valovitih plošč. V tem času pa je napredoval tudi razvoj specialnih
cementov.
3.3.3. Prelomno desetletje 1990 – 2000
Z osamosvojitvijo Slovenije je Salonit Anhovo izgubilo velik del svojega trga, sočasno se je
pojavila še recesija na področju gradbeništva. Proizvodnja cementa je kljub recesiji ostajala
hrbtenica poslovnega sistema.
Z letom 1994 so se gospodarske razmere izboljšale in z novim vodstvom na čelu katerega je
bil Jože Funda so se pojavile investicije ter večja proizvodnja ter prodaja cementa. Leta 1996
je podjetje dokončno ukinilo azbesetcementno proizvodnjo, istega leta so pridobili tudi
certifikat kakovosti ISO 9001.
Z dokapitalizacijo podjetja in oblikovanjem nove lastniške strukture takratnega holdinga
Salonit Anhovo so bili leta 1998 doseženi prvi večji rezultati v procesu finančne sanacije
podjetja.
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3.3.4. Obdobje 2000 - 2012
Ob vstopu v novo tisočletje je Salonit Anhovo začel s poslovnim povezovanjem ter je, z
uspešnim lastninskim preoblikovanjem podjetja, omogočil izvedbo novega investicijskega
ciklusa v najsodobnejše tehnologije ter s tem zagotovil možnosti obstoja in nadaljnjega
razvoja podjetja.
V tem obdobju je cementarna pridobila tudi številne certifikate za cemente v skladu s
harmoniziranimi evropskimi standardi. Leta 2006 so izvedli ekološko sanacijo mlinice
cementa in zamenjali elektrofiltre z vrečastimi filtri, leta 2009 pa je bila dokončana gradnja
novega izmenjevalca toplote.
Leta 2004 so uvedli sistem za ravnanje z okoljem po ISO 14001, leta 2009 pa sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.
Podjetje daje poudarek na razvoj proizvodov na področju hidravličnih veziv, specialnih veziv,
apna, mineralnih surovin, agregatov, betonov in drugih s tem povezanih proizvodov; razvoj
tehnologij ter okoljske in energetske optimizacije.
Slika 19: Salonit Anhovo danes

Avtor: Blaž Močnik, 2012
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3.4. ZAPOSLENI SKOZI ČAS
Povzeto po publikaciji Salonit Anhovo 80+.
Prva obratovalna leta v podjetju niso bila lahka. V zapisih lahko beremo o izjemo težkih
delovnih pogojih, izkoriščanju delavcev in sistematičnem poitalijančevanju. Delo je bilo
večinoma ročno, nevarno in zdravju škodljivo. Vse do leta 1926 je bil v veljavi 12-urni
delavnik. Z modernizacijo v tridesetih letih dvajsetega stoletja so z montažo strojev za
proizvodnjo salonitnih plošč ter proizvodnjo salonitnih cevi odpravili ročno delo.
Druga svetovna vojna je tudi v cementarni pustila svoj pečat. Poleg delavskega bataljona, ki
so ga ustanovili Italijani, so v podjetju delavci sami organizirali Osvobodilno fronto in kmalu
zatem tudi celico Komunistične partije.
Leta 1950 je bilo med 788 zaposlenimi le štirje tehniki in dva inženirja. Po odhodu italijanske
kvalificirane delovne sile so delavci z veliko vnemo nadaljevali s proizvodnjo cementa ter
salonitnih izdelkov. V cementarni so za doseganje planov delali tudi po dvanajst ur dnevno,
večinoma tudi ob nedeljah in praznikih. Januarja 1950 so kot prvo podjetje dobili delavski
svet s posvetovalno pravico, ki se je intenzivno vključeval v vodenje podjetja.
Kombinat 15. september je v ozko dolino privabil delavce od blizu in daleč, tudi iz drugih
jugoslovanskih republik. Leta 1958 so v podjetju odprli zdravstveno ambulanto. Mnogim
delavcem so redno dodeljevali socialno pomoč. Leta 1960 je bilo organizirano prvo
fluorografiranje za vse zaposlene.
Že v drugi polovici osemdesetih let so ob rednih zdravstvenih pregledih odkrivali vse več
obolenj zaradi izpostavljenosti azbestu. Leta 1988 so ustanovili invalidske delavnice.
V devetdesetih letih, ko se je občutno zmanjšal obseg proizvodnje, so morali zmanjšati tudi
število zaposlenih. Zaradi specifičnih razmer v okolju podjetje delavcev ni odpuščalo. Velika
finančna sredstva je namenilo za dokup zavarovalne dobe vsem delavcem, ki so izpolnjevali
zakonske pogoje, nekateri delavci so se redno zaposlili, nekateri pa so si poiskali delo drugje.
Struktura zaposlenih se je v devetdesetih letih korenito spremenila. Odhod delavcev z nižjo
strokovno izobrazbo in nadomeščanje le-teh z ustreznejšo strokovno kvalifikacijo sta
pripomogla k izboljšanju kvalifikacijske strukture zaposlenih.
Salonit Anhovo v začetku tretjega tisočletja povečuje produktivnost in dodano vrednost na
zaposlenega.
Slika 20: Gibanje števila zaposlenih v Salonitu Anhovo v letih 1950 - 2011

Vir podatkov: Salonit Anhovo, d.d.
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Iz zgornjega grafa lahko razberemo gibanje števila zaposlenih ter število moških in žensk
zaposlenih v Salonit Anhovo, d.d.. Število zaposlenih je začelo naraščati od leta 1956 naprej,
ko se je tudi proizvodnja povečala. Povpraševanje po Salonitovih izdelkih je naraščalo kar je
odprlo številna delovna mesta. Največ zaposlenih je bilo v začetku 80. let 20. stoletja, kar
sovpada z odprtjem nove cementarne leta 1977. Od takrat je število upadalo, zaradi več
razlogov. S osamosvojitvijo Slovenije, so se številni migranti vrnili domov v bivše republike
Jugoslavije ter zmanjšal se je obsegom proizvodnje zaradi novega gospodarskega trga. Z
»epidemijo« azbestoze, ki je dosegla vrh leta 1995, in določbami azbestnega zakona, ki
dovoljujejo delavcu predčasno prenehanje delovnega razmerja s podjetjem, ob tem pa se mu
prizna polna delovna doba, se je veliko ljudi upokojilo, nekateri zaposleni pa so se
prezaposlili v druga kapitalsko povezana podjetja.
Od leta 1977, ko imamo prve podatke o zaposlenih po spolu, lahko spremljamo število
moških in žensk zaposlenih v podjetju. Takoj vidimo prevlado moških, ki se šele v zadnjih
petih letih približajo številu zaposlenih žensk. Nesorazmerje spolov lahko obrazložimo s
področjem težkega fizičnega dela, ki je prevladovalo v podjetju. Leta 1977 je bilo od vseh
zaposlenih 71.5% moških, leta 1997 75,3%, leta 2011 pa le 60,6%. Z modernizacijo dela v
Salonitu Anhovo se je število zaposlenih moških občutno zmanjšalo.
Slika 21: Primerjava proizvodnje azbestcementnih izdelkov in cementa s številom zaposlenih
v izbranih obdobjih

Obdobje prikaza se konča leta 1996, saj je takrat Salonit Anhovo končal s proizvodnjo
azbestcementnih izdelkov. Graf lepo prikazuje kako se je z večanjem proizvodnje večalo
število zaposlenih. Skupno število zaposlenih je doseglo vrh v letih 1971 – 1985, medtem ko
je proizvodnja azbestcementnih izdelkov dosegla vrh v letih 1971 – 1975, proizvodnja
cementa pa desetletje kasneje, 1981 – 1985. Iz tega lahko razberemo, da se je z viškom
azbestcementnih izdelkov pričel tudi višek skupnega števila zaposlenih, ki se je obdržal do
konca viška proizvodnje cementa, potem pa je skupno število zaposlenih in proizvodnja
cementa začela padati.
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4. VPLIV PODJETJA SALONIT ANHOVO IN NJEGOVIH KAMNOLOMOV NA
PROSTOR
Salonit Anhovo, d.d. je nastal na ravni prodnati terasi na desnem bregu Soče. Čeprav je reka
na tem območju ustavila majhno kotlino, ravnih površin za obdelovanje kmetijskih površin ni
veliko. Podjetje je nastalo na naplavni ravnici, ki je za kmetovanje neprimerna, domačini so jo
uporabljali za travne površine.
Družba Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. imajo na območju občine Kanal ob Soči v
upravljanju štiri kamnolome, to so Rodež, Perunk, Lastivnica in Deskle. Skupaj zavzemajo
površino 44 ha, kar predstavlja 0,3% celotne površine občine Kanal ob Soči. Raztezajo se na
levem bregu Soče na pobočju Jelenka. Trenutno se uporabljata le dva kamnoloma in sicer
Rodež ter Perunk.
Z začetkom obratovanja kamnoloma v Rodežu in cementarne v Anhovem leta 1921 je začela
med njima obratovati žičnica, s katero so prevažali rudo. Žičnica je delovala vse do leta 1977,
ko je z začetkom obratovanja nove cementarne, prenehala obratovati. Po kamnolomih so
speljane interne kamionske ceste, katere Salonit Anhovo, d.d, uporablja za odvoz surovine.
Kamnolom Deskle, ki za dnevni kop ni več primeren, je saniran z odlagališčem inertnih
odpadkov, za kar imajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. To so predvsem gradbeni
odpadki, s katerimi zapolnjujejo predele, iz katerih je potekal izkop, ter nato izvajajo sanacijo
s pokrivanjem in zaraščanjem površin.
Slika 22: Kamnolom Rodež

Vir: Salonit Anhovo, d.d.

