Zapisnik 1. sestanka skupne delovne skupine KS Kanal, KS Anhovo-Deskle,
predstavnika občine Kanal ob Soči in družbe Salonit Anhovo
Anhovo, 2.4.2015
Trajanja od 16.00 do 19.00
Prisotni: Marko Bucik, Ivan Križnič, Janez Medvešček, Bojan Stanič, Klara Medvešček,
Klemen Stanič, dr. Tanja Ljubič Mlakar in Peter Korenjak
Začetni sklepi sestanka:
-

V listi prisotnosti zapišemo kontakte delovne skupine (lista prisotnosti je priloga tega
zapisnika)
Vsakokrat se piše zapisnik, ki se ga pošlje vsem udeležencem po e-pošti
Na naslednjem sestanku se zapisnik pregleda in potrdi
Zapisnik KS (lahko) javno objavi

Pregled sklepov zapisnika z dne 5.2.2015
Ad. 1: Navezati je potrebno stike z zdravstvom glede vprašanja umrljivosti v občini Kanal
Rok za vzpostavitev stika: 1. teden v marcu 2015
Dr. Tomaž Vuk je navezal stike z dr. Vudragom (Nacionalni inštitut za varovanje zdravja) s
pobudo o izvedbi analize zdravja in umrljivosti v občini Kanal. Dr. Vudrag se je obvezal, da
bodo skupaj s sodelavci formirali strokovno ekipo, ki se bo naloge lotila. V ekipo bodo
povabili tudi dr. Dodič Fikfak.
Novi sklepi:
- Ob naslednjem stiku z dr. Vudragom se poskuša definirati časovne okvirje izvedbe
analize.
- Predhodno povprašat Nacionalni inštitut o dosegljivosti podatkov zdravstvenega
stanja v občini Kanal – podatke pridobiti do konca aprila 2015
- Na enem od sledečih srečanj izvedemo prikaz poročil WHO (Svetovna zdravstvena
organizacija).

Ad. 2: Srečanja širše skupine – to je vseh članov in članic obeh KS ter predstavnikov Občine
in Salonita d.d. postanejo redna (frekvenca 1-krat do 2-krat na leto).
Ad. 3: Formira se delovno ekipo sestavljena iz 2-eh predstavnikov KS Kanal in 2-eh
predstavnikov KS Anhovo-Deskle (vsaj eden od teh predstavnikov naj bo tudi občinski
svetnik) ter 2-eh predstavnikov Salonita Anhovo. Srečanja imenovane ekipe bodo pogosta –
cilj je da pripravlja konkretne aktivnosti: EKIPA JE FORMIRANA IN JE PRIČELA Z DELOM
Povedano je bilo, da se upošteva potrjen in podpisan dopis Salonita Anhovo d.d. z dne
23.03.2015, v katerem so navedeni člani delovne ekipe. Salonit Anhovo je predlagal tri člane,
kar se ne ujema s sklepom prvega sestanka.
Delovna skupina se strinja, da se na sestanke lahko povabi strokovnjake, kot tudi druge
zainteresirane krajane, za kar se znotraj skupine za posamezen sestanek v naprej dogovori.

Ad. 4: Izvesti je potrebno meritve na zemljinah in pridelkih:

