15. SEPTEMBER 2021

VIRTUALNI ALMANAH
OB 100. OBLETNICI
CEMENTARNE

Naši sodelavci so se podali v raziskovanje zgodovine.
Prevzeli so vlogo novinarjev in poiskali sogovornike, ki so jim
pomagali pri zbiranju spominov. Z bogato bero 100-letnih
spominov se bomo 15. septembra 2021 srečali na spletu.
Pokazali vam bomo, kaj vse so zbrali naši sodelavci, in se
s člani uprave Salonita Anhovo pogovorili o prihodnosti
cementarne.
Vse informacije v zvezi z virtualnim almanahom ob 100.
obletnici cementarne bomo objavili na spletni strani
www.salonit.si.

Vse dogodke bomo izpeljali v skladu z
veljavnimi ukrepi za omejevanje
epidemije. Ker si želimo zagotoviti čim
večjo varnost vseh udeleženih, bomo
omogočili brezplačno hitro testiranje
na novi koronavirus:
10. septembra, pred termini Dneva
odprtih vrat, pri vhodu v cementarno;
18. septembra ob 13.30 uri na
Taborniškem prostoru.
Morebitne spremembe lahko spremljate
na spletni strani www.salonit.si.

100.
obletnica
delovanja
cemetarne

Kaj vse lahko doživi človek v 100 letih? In kaj vse lahko
doživi neko podjetje v tem času? Če seveda uspešno
premaga vse spremembe in menjave generacij …
Salonit Anhovo je v Srednji Soški dolini že 100 let.
Nekoč jugoslovanski gigant, danes moderna evropska
cementarna s pogledom, usmerjenim v prihodnost.
Praznovanje obletnice cementarne bo letos vsebinsko
obarvano. Večja druženja bomo prihranili za čase, ko
nam bodo to dovoljevale epidemiološke razmere.
Vabljeni na dogodke, ki jih pripravljamo za vas.
Veseli bomo vašega obiska.
sodelavci Salonita Anhovo

18. SEPTEMBER 2021

TEMATSKA POT DESKLE
Vabljeni na otvoritev in ogled
Tematske poti Deskle,
v soboto, 18. septembra 2021 ob 14. uri,
na Taborniškem prostoru v Gorenjih Desklah.
Otvorili bomo pet kilometrov dolgo označeno pohodno pot
v okolici Deskel. Opremili smo jo s tematskimi tablami, ki
razlagajo arheološke, zgodovinske in etnološke
zanimivosti ter naravno dediščino tega kraja. Ustvarjalci
tematske poti bomo ta dan na voljo za predstavitev vsebin
tematskih tabel. Dan bomo zaključili s predstavitvijo
novega albuma Pihalnega orkestra Salonit Anhovo.
Prijave na dogodek niso potrebne.

10. SEPTEMBER 2021

DAN ODPRTIH VRAT
Vabljeni na ogled cementarne
v petek, 10. septembra 2021.
Prijavite se lahko na enega od treh terminov;
ob 10., 13. ali 16 uri.
Ogled proizvodnje bomo pospremili z razlago, predstavili
vam bomo razvojne načrte na poti do brezogljične
cementarne, odgovorili na vaša morebitna vprašanja in si
ogledali razstavo miniatur.

Prijave zbiramo prek prijavnega obrazca na spletni strani
www.salonit.si ali na telefonski številki 05 39 21 225,
med 10. in 15. uro. Za varnostno opremo bo poskrbljeno, vam pa
priporočamo zaprto športno obutev.
Za morebitna vprašanja nam lahko pišete na pr@salonit.si.

SEPTEMBER 2021

SVET GRADENJ

S CEMENTI SALONITA ANHOVO
V MINIATURAH
V začetku septembra bomo
odprli razstavo
avtorja Antona B. Leskovarja.
Prek mojstrskih miniatur bomo spoznavali, kako so potekale
in še potekajo gradnje nekaterih izjemnih objektov v
Sloveniji, ki jih povezujejo cementi Salonita Anhovo.
Razstavo boste lahko obiskali po predhodni najavi na e-naslov:
info@salonit.si.