4.1. GEOLOŠKA SESTAVA KAMNOLOMOV
Območje, v katerega spada kamnolom Rodež, pripada Dinaridom oziroma zahodni meji
Trnovskega gozda. Ozemlje trnovskega gozda sestavlja antiklinalno – izbočeno cono z
dinarsko usmerjenimi prelomi ( smer SZ – JV).
Na ožjem območju Anhovega predstavlja večjo geostrukturno enoto toneča antiklinala
Jelenka, katere os tone proti severozahodu. Antiklinalo sestavljajo zgornjekredni rudistni
apnenci. (Naš list, 2007) Paleocenski fliš s območja Anhovega karakterizirajo vložki več
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metrov debelih apnenčevih breč – olistostrom, nastalih s podmorskim plazenjem še ne dovolj
konsolidiranih sedimentov. Sedimentološko gledano delimo podzemne plazove v več
ponavljajočih se in med seboj podobnih ciklov – cikloteme. (Dimkovski, Rokavec, 2001)
Ciklotemi so sestavljeni iz več plasti: po eroziji se je odložila laporno – apnenčeva breča,
kateri sledijo karbonatni peščenjaki različnih zrnavosti ter karbonatni muljevci. Nad
karbonatnimi muljevci so se odložili siliciklastični turbiditi, ki jih predstavlja menjavanje
muljevcev, meljevcev, glonovcev in peščenjakov, med katerimi so vključeni karbonatni
proksimalni turbiditi. ( Naš list, 2007)
Glavni ciklotemi, navedeni v smeri od severa proti jugu, od starejših proti mlajšim so:
talninski ciklotemi Rodeža, ciklotem Rodež, Ciklotem Podbrdo, Ciklotem Perunk, Ciklotem
Lastivnica, ciklotem Deskle in najmlajši krovninski ciklotemi Deskle. Skupno je bilo
izdvojenih 17 različnih ciklotemov. (Dimkovski, Rokavec, 2001)
Slika 23: Panoramski pogled na kamnolome v lasti Salonit Anhovo, d.d

Vir slike: Salonit Anhovo, d.d.

4.1.1. Nahajališče Rodež
V kamnolomu Rodež nastopajo plasti paleocenskega fliša: laporno – apnenčeva breča,
apnenčev peščenjak, lapornati apnenec, apneni lapor ter fliš. Skupna debelina ciklotema
Rodež je okrog 150 m, povprečni vpad plasti pa 219/25.
Danes so za proizvodnjo cementa uporabne plasti celotne litološke skladovnice v nahajališču:
od laporno apnenčeve breče s 65 – 95% CaCO3 do fliša z 40 – 65% CaCO3. V Rodežu so
Italijani pred II. Svetovno vojno jamsko pridobivali »naravni lapor« pod plastmi fliša, ki ga še
niso znali uporabiti za cement. (Dimkovski, Rokavec, 2001)
4.1.2. Nahajališče Perunk
To nahajališče se začne z laporno – apnenčevo brečo, ki se pojavlja na tleh osnovne etaže
kamnoloma. Etaže kamnoloma so razvite v trdem laporju (lapornat apnenec z 80 – 85%
CaCO3) in apnenčevem peščenjaku (pod 85% CaCO3). Na južnem delu kamnoloma se že
kažejo plasti fliša, ki se proti jugu nadaljujejo v prvi krovninski ciklotem Perunk. Slednji
vsebuje pet litoloških členov in se trikrat ponovi.
Skupna debelina ciklotema Perunk znaša 80 m, plasti pa vpadajo proti jugozahodu pod kotom
25° (Dimkovski, Rokavec, 2001).
20

Angelika Koncut

Vpliv podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob Soči

Slika 24: Prikaz območja kamnoloma Rodež in Perunk

Vir slike: Občinski podrobni…, 2009)

4.1.3. Nahajališče Lastivnica
Površinski kop Lastivnica je zasnovan v istoimenskem ciklotemu, za katerega je značilno, da
ga sestavljajo štirje tanjši ciklotemi. Plasti laporja, mehkega laporja in fliša se skoraj v enaki
sestavi ponovijo štirikrat, vendar so zgornji trije manjše debeline. (Dimkovski, Rokavec,
2001)
Debelina celotnega ciklotema je 120 m, kamnolom je bil odprt leta 1978, trenutno je opuščen.
4.1.4. Nahajališče Deskle
Ciklotem Deskle začenja na južnem pobočju grebena Krojnik in je sestavljen iz breče z bloki
in kosi rudistnega miliolitnega drobnozrnatega apnenca z roženci, apnenčevega peščenjaka,
fliša in laporja ter rdečega peščenega laporja. Breča prehaja navzgor v apnenčevo – kremenov
peščenjak. Del tega sloja z okrog 75% CaCO3 so do leta 1978 izkoriščali pod imenom »trfi
lapor Deskle«. (Dimkovski, Rokavec, 2001)
Kamnolom Deskle je bil odprt že leta 1935, v zadnjih letih poteka sanacija, pri kateri
uporabljajo tudi odlaganje inertnih odpadkov.
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5. VPLIV PODJETJA SALONIT ANHOVO NA OKOLJE
Salonit Anhovo, d.d. spremlja vplive na okolje z obširno mrežo okoljskih merjenj in podatkov
na področju zraka, voda, hrupa, odpadkov itd.. Monitoring izvajajo zunanje pooblaščene
institucije in samo podjetje (www.salonit.si).
Najpomembnejši vplivi proizvodnje cementa na okolje so: emisije CO2, prašne in druge
emisije, manjše količine odpadkov, hrup, posegi v prostor (kamnolomi), uporaba industrijske
(hladilne) vode ter manjše količine komunalne odpadne vode. Od navedenih vplivov na okolje
so predvsem pomembne emisije snovi v zrak in s tem povezana kakovost zunanjega zraka.
Leta 2004 je podjetje vpeljalo sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Leta 2007
so pridobili okoljevarstveno IPPC dovoljenje, ki ga morajo pridobiti vse cementarne s
kapaciteto nad 500 ton klinkerja na dan. Omenjeno dovoljenje, ki je nadomestilo predhodna
okoljska dovoljenja, predpisuje sledenje načelom najboljših razpoložljivih tehnik (BAT – Best
Available Techniques), ki so opisane v referenčnem BREF dokumentu (Ljubič Mlakar, Vuk,
2009). Koncept najboljših razpoložljivih tehnik (BAT) pomeni, da mora podjetje dosegati
tako nizek nivo emisij, kot jih je možno dosegati z obstoječo stopnjo razvoja tehnologij na
posameznem področju (na primer v cementarnah). Ti nivoji se z razvojem tehnologije nižajo.

5.1. VPLIVI NA ZRAK
Vplive na zrak v podjetju Salonit Anhovo, d.d. spremljajo na dva načina:
a) z merjenjem emisij v zrak na izpustih v zrak (npr. na dimniku peči) ter
b) s spremljanjem kakovosti zunanjega zraka na stalnih dveh merilnih mestih v okolici
podjetja – G. Polje in Morsko.
5.1.1. Spremljanje emisij
V podjetju v celotnem procesu proizvodnje nadzorujejo emisije v zrak na številnih urejenih
izpustih (filtrih) (www.salonit.si). Največ izpustov vseh emisij v okolje je na dimniku peči.
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Preglednica 2: Mejne vrednosti za emisije snovi v zrak v skladu z zakonodajo, referenčnim
BREF dokumentom in IPPC dovoljenjem ter dosežene letne povprečne vrednosti na dimniku
peči v letu 2008

Vir: Ljubič Mlakar, Vuk, 2009

V skladu z zakonodajo in okoljevarstvenim IPPC dovoljenjem noben parameter emisij snovi v
zrak ni presegel mejne vrednosti.
V nadaljevanju so podani podatki o emitiranih količinah nekaterih snovi, ki so objavljene v
evropskem registru onesnaževal (PRTR).
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5.1.2. Žveplov dioksid (SO2)
Preglednica 3: Letne količine emisij žveplovih oksidov, izraženih kot SO2, v Salonit Anhovo,
d.d.
Leto
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Letne količine [kg]
1.969,00
2.387,00
707,00
695,00
5230
1920
1.640,00
1.010,00

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov 2002 – 2010.