Novi sklepi:
- Občina naj pelje postopek izbire izvajalca meritev – v roku 14 dni naj se poišče
potencialne ponudnike ter priporočila katere elemente naj se v prvih meritvah izvede
- Salonit Anhovo lahko subvencionira plačilo meritev
- Delovna skupina naj ima vpliv na zagotovitev verodostojnosti meritev
- V roku 14 dni dobimo s strani Občine oz. KS informacijo glede odločitve
- GLAVNI CILJ: ZAGOTOVITI VERODOSTOJNOST MERITEV
- Na naslednjem srečanj se pregleda obstoječe podatke glede zemljin
- Vsi prisotni se zavežejo poiskati izvajalce meritev zemljin in zraka, ter pridobiti
ponudbe akreditiranih izvajalcev. Na mestih vzorčenja zemljin se vzame po dva
vzorca, ter se jih zapečati zaradi morebitnega navzkrižnega preverjanja. Ponudbe naj
se poišče čimprej, zaželeno v roku 14 dni. Občina naj financira dodatne meritve
navzkrižnega preverjanja rezultatov. Na prvem sestanku je predsednik uprave obljubil
finančna sredstva za izvedbo meritev.
Ad. 5: Postavi se 2 info točki: prva naloga imenovane ekipa naj bo definicija, kaj naj ta točka
prikazuje.
Novi sklepi:
- Postavi se 2 monitorja (samo vpogled v prikazano vsebino)
- Na monitorju prikazati relevantne podatke, da bo prebivalcem takoj jasno kaj
prikazuje (trenutno stanje, trend, mejne vrednosti ,…) – po možnosti grafično
- Do naslednjega sestanka se pripravi predlog prikaza na monitorju
Na sestanku se je odprlo aktualna vprašanja iz okolice:
1. Klara Medvešček je izpostavila prašenje klinkerja, ki je še vedno problem. Isto je
izpostavil tudi Bojan Stanič. V prvih dneh aprila in konec marca je bilo opaziti
povečan klinker prah na Gorenjem polju.
Salonit Anhovo je ob zadnjem remontu saniral točko na peči, na kateri je klinker
občasno uhajal. Očitno zadeva z uhajanjem klinkerja ni še dokončno rešena in bo
potrebno temu problemu namenjati še pozornost.
2. Da bi si krajani lažje predstavljali proces proizvodnje cementa, predlagajo pripravo
blok sheme iz katere bi bilo razvidno npr.:
o Tok materiala, tok plinov
o Kje se dovaja energente v peč
o Kaj se dogaja z različnimi material, spojinami v peči (temperatura gorenja
energentov)
Salonit Anhovo pripravi predlog opisa – prikaza procesa, ki ga predebatiramo na
naslednjem srečanju
3. Strateška situacija v Anhovem – kaj pomeni zapiranje cementarne v Trbovljah in v
Italiji na proizvodni proces v Anhovem.
4. Ivan Križnič je izpostavil vprašanje ponovne vzpostavitve izvajanja meritev v
Krstenici. Povedal je, da je bilo merilno mesto v Krstenici iz neznanih razlogov.
Klemen Stanič in dr. Tanja Ljubič Mlakar sta obrazložila, da smo v programu
določanja reprezentativnih mest določili 2 merilni mesti Gorenje Polje in Morsko glede
na rezultate raziskave.

5. Klara Medvešček je še pripomnila, da je cca 14 dni nazaj v Anhovem smrdelo po
kislem.
Vzroka delovna skupina ne pozna, preverilo se bo če se je kaj v omenjenem obdobju
dogajalo. Predstavniki Salonita Anhovo predlagajo, da ob naslednjem podobnem
primeru takoj odreagirajo in tudi zapišejo podrobnosti (ura, kraj, …).
6. Medvešček pripomni, da se je v času trajanja sestanka nekajkrat močno zakadilo iz
izstopne strani rotacijske peči. Po modrikasti barvi sodeč to ni klinkerni prah, pač pa
neizgorelo gorivo.
G. Klemen Stanič pove, da prihaja do posutja odlepkov in da za to vedo. Obljubi, da
bodo poskusili čimprej sanirati, saj mora biti vedno podtlak v peči.
Križnič pove, da je iz Pečna skoraj vsak dan zaznati modro meglico, ki se širi okoli
cementarne. V dokaz temu obljubi, da bo na naslednjem sestanku predložil
fotografije.
Naslednji sestanek delovne skupine bo 6. Maja ob 16. Uri v prostorih KS
Anhovo-Deskle.
Zapisal: Peter Korenjak