Letne količine emisij žveplovih oksidov so se iz leta v leto spreminjale. Najvišje so bile leta
2004, najnižje pa leta 2010. Količine žveplovih oksidov so zelo nizke zaradi uporabe surovine
z nizko vsebnostjo žvepla in tehnologije proizvodnje klinkerja (polproizvod), ki omogoča, da
se nastali SO2 že med procesom vgradi v klinker. V skladu z Uredbo evropskega parlamenta
in sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal je potrebno
poročati v evropski register, če emitirane količine SO2 presežejo 150.000 kg/leto. Letne
količine žveplovih oksidov niso bile nobeno leto presežene.
5.1.3. Dušikovi oksidi (NOx)
Preglednica 4: Letne količine emisij dušikovih oksidov, izraženih kot NO2, v Salonit Anhovo,
d.d.
Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Letne količine [kg]
508.341,00
658.848,00
914.412,00
1.207.000,00
1.373.000
1.419.200
1.472.000
1.233.250
793.700

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov 2002 – 2010.

V skladu z Uredbo evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru
izpustov in prenosov onesnaževal poročajo o letnih količinah NOx v evropski register, ker
emitirane količine NOx presegajo 100.000 kg/leto. Zaradi posodabljanja tehnologije in manjše
proizvodnje v zadnjih dveh letih je viden trend zmanjševanja emitiranih količin NOx, ki je
lahko posledica tudi zmanjšanega obsega proizvodnje.
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5.1.4. Ogljikov monoksid (CO)
Preglednica 5: Letne količine emisij ogljikovega monoksida, CO, v Salonit Anhovo, d.d.
Letne količine [kg]
367.976,00
829.852,00
1.649.300,00
1.129.200,00
1.601.300,00
1.316.000
2.075.320
1.406.250,00
539.460,00

Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Vir: Emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov 2002 – 2010.

Za CO ni predpisane mejne koncentracije, ampak se ga spremlja kot procesni parameter za
varstvo pred nesrečami v proizvodnji.
V skladu z Uredbo evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru
izpustov in prenosov onesnaževal poročajo o letnih količinah CO v evropski register, ker
emitirane količine NOx presegajo 500.000 kg/leto. Zaradi posodabljanja tehnologije in manjše
proizvodnje v zadnjih dveh letih je viden trend zmanjševanja emitiranih količin CO.
5.1.5. Prašni delci PM10 in prašne usedline – spremljanje kakovosti zunanjega zraka
Za preučitev onesnaženost zraka z delci PM10 v občini Kanal ob Soči sem povzela podatke iz
merilnih postaj Morsko in Gorenje Polje, ki jih prispeva EIS (ekološki informacijski sistem)
Anhovo, ter letna poročila o emisijah snovi v zrak Salonita Anhovo, ki so javnosti dostopna
od leta 2002.
Preglednica 6: Merilni mesti za meritve kakovosti zraka v letu 2011
Kraj

Nadmorska
višina

Tip
merilnega
mesta

Tip
območja

Značilnost območja

Geografski
opis

Morsko

130

Ozadje

Ruralno

Kmetijsko, industrijsko

Razgibano

Gorenje
polje

120

Ozadje

Ruralno

Kmetijsko, industrijsko

Razgibano

Vir podatkov: Poročilo o kakovosti zraka 2011

Obe merilni napravi sta postavljeni v podeželsko – industrijskem območju z razgibanim
reliefom ter posredujeta samo podatke o prašnih delcih PM10. Razlikujeta se v oddaljenost od
emisijskega vira, pri čemer je merilna postaja Gorenje Polje bližje emisijskemu viru kot
merilna postaja Morsko in ima zato višje emisijske koncentracije PM10. Merilno mesto
Gorenje Polje je na desnem bregu Soče, nad Salonit-om Anhovo, d.d., merilna postaja
Morsko pa na levem bregu reke Soče.
Koncentracije prašnih usedlin v letu 1997, 1998, 1999, 2000 niso nikjer presegale mejnih
vrednosti. Najvišja mesečna koncentracija leta 1998 in 1999 je bila izmerjena na merilnem
mestu Anhovo, vendar ni presegla mesečne mejne vrednosti, ki znaša 350 mg/m2dan.
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Preglednica 7: Mejne vrednosti za delce PM10
Časovni interval merjenja
24-urna mejna koncentracija
za varovanje zdravja ljudi

50µm/m3 PM10 je lahko
presežena največkrat 35 krat
v koledarskem letu
40µm/m3 PM10

24 ur

Letna mejna koncentracija za
varovanje zdravja ljudi

Mejna koncentracija

Koledarsko leto

Vir: Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku

Preglednica 8: Povprečne mesečne in letne koncentracije delcev PM10 (µg/m3) na merilni
napravi Morsko

2007
2008
2009
2010
2011

Jan
Feb Mar
42
28
27
60 20
27 30
21
27
26
31
28 34
30

Apr Maj
27
18
17
18
20
20
17
13
18
16

Jun
19
17
13
15
14

Jul
17
15
14
18
12

Avg Sep
15
12
15
14
13
16
14
9
18
17

Okt
22
23
16
16
14

Nov
27
21
30
19
31

Dec
28
17
21
24
26

Leto
23
22
20
19
22

Vir: Poročilo o kakovosti zraka 2007 – 2011

Preglednica 9: Povprečne mesečne in letne koncentracije delcev PM10 (µg/m3) na merilni
napravi Gorenje Polje

2007
2008
2009
2010
2011

Jan
43
33
26
26
30

Feb
35
71
39
25
35

Mar
24
23
30
36
33

Apr
27
22
24
18
20

Maj
18
20
23
13
17

Jun
18
17
14
16
14

Jul
17
16
16
17
13

Avg
16
15
13
15

Sep
17
20
11
18

Okt
30
17
17
16

Nov
26
31
24
33

Dec
22
20
24
29

Leto
26
26
23
20
23

Vir: Poročilo o kakovosti zraka 2007 – 2011

Preglednica 10: Prekoračitve mejne dnevne koncentracije delcev (µg/m3) na merilni napravi
Morsko

2007
2008
2009
2010
2011

Jan
10
1
5
0
3

Feb
11
2
0
3

Mar
2
2
2
4
3

Apr
0
0
0
0
0

Maj
0
0
0
0
0

Jun
0
0
0
0
0

Vir: Poročilo o kakovosti zraka 2007 – 2011
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Jul
0
0
0
0
0

Avg
0
0
0
0
0

Sep
0
0
0
0
0

Okt
0
0
0
0
0

Nov
1
2
5
1
0

Dec
4
0
0
0
4
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Preglednica 11: Prekoračitve mejne dnevne koncentracije delcev (µg/m3) na merilni napravi
Gorenje Polje

2007
2008
2009
2010
2011

Jan
13
2
2
0
3

Feb
2
13
7
0
4

Mar Apr
1
0
2
0
2
0
8
0
4
0

Maj
0
0
0
0
0

Jun
0
0
0
0
0

Jul
0
0
0
0
0

Avg
0
0
0
0
0

Sep
0
0
0
0

Okt
4
0
0
0

Nov
2
5
3
3

Dec
1
0
2
4

Vir: Poročilo o kakovosti zraka 2007 – 2011

V okolici Salonita Anhovo, d.d. odkar potekajo od leta 2007 meritve, ni bilo prekoračene
letne mejne vrednosti prašnih delcev, to je 40µm/m3 PM10.
Merilna naprava Gorenje Polje ima višje povprečne mesečne in letne vrednosti PM10, saj leži
bližje podjetju in ni tolikšnega vpliva atmosferske disperzije kot pri merilni napravi Morsko.
Ob lepem in mirnem vremenu se pri merilnima napravama pojavljata šibka lokalna nočna in
dnevna cirkulacija zraka po dolini Soče navzdol oziroma navzgor. Pri tem se ponoči poleg
dolinskega vetra ob Soči pojavi tudi dodatna cirkulacija zraka po pobočju navzdol (Poročilo o
kakovosti zraka 2004).
Prekoračitve mejne dnevne koncentracije se pojavljajo v hladnih mesecih, zaradi vpliva
temperaturnih inverzij, ki zavirajo disperzijo onesnaževal v zraku (Poročilo o kakovosti zraka
2004). V Morskem je bilo največ dnevnih prekoračitev leta 2007, ko jih je bilo 17, na
Gorenjem Polju pa leta 2008, ko jih je bilo 24.
Koncentracije prašnih usedlin v letu 1997, 1998, 1999, 2000 niso nikjer presegale mejnih
vrednosti. Najvišja mesečna koncentracija leta 1998 in 2002 je bila izmerjena na merilnem
mestu Anhovo, vendar ni presegla mesečne mejne vrednosti, ki je znašala 350 mg/m2dan. Od
leta 2007 ni več veljavne mejne vrednosti za prašne usedline (Uredba o prenehanju
veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku).
Preglednica 12: Povprečne mesečne in letne količine prašne usedline na merilni napravi
Anhovo v obdobju 1997 – 2002.
Prašna usedlina (mg/m2.dan)
Čas merjenja: 1mesec

1997
1997
1999
2000
2002

Jan
35
32
16
71

Feb
68
97
36
103
-

Mar
103
49
130
76
-

Apr
79
70
63
154
291

Maj
82
93
54
55
95

Jun
64
66
33
96
65

Vir: Poročilo o kakovosti zunanjega zraka 2007 – 2011

27

Jul
74
81
27
92
51

Avg Sep
59
58
205 99
26
60
61
42
37

1 leto
Okt Nov
111 43
29
24
53
115 48
42
80

Dec
38
20
75
77
27

Jan-Dec
68
70
56
85
80
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5.1.6. Kisel dež
Slika 25: Povprečni pH padavin v Anhovem za obdobje 1980 – 1997

Vir podatkov: Poročilo o kakovosti zraka za leto 1997

Slika 26: pH vrednost padavin v Anhovem v letu 1998

Vir podatkov: Poročilo o kakovosti zraka za leto 1998

Najbolj alkalne padavine so na industrijskih lokacijah, ker je cement alkalna snov. Razen leta
1997, so najvišjo mesečno pH vrednost v obdobju 1997 - 2000 imeli v Anhovem. Najvišja
vrednost pH za leto 1998 je bila 8,08, leta 1999 je vrednost merila 7,36 in leta 2000 7,4
(Poročilo o kakovosti zraka 1997 – 2000).
Iz zgornje slike je razvidno da so padavine v Anhovem le v novembru 1998 dosegle vrednost
pod 5,6 pH in s tem učinek kislega dežja.

5.2. ONESNAŽENOST PRSTI
Spodnji podatki, ki so prikazani v spodnji tabeli, so povzeti po projektu Raziskave
onesnaženost tal v Sloveniji 2004 (ROTS) Biotehniške fakultete v Ljubljani. ROTS pomeni
nadaljevanje raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji, kot ga predvideva Nacionalni program
varstva okolja (NPVO), ki je bil septembra 1999 sprejet v Državnem zboru (Ur. 1. RS št.
83/1999) in dopolnjen z Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012
(ReNPVO, Ur. 1. Št. 2/2006) (Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v letu 2006, 2012).
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Analize onesnaženosti prsti so leta 2004 delali na lokaciji Deskle s koordinatami x=393000m,
y=102000m in z=92m. Odvzeli so dva vzorca in sicer vzorec A na globini 0-5cm in vzorec B
na globini 5-20cm.
Preglednica 13: Rezultati analiz anorganskih nevarnih snovi na vzorčni lokaciji Deskle
Koda vzorca Hg

Cd

Pb

Zn

TI

Mo

Cu

Co

As

Ni

Cr

V

Se

Mn

Enota
Meja detekcije
(LOD)
Meja
določljivosti
(LOQ)

mg/kg
<0,01

mg/kg
<0,01

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,01

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,05

mg/kg
<0,01

mg/kg
<0,05

[0,06]

[0,09]

[0,15]

[0,03]

[0,09]

[0,07]

[0,15]

[0,15]

[0,4]

[0,2]

[0,07]

[0,2]

[0,3]

[0,18]

Vzorec A

5,50

1,10

26,2

51,0

0,33

1,20

14,6

4,70

4,5

20,8

16,0

58,9

0,37

433

6,30

1,20

31,7

56,7

0,35

1,40

19,0

5,90

6,4

26,0

20,3

63,2

0,37

538

Vzorec B

Vir: Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, poročilo za leto 2004

Vzorce so jemali na obrečni prsti, ki so nastala na peščeno meljasti naplavini. Edina
anorganska nevarna snov, ki presega opozorilno vrednost v slojih A in B je živo srebro (Hg).
Višja vsebnost je posledica rudarsko-topilniške dejavnosti v Idriji, ker so jemali vzorce na
rečem sedimentu (Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, poročilo za leto 2004).
Leta 2005 in 2006 se analize niso izvajale na območju občine Kanal ob Soči.
Leta 2007 so se vzorčne analize izvajale v Gorenji vasi (x=393000m, y= 104000m, z= 308m).
Tokrat so jemali tri vzorce in sicer vzorec A na globini 0-5cm, vzorec B na globini 5-20cm in
vzorec C na globini 20-30cm (Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, poročilo za leto 2008).
Vzorčno mesto se je nahajalo SZ od Anhovega, v strmem pobočju gozda. Tip prsti so rjava
pokarbonatna tla, pH zmerno kisel in stopnja nasičenosti z bazičnimi kationije med 70% in
75%. Kationska izmenjalna kapaciteta je izjemno visoka, čemur je vzrok visoka vsebnost
glinastih delcev (Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, poročilo za leto 2008).
Vsebnosti anorganskih nevarnih snovi so pod mejnimi vrednostmi, z izjemo niklja, ki presega
opozorilno vrednost in kobalta, ki presega mejno vrednost. Koncentracije niklja v vzorcih
ROTS 2008 so v območju od 14 do 890 mg/kg tal. Vzorec je imel vsebnost niklja malenkost
pod 100 mg/kg, kar je nad opozorilno vrednostjo, ki znaša 70 mg/kg. Kobalt se v vzorcih tal
ROTS 2008 pojavlja v razponu od 5 do 78 mg/kg. Mejna vrednost je 20mg/kg, vzorec v
Gorenji vasi je imel vsebnost kobalta malenkost nad 20mg/kg. Organske nevarne snovi so pod
mejami detekcije uporabljenih metod (Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, poročilo za leto
2008).
Iz zgoraj naštetega lahko sklepamo, da Salonit Anhovo, d.d. ne vpliva negativno na
onesnaženje prsti v njeni okolici.

5.3. ONESNAŽENOST VODA
Salonit Anhovo, d.d. za proizvodnjo uporablja v glavnem industrijsko – hladilno vodo, ki jo
sami pripravljajo. Ta voda ne prihaja v stik z proizvodnimi materiali, zato ni onesnažena.
Poleg hladilne vode imajo tudi manjše količine komunalne odpadne vode, ki jo preko čistilnih
naprav odvajajo v vodotok.
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Preglednica 14: Izpusti emisij iz Salonita Anhovo – lokacija Polje v Sočo v obdobju 2000 2010
Parametri

Adsorbljivi
organski
halogeni
(AOX)
Aluminij
Amonijev
dušik
Biokem.
potreba po
O2 (BPK5)
Celotni
dušik
Celotni
fosfor
Celotni
krom
Celotni
ogljikovodi
ki
Kem.
potreba po
O2 (KPK)
Nitritni
dušik
Sulfat

2000
Letna
količina
izpusta
(kg/leto)
0,9555

2001
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2002
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2003
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2004
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2005
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2006
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2007
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2008
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2009
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

2010
Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

n.p.

0,5878

2,6246

0,5170

0,9601

1,6406

1,4082

0,5640

0,6397

0,1584

1,034

1,5250

0,41249

1,15500

1,36499

1,69850

3,2784

0,83159

1,12499

51,8758

106,067

73,3133

53,1751

6,4255

15,7694

17,3052

26,2186

20,1562

21,9020

20,2025

757,23

807,729

688,138

1064,41

4455,00

183,352

n.p.

73,72

929,806

454,479

67,32

n.p.

n.p.

n.p.

35,5938

51,0120

21,3367

32,6

29,1

46,942

88,53

43,56

84,1621

88,5785

58,7571

23,7092

11,5529

15,5278

11,0674

87,0309

13,3799

16,4171

16,1016

0,175

0,0882

n.p.

0,0759

0,1129

0,1371

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

20,6214

3,2805

31,2015

12,9873

13,5474

n.p.

6,8811

n.p.

46,1962

n.p.

0,5940

3454,81

930,518

2242,40

1660,41

6604,30

314,729

n.p.

201,76

1261,67

1199,29

170,28

0,0175

0,2866

2,1616

7,0060

1,0352

2,5721

3,1278

1,3533

1,4097

4,6274

2,6568

112

275,625

1153,69

356,777

535,139

150,92

n.p.

314,477

175,317

167,036

298,341

Svinec

0,175

0,0110

0,4953

0,0380

n.p.

0,1838

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Tenzidivsota
Železo

7,2975

14,6333

54,2673

44,3337

116,757

17,7989

11,5741

13,2866

12,8205

25,6726

0,99

n.p.

n.p.

0,4136

0,1

n.p.

n.p.

1,4430

0,632

1,264

0,5148

0,3000

Vir podatkov: Emisije v vode iz industrijskih in drugih naprav 2000 – 2010 in Uredba o emisiji snovi…, 2005.

V zgornji tabeli so zajeti parametri, ki so bili v obdobju od leta 2000 do leta 2010 obravnavani
vsaj trikrat. Od leta 2000 do vključno z letom 2005 so podatki skupni za izpuste emisij na
lokaciji Polje in cementarna Skale, po letu 2005 pa zgornji podatki vsebujejo le izpuste emisij
na lokaciji Polje.
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Preglednica 15: Izpusti emisij iz Salonita Anhovo –cementarna Skale v Sočo v obdobju 2006
- 2010
2006

2007

2008

2009

2010

Parametri

Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

Let. kol.
izpusta
(kg/leto)

Adsorbljivi organiski
halogeni (AOX)
Celotni fosfor
Celotni krom
Kem. potreba po O2
(KPK)
Nitritni dušik
Sulfat

n.p.

n.p.

n.p.

0,1836

0,1095

0,7665
0,0475
344,79
20
0,3321
255,5

1,3930
n.p.
n.p.

0,5820
0,0970
n.p.

n.p.
n.p.
n.p.

0,3154
n.p.
341,25

0,5970
553,22

0,0601
58,006
0

0,6936
153

0,1358
70,08

Vir: Emisije v vode iz industrijskih in drugih naprav 2000 - 2010 in Uredba o emisiji snovi…, 2005

V tabeli so zajeti podatki emisij, ki so bila zabeleženi vsaj dvakrat v obdobju 2006 – 2010.
Vsi izpusti (tako lokacija Polje kot cementarna Skale) so imeli iztok emisij snovi neposredno
v okolje, ali v potok Perivnik in nato v Sočo ali neposredno v Sočo.

5.4. ČISTILNE NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Z ustanovitvijo službe za urejanje okolja leta 1973 so se v Salonitu Anhovo spopadli z
okoljsko problematiko.
Komunalni iztoki so skoraj v celoti vezani na biološke čistilne naprave. Salonit Anhovo ima
tri biološke naprave kapacitet 600, 300 in 250 enot. Prva čistilna naprava je bila postavljena v
cementarni Skale leta 1977, drugi dve sta bili postavljeni v »stari cementarni« leta 1986 in
1993 (Salonit Anhovo d.d, Odpadne vode, 2004).
Industrijska odpadna voda je bila pred izgradnjo čistilne naprave za odpadne vode iz
proizvodnje azbestcementnih izdelkov leta 1986 onesnažena predvsem z anorganskimi
snovmi in cementa. To so bila azbestna vlakna, delci cementa in raztopljene snovi, ki so ji
dajale odpadni vodi visoko alkalnost (pH 12). Količina sedimentiranih snovi je bila 268 m3 ali
11,17 m3 na uro. Količina suspendiranih delcev je bila 23,9 ton na dan ali ena tona na uro
(računano na suho snov pri 150°C) (Čistilna naprava za odpadne vode iz proizvodnje
azbestcementnih izdelkov, 1986). Z mehansko stopnjo čiščenja se je iz odpadne vode izločilo
suspendirane snovi, sledila je nadgradnja čistilne naprave z vzpostavitvijo kemične stopnje
čiščenja odpadne vode leta 1994. S kemičnim čiščenjem so odpadni vodi znižali alkalnost in
odstranili krom.

5.5. AZBESTOZA
Azbestoza je poklicna bolezen pljuč, ki nastane zaradi dolgotrajnejše izpostavljenosti
azbestnemu prahu. Največja nevarnost za razvoj bolezni je pri delavcih, ki delajo pri
pridobivanju rude, njenemu drobljenju in separaciji, pa tudi pri pakiranju in transportu vlaken
ter uporabi azbestnih proizvodov (Azbestoza, 2012).
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Lokalna skupnost se zaveda, da je Salonit Anhovo edino tako veliko podjetje v spodnji Soški
dolini, ki delavcem daje kruh. Zaprtje tovarne ne bi bila rešitev. Rešitev in to zelo dobra je
bilo prestrukturiranje podjetja in ukinitev azbestne proizvodnje, kar je družba Salonit Anhovo
v sodelovanju z državo uspešno realizirala.
Salonit Anhovo je bil po internih podatkih med prvimi podjetji v Jugoslaviji, ki so načrtno
skrbela za zdravje svojih zaposlenih. Leta 1958 so odprli prvo obratno splošno zdravstveno
ambulanto, leta 1960 pa je bilo organizirano prvo fluorografiranje za vse zaposlene. Zgodnji
sumi o vplivih azbesta na zdravje ljudi so le počasi dobili oprijemljive strokovne dokaze,
veliko zdravstvenih raziskav je podjetje tudi finančno podprlo. Leta 1984 so v Salonitu pričeli
redno meriti količino prašnih delcev v zraku z metodo štetja vlaken v kubičnem centimetru
zraka. Leto kasneje je bil sprejet program ukrepov za varstvo delovnega in širšega okolja pred
azbestnimi vlakni izdali pa so tudi knjižico »Azbest in zdravje«. V drugi polovici 80. let so ob
rednih zdravstvenih pregledih odkrivali vse več obolenj zaradi izpostavljenosti azbestu,
njihovo število pa se je še povečevalo.
Posledice več kot sedemdesetletne proizvodnje azbestcementnih izdelkov so bile za podjetje
veliko breme. Leta 1996 je bil tako sprejet Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z
azbestcementnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje
v neazbestno. Še istega leta so v Salonitu Anhovo ukinili proizvodnjo azbestcementnih
izdelkov.
Salonit Anhovo, d.d. je s svojo proizvodnjo azbestcementnih izdelkov nezavedno vplival na
zdravje delavcev in lokalnega prebivalstva. Ob odkritju negativnih posledic, ki jih je
povzročal azbest, so sprva s svojimi rešitvami potem pa z državno pomočjo zaustavili njegovo
proizvodnjo. Delavci, ki so bili dolgoletno izpostavljeni azbestu, so dobili odškodnine, veliko
je vlaganja v odvoz nevarnih azbestcementnih izdelkov, vendar je strah pred to boleznijo še
vedno živ.
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6. VPLIV PODJETJA SALONIT ANHOVO NA PREBIVALSTVO IN POSELITEV
6.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA
Podjetje Salonit Anhovo je vplivalo predvsem na večanje števila prebivalstva v svoji okolici.
Na splošno je število prebivalcev na območju občine Kanal ob Soči naraščalo do leta 1910.
Obe svetovni vojni sta močno znižali populacijo celotne občine. Po drugi svetovni vojni je
število prebivalcev stagniralo, po letu 1971 pa se je število samo še zmanjševalo (grafikon
16).Če se je število prebivalcev v občini po 2. svetovni vojni zniževalo, vidimo v naseljih
Anhovo (združena naselja Anhovo, Ložice in Gorenje Polje), Deskle ter Kanal večanje števila
prebivalcev (grafikoni 17, grafikon 18 in grafikon 19).
Slika 27: Gibanje števila prebivalcev ter število moških in žensk na območju občine Kanal ob
Soči v letih 1869 – 2011

Slika 28: Gibanje števila prebivalcev ter število moških in žensk v Anhovem v letih 1869 –
2011
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Slika 29: Gibanje števila prebivalcev ter število moških in žensk v Desklah v letih 1869 –
2011

Slika 30: Gibanje števila prebivalcev ter število moških in žensk v Kanalu v letih 1869 – 2011

Preglednica 16: Število zaposlenih v Salonitu Anhovo ter število prebivalcev v občini Kanal
ob Soči, ter naseljih Anhovem, Desklah in Kanalu v obdobju 1953 - 2002
Leto

1953
1961
1971
1981
1991
2002
2011

Število prebivalcev
Število zaposlenih V občini Kanal V naselju V naselju
v Salonitu Anhovo ob Soči
Anhovo
Deskle
1039
7638
959
871
1315
7370
1026
887
2271
7594
1137
1092
2656
6971
852
1210
1626
6604
642
1453
481
5948
610
1324
188
5748
535
1269

Vir: Salonit Anhovo, d.d., Popisi RS iz leta 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 in 2002
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V vseh naseljih (Anhovo, Deskle, Kanal) se je število prebivalcev od leta 1953 povečevalo,
od leta 1991 pa zniževalo. Število je naraščalo predvsem zaradi pozitivnega migracijskega
salda. Zaradi velikega povpraševanja po azbestcementnih izdelkih so se odpirala nova
delovna mesta in ljudje so se priseljevali v okolico podjetja. V naselju Anhovo se je število
prebivalcev začelo zmanjševati že v 70. letih 20. stoletja, zaradi bližine industrijskih objektov.
Podjetje, ki se je zelo hitro širilo, je prišlo že v naselje, zato je leta 1979 podpisalo sporazum s
krajevnima skupnostma Deskle in Kanal o nadomestnih gradnjah za preselitev krajanov iz
njegove neposredne bližine (Salonit Anhovo 80+, 2002). Po osamosvojitvi Slovenije in
zmanjševanju delovnih mest v Salonitu Anhovo so se mnogi iz Deskel in Kanala odselili
bodisi nazaj domov v bivše republike Jugoslavije bodisi v mesta, kjer je lažje dobiti službo.
Čeprav grafikon 11: Gibanje števila zaposlenih v Salonitu Anhovo v letih 1950 – 2011
prikazuje večji delež moških v zaposlitveni strukturi podjetja, se tega v prebivalstvenem
razmerju skoraj ne pozna. Leta 1971, ko je bilo število moških v Anhovem in Desklah večje
od števila žensk si lahko razlagamo tako, da so se takrat v naselja priseljevali le moški, v
desetih letih pa so za njimi prišle tudi ženske.

6.2. MIGRACIJE
V času odprtja novih delovnih mest v Salonitu Anhovo so se v spodnjo soško dolino preselili
tudi migranti iz bivših republik nekdanje Jugoslavije, ki so želeli zaslužiti denar. To se lepo
vidi iz spodnjih grafikonov, ki nam prikazujejo priseljevanje v posamezna naselja.
Slika 31: Število migrantov po območju priseljevanja v naseljih Anhovo, Deskle in Kanal leta
1971

Če se osredotočimo na priseljevanje iz drugih občin iste republike vidimo, da je na prvem
mestu Kanal. To je razumljivo, saj je lokalno središče s številnimi storitvami. Število
migrantov iz drugih občin in drugih republik SFRJ je v Anhovem večje kot v Desklah, čeprav
je slednje večje naselje. V Anhovo se je tudi priselilo največ migrantov iz drugih republik
SFRJ na območje današnje občine. To nam nakazuje, da so se ljudje priseljevali v Anhovo
predvsem zaradi bližine zaposlitve v podjetju.
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Slika 32: Število migrantov po posameznih obdobjih priseljevanja v naseljih Anhovo, Deskle
in Kanal do leta 1971

Največ migrantov v vseh naseljih je bilo v obdobju 1961 – 1965, najmanj pa med obdobjem
2. svetovne vojne. Obdobja niso enakomerno razporejena, zato ne moremo narediti trenda
poteka migracij v teh naseljih. Lahko pa vidimo zelo veliko število priseljenih v Anhovo v
letih 1970 in 1971, ko se jih je priselilo 139 (Popis RS 1971). To predstavlja 12,2% celotnega
prebivalstva Anhovega in 48,4% celotnih migrantov na območje občine Kanal ob Soči v letu
1971.
V obdobje od leta 1945 do 1971 se je v Anhovo naselilo 506 migrantov (20,6% celotnih
priseljenih v občino Kanal ob Soči), v Deskle 451 migrantov (18,4% celotnih priseljenih v
občino Kanal ob Soči) in v Kanal kot središču 651 migrantov (26,6% celotnih priseljenih v
občino Kanal ob Soči).
Preglednica 17: Število zaposlenih v Salonitu Anhovo iz drugih republik SFRJ
Leto
1981
1982
1983
1985
1986
1989

Število zaposlenih v Salonitu Anhovo
iz drugih republik SFRJ
274
168
166
261
268
166

Vir podatkov: Salonit Anhovo, d. d.
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Slika 33: Gibanje števila zaposlenih v Salonitu Anhovo po narodnosti

Podatki o zaposlenih iz drugih republik SFRJ so le za nekatera leta v 80. letih 20. stoletja.
Njihovo število se je iz leta v leto spreminjalo, vendar je njihovo število ostalo približno
enako, medtem ko se je skupno število zaposlenih zmanjševalo. Leta 1981 so predstavljali
10,3% celotnih zaposlenih, leta 1986 11%, leta 1989, ko se je število zopet zmanjšalo, pa
7,5%.
Podatkov zaposlenih po narodnosti žal ne moremo primerjati s podatki o številu prebivalcev
iz bivših republik Jugoslavije na območju občine Kanal ob Soči. Občina je takrat pripadala
mestni občini Nova Gorica, za katero se je podatke zbiralo pri popisu RS leta 1991.

6.3. POSELITEV
Podjetje Salonit Anhovo d.d je vplivalo na poselitev predvsem v svoji okolici. Po drugi
svetovni vojni je bilo veliko novogradenj v Anhovem, Desklah, Kanalu… Le-te je zidal bodisi
Salonit Anhovo za potrebe svojih priseljenih delavcev bodisi zaposleni s posojili, ki jim jih je
dalo podjetje. Prva stanovanja za zaposlene so zgradili leta 1950.
V Anhovem je Salonit Anhovo zgradil dvonadstropne bloke s stanovanji ob današnji cesti iz
Deskel proti staremu centru Anhovega. V Desklah so za potrebe priseljenih migrantov
zgradili pet štirinadstropnih stanovanjskih blokov na današnji Ulici Talcev. Delavci so si s
posojili zgradili hiše v ulicah Zalog in Črnce. Takšne gradnje so bile prisotne tudi v Kanalu in
v Novi Gorici. Te gradnje so potekale v poznih 70. letih 20. stoletja.
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Slika 34: Gradnja blokovskega naselja v Desklah

Vir: Salonit Anhovo, d.d.

Slika 35: Gradnja stanovanjskih hiš na ulicah Črnce in Zalog v Desklah

Vir: Salonit Anhovo, d.d.

Leta 1970 so v podjetniškem glasilu Naš list pisali o stanovanjski problematiki delavcev.
Tega leta je bilo podjetje lastnik 260 družinskih in 90 samskih stanovanj, kjer je živelo okoli
420 delavcev. S krediti in posojili za gradnjo in popravilo stanovanjskih objektov so rešili
stanovanjski problem 450 – 500 delavcev. Kljub temu je še vedno 300 do 400 delavcev, ki
nimajo stanovanj ali živijo v zelo neprimernih prostorih (Smo za rekonstrukcijo…, 1970, str.
9).
Leta 1966 je bil v Desklah zgrajen samski dom predvsem za delavce, ki so pred tem živeli v
barakah brez kurjave, vode in sanitarnih prostorov (Samski dom…, 1968, str. 7) ali za
delavce, ki so se na delovno mesto vozili od zelo daleč. Samski dom ima štiri nadstropja ter s
pritličjem 86 postelj v dvo- in triposteljnih sobah. To je bila velika pridobitev za vse, ki niso
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imeli urejenih pogojev za bivanje. Z manjšanjem števila zaposlenih v podjetju ter vedno večji
uporabi lastnih prevoznih sredstev se je število stanovalcev v samskem domu hitro
zmanjševalo, predvsem v 90-ih letih prejšnjega stoletja, dokler ga niso leta 2009 zaprli.
Leta 1979 je bil podpisan sporazum s krajevnima skupnostma Deskle in Kanal o nadomestnih
gradnjah za preselitev krajanov iz neposredne bližine industrijskih objektov(Salonit Anhovo
80+, 2002), a šele leta 1985 je podjetje odkupilo zemljišča v Ložicah in na Močilih ter
razdelilo parcele prizadetim krajanom iz Anhovega za gradnjo individualnih hiš. Ti dve
naselji sta se začeli širiti sredi 80. let zaradi priseljevanja Anhovcev ter imata za posledico da
je večina stavb v naselju novogradenj.
S pomočjo pri izgradnji hiš ali z najemom stanovanja se je veliko ljudi preselilo iz manj
dostopnih krajev v dolino, bližje lokalnim središčem in zaposlitvi. Kot posledica tega so se
odročne vasi izpraznjevale, ostali so samo starejši ljudje, ki pa so z njihovo smrtjo vasi ostale
prazne.
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7. VPLIV PODJETJA SALONIT ANHOVO NA DRUŽBENI KAPITAL V OBČINI
KANAL OB SOČI
7.1. INVESTICIJE
Salonit Anhovo, d.d. je, kot največji zaposlitveni center v občini Kanal ob Soči, skrbel tudi za
družbeno življenje svojih delavcev ter pomagal pri izgradnji raznih javnih ustanov.
Po drugi svetovni vojni, ko je bilo potrebno veliko vlagati v infrastrukturo je podjetje vložilo
do leta 1961 skupno 272.056 DIN (današnjih 4.576,81 EUR) v družbeni standard (V spomin
na prehojeno pot, 1961).
Preglednica 18: Investicije Salonita Anhovo, d.d. v družbeni standard po letih
Leto
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Investicija v DIN
7.708
8.727
3.578
3.294
64
4.766
782
7.013
13.173
14.121
50.521
57.710
69.457

Vir: V spomin na prehojeno pot, 1961

Poleg investicij je podjetje pomagalo pri gradnji tudi s sponzoriranjem gradbenega materiala
za gradnjo, »posojo« delavcev med delovnim časom za gradnjo in še na veliko drugih
načinov. Naj omenim samo izgradnje nekaterih večjih objektov v občini Kanal ob Soči pri
katerih je sodeloval tudi Salonit Anhovo: kulturni dom v Desklah (leta 1959), Osnovna šola
Kanal (leta 1962), Osnovna šola Deskle (leta 1963), telovadnica in vrtec v Desklah (leta
1966), vrtec v Kanalu (leta 1971), novi telovadnici v Kanalu (leta 1998) in Desklah (leta
2007).
Za potrebe počitnikovanja svojih zaposlenih so imeli v lasti tudi več počitniških kapacitet
(počitniško dom Izola, počitniški dom Kranjska Gora, počitniški dom Nerezine, apartma
Bovec in dva apartmaja v Stari Gavzi). Počitniške kapacitete, sicer v manjšem obsegu, so
zaposlenim na voljo še danes.

7.2. ŠPORTNA IN KULTURNA DRUŠTVA
Podjetje je poskrbelo za športno in kulturno udejstvovanje svojih delavcev in ostalih krajanov.
Zato so se že zelo zgodaj ustanovila razna društva znotraj podjetja, kjer so lahko ljudje
aktivno preživljali svoj prosti čas.
Leta 1947 je bil ustanovljen moški pevski zbor DPD »SVOBODA« Anhovo v sklopu
kulturnega društva DPD »SVOBODA« Anhovo, leta 1955 je bilo ustanovljeno prvo športno
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društvo in sicer Nogometni klub Anhovo, leta 1961 pa je izšla prva številka Salonitovega
internega časopisa Naš list. Že leta 1972 so organizirali prvo sindikalno tekmovanje OZD
(organizacija združenega dela) Salonit Anhovo v veleslalomu, ki je še do danes ostalo
tradicionalno. Zadnja leta se zaposleni zberejo na smučarskem tekmovanju v začetku marca
na Kaninu. Smučarski klub je za svoje potrebe v Kalu nad Kanalom leta 1976 postavil 500m
dolgo smučarsko vlečnico.
Trenutno najbolj poznani društvi, ki obe delujeta pod okriljem Salonita Anhovo, sta
odbojkarski klub Salonit Anhovo in pihalni orkester Salonit Anhovo. Odbojka je prisotna v
Kanalu že od konca 2. svetovne vojne, Salonit Anhovo pa je postal njihov generalni sponzor
leta 1972 (Odbojkarski klub Salonit Anhovo, 2012). Pihalni orkester deluje od leta 1952 in je
od samega začetka pod sponzorstvom Salonita Anhovo.
Salonit Anhovo še danes pomaga različnim občinskim društvom v obliki sponzorstev in
donacij pri njihovem delovanju ter organiziranju raznih prireditev.

41

Angelika Koncut

Vpliv podjetja Salonit Anhovo na razvoj občine Kanal ob Soči

8. VPLIV PODJETJA SALONIT ANHOVO NA GOSPODARSTVO V SLOVENIJI IN
OBČINI KANAL OB SOČI
8.1. SALONIT ANHOVO, D.D. V SLOVENSKEM MERILU
Družba Salonit Anhovo je vodilni proizvajalec cementa v Sloveniji, vendar se je
povpraševanje po cementu od krize leta 2008 zelo zmanjšalo.
Leta 2010 je skupina Salonit na Dnevnikovi lestvici največjih skupin podjetij glede na
prihodke od prodaje zasedel 61. mesto; na lestvici Kapital Top 500 po prihodku pa je družba
Salonit Anhovo zasedla 132. mesto. Na lestvici časnika Delo – Največja podjetja v letu 2010
po celotnih prihodkov se je Salonit Anhovo, d.d. uvrstil na 134. mesto (Letno poročilo 2011 –
Salonit Anhovo).
Preglednica 19: Poslovanje Salonita Anhovo, d.d. v letih 2008 – 2011
2008
Čisti prihodki od prodaje (v 84.243.914
EUR)
Čisti poslovni izid (v EUR)
9.169.947
Kapital (v EUR)
135.543.791
Dolgoročna sredstva (v EUR)
192.723.810
Vsa sredstva (v EUR)
252.561.030
Koeficient
gospodarnosti 1,27
poslovanja

2009
67.553.654

2010
49.417.953

2011
46.418.562

1.542.111
131.962.299
203.108.619
267.333.171
1,14

-4.083.806
125.891.078
186.387.802
243.664.204
1,05

-3.754.785
122.120.912
166.358.544
216.960.771
0,83

Vir podatkov: Letno poročilo 2009, 2010 in 2011 - Salonit Anhovo, d.d.

Čisti prihodki od prodaje so se od leta 2008 zniževali, prav tako kapital in vsa sredstva. Čisti
poslovni izid je dosegel najnižjo vrednost leta 2010, v letu 2011 pa se je zvišal za 329.021
EUR, kar je gotovo spodbudno. Vseeno je glede na leto 2008 za 141% manjši.
Slika 36: Prodaja cementa na domačem trgu v obdobju 2006 - 2010

Vir podatkov: Letno poročilo 2010 – Salonit Anhovo, d.d

Domača prodaja je v letu 2010 dosegla najnižjo raven v zadnjih petih letih. Vzroke lahko
najdemo v nizki investicijski potrošnji, nizkih cenah konkurence in v zaustavitvah odpreme
največjim dolžnikom (Letno poročilo 2010 – Salonit Anhovo, d.d.). Leta 2011 je bila domača
prodaja za 28% nižja od planirane in za 18% nižja od količin v letu 2011. Se je pa na račun
domačih kupcev povečal izvoz iz 15% na 24% (Letno poročilo 2011 – Salonit Anhovo, d.d.)
Glavni izvozni trg za Salonit Anhovo, d.d. je Italija. Italijanska poraba cementa je leta 2011
upadla za več kot 30% vrednosti porabe pred začetkom krize leta 2008 in trenutno znaša 31,3
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Mt. Izvoz je omejen na pokrajini Furlanijo (65%) in Veneto (35%). Z izvozom klinkerja so
oskrbovali mlinice cementa, prodaja cementa hčerinski družbi Friulana je predstavljal 13%
celotnega izvoza.. Izvozna prodaja leta 2011 bila za 40% večja od leta 2010 (Letno poročilo
2011 – Salonit Anhovo). Podjetje izvaža še v naslednje države: Hrvaško, Srbijo in Romunijo
(Podatkovna baza slovenskih izvoznikov, 2012).

8.2. SALONIT ANHOVO D.D. V OBČINSKEM MERILU
Salonit Anhovo, d.d. je pomembno podjetje v občini Kanal ob Soči. Je lokalno zaposlitveno
središče, s čimer omiljuje izseljevanje iz občine.
Slika 37: Povprečne letne bruto in neto plače na zaposleno osebo in delovno aktivno
prebivalstvo v občini Kanal ob Soči

Slika 38: Povprečne bruto plače na zaposleno osebo in število zaposlenih v Salonitu Anhovo,
d.d.

Povprečne bruto in neto plače v občini Kanal ob Soči so bile najvišje leta 2009, medtem ko je
bilo največ delovnega aktivnega prebivalstva leta 2008. Čeprav se je število delovno
aktivnega prebivalstva v letih 2009 in 2010 znižalo, so povprečne bruto in neto plače ostale
približno enake, to je med 1400 EUR in 1600 EUR za bruto in med 800 do 1000 EUR neto
plače.
Število zaposlenih se je v podjetju Salonit Anhovo od leta 2006 pa do 2011 stalno
zmanjševalo, medtem ko je povprečna bruto plača do leta 2009 naraščala, leta 2010 in 2011
pa rahlo znižala
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9. SKLEP
Odkar je leta 1921 podjetje Salonit Anhovo nastalo na rečni terasi ob naselju Anhovo, prinaša
okoliškim ljudem zaposlitvena mesta. Nihče si ne zna predstavljati občine Kanal ob Soči brez
tega industrijskega giganta.
V zaključni seminarski nalogi je predstavljen vpliv podjetja Salonit Anhovo, d.d., na občino
Kanal ob Soči.
Pri vrednotenju fizično in družbeno geografskih dejavnikov so bile pri fizičnogeografskih
značilnostih upoštevane geološke značilnosti, relief, prst in podnebje. Prikazujejo geološki
prikaz nastanka in pojavnost laporja, glavne surovine podjetja Salonit Anhovo ter podrejenost
ostalih dejavnikov ozki rečni dolini Soče. Zaradi le-te se izoblikuje lokalna zračna cirkulacija,
ki je pomembna za lokalne vplive podjetja na okolje. Pri družbenogeografskih elementih pa
smo upoštevali demografske in poselitvene značilnosti. S povečanjem proizvodnje v podjetju
po koncu druge svetovne vojne, se je povečalo število zaposlenih in posledično migrantov, ki
so iskali prebivališče v okolici podjetja. Ti dejavniki s podjetjem sovplivajo na trenutno stanje
okolja, pri čemer sem izpostavila stanje prostora, zraka, prsti in vodovja.
V prostor je z dnevnim kopom zelo poseženo. Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o. imajo v
uporabi štiri kamnolome, od teh je en v stanju mirovanja, v enem pa poteka sanacija z
odlaganjem inertnih odpadkov.
V nalogi smo osvetlili le nekatere najbolj značilne vplive podjetja na okolje, nismo pa
obravnavali nekaterih dodatnih elementov, na primer ravnanje z odpadki, tresljaje, hrup, itd..
Po podatkih, ki so nam dostopni na Agenciji za okolje RS, lahko ocenimo, da se je stanje
onesnaženosti zraka izboljšala. Nobena vrednost na izpustih emisij ni bila presežena.
Koncentracija delcev PM10, ki odraža kakovost zunanjega zraka, ni nikoli presegla mejne
vrednosti, tudi na račun številnih odpraševalnih naprav, ki jih je postavilo podjetje.
Onesnaženost prsti ni problematična, prav tako onesnaževanje vod ne. Vsakoletni merjeni
parametri izpustov v vodo so pod mejnimi vrednostmi. Voda, ki jo uporabljajo za hlajenje
industrijskih naprava ne pride v stik z industrijskimi materiali, zato ni onesnažena. Podjetje
ima v lasti tri čistilne naprave s katerimi prečisti komunalno vodo, preden jo odvajajo v Sočo.
Največji negativen vpliv Salonita Anhovo na prebivalstvo je nedvomno azbestoza. Čeprav je
podjetje skrbelo za zdravje svojih zaposlenih in za stanje okolja je azbestoza prerasla v pravo
epidemijo, s katero se je moralo lokalno prebivalstvo spopasti. S pomočjo države se je
podjetje uspelo prestrukturirati v brezazbestno proizvodnjo in oboleli so dobili odškodnine.
Salonit je s svojo vlogo lokalnega zaposlitvenega centra vplival na prebivalstvo in poselitev.
Z večanjem števila delovnih mest so se sprožile migracije ljudi v bližino podjetja. Priseljevali
so se iz okoliških krajev in občin, pa tudi iz bivših republik Jugoslavije. Za priseljene delavce
je moralo podjetje nameniti stanovanja oziroma posojila za gradnjo stanovanj, ki so se
zgradila v Desklah, Anhovem, Kanalu… Tudi poselitvena slika Anhovega se je po letu 1979
spremenila, saj se je tega leta podjetje obvezalo preseliti prebivalce Anhovega zaradi bližine
cementarne.
Vse večje javne ustanove (šole, vrtci, kulturni dom) so bile zgrajene s Salonitovo pomočjo,
prav tako je skrbel tudi za športno in kulturno preživljanje prostega časa svojih delavcev in
lokalnega prebivalstva. Pod njegovim okriljem so nastala števila društva, nekatera so dejavna
še danes.
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Na podlagi zgoraj naštetih dejstev lahko potrdim delovne hipoteze. Podjetje Salonit Anhovo,
d.d. je vzporedno z gospodarskim razvojem posegel v prostor ter okolje. Vendar ne smemo
pozabiti, da je podjetje po vojni pomagalo številnim ljudem obnoviti stanovanjske objekte,
zgraditi javne ustanove ter ponudilo priseljenim stanovanja. Salonit Anhovo in družbe
skupine Salonit so še vedno največji zaposlovalec v občini Kanal ob Soči. Zaključim lahko,
da ima podjetje Salonit Anhovo velik vpliv na razvoj občine Kanal ob Soči.
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10. SUMMARY
The Salonit Anhovo Enterprise has been providing the local people with employment since
1921, when it opened the factory on a river bank next to the village of Anhovo. . Nobody can
imagine the community of Kanal ob Soči without this industrial giant.
The final research work shows influences of the Salonit Anhovo d. d. Enterprise on the
Community of Kanal ob Soči.
The assessment of physical, social and geographical factors was made considering the
geological characteristics, the relief, the soil as well as the climate. They show a geological
development, the presence of marl - the main raw material of the Salonit Anhovo Enterprise and the subordination of other factors in the narrow Soča Valley. The Soča River forms a
local air current , which is important when spreading polluted air over shorter distances.
When assessing social-geographical factors, demographic characteristics were considered the
most. At the end of the Second World War, when there was an increase in production in the
company, there was also an increase in the number of employees and consequently migrants,
who were looking for a place to live close to the factory. These factors, together with the
enterprise itself, influence the current state of the environment. My research, however, is
mostly focused on the situation of the region, air, soil and waters.
The daily excavation heavily influences the situation of the region. Salonit Anhovo,
Kamnolomi d.o.o. owns four quarries, one of which is currently inactive. In Deskle quarry
rehabilitation takes place with the disposal of inert waste.
In this work, we highlight only some of the most significant impacts of the company, but we
have not dealt with some additional elements, such as waste treatment, vibrations, noise, etc. ..
According to the data that we have available at the Environmental Agency, we can assume
that the air quality improved. No value to the emissions has not been exceeded. The
concentration of PM10, which reflects the quality of ambient air, never exceeded limits, even
at the expense of many dust collectors by the Company.
Soil contamination is not a problem, as water pollution. The annual emissions measured
parameters in water are below the limit values. Water, which is used for industrial cooling
device to come in contact with industrial materials, it is not contaminated. The company owns
three water treatment plants to purify sewage water before it is discharged into the Soča.
The greatest negative impact on the population Salonit Anhovo is undoubtedly asbestosis.
Although the company worried about the health of its employees and the state of the
environment has grown in asbestosis epidemics, which had local people to deal with. With the
help of the country, the company has managed to restructure the production brezazbestno and
suffering they get compensation.
Salonit with his role as a local employment center impact on population and housing. By
increasing the number of jobs have triggered migration of people close to the company. Have
immigrated from surrounding towns and municipalities, as well as from the former republics
of Yugoslavia. For migrant workers, the company should have paid housing or housing loans,
which were built in Deskle, Anhovo, Kanal... The settlement figure Anhovo has changed
since 1979, since this year, a company committed to relocate residents Anhovo the proximity
cement.
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All the major public institutions (schools, kindergartens, cultural center) were built with the
help of Salonit, also was responsible for the sporting and cultural leisure activities of their
workers and the local population. Under its auspices, the number of clubs were created, some
are active today.
Based on the above facts we can confirm the hypothesis. Company Salonit Anhovo, d.d. in
parallel with economic development encroached on the space and the environment. However,
we must not forget that after the war the company helped many people restore housing, build
public institutions and offer migrant housing. Salonit Anhovo and Group companies Salonit is
still the largest employer in the Municipality of Kanal ob Soci. Can conclude that the
company has Salonit Anhovo major impact on the development of the Municipality of Kanal
ob Soci.
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