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Po drugi šolski uri smo se z avtobusom odpeljali v Salonit Anhovo. Ko smo se peljali 

proti zapuščenem kamnolomu Lastivnica, smo videli še kamnolom Rodež in Perunk. 

Povedali so nam, da ju bodo združili v enega. Ob prihodu v kamnolom smo najprej 

videli star buldožer, ki ne deluje več. 

Dominik S. 

 

 Kako minirajo? Najprej izvrtajo 

globoko vrtino. Potem dajo noter 

veliko razstreliva. To vem tudi 

sam, saj se eksplozije pri nas v 

Ligu zelo močno slišijo. 

Včasih so v kamnolomu še veliko 

uporabljali kramp in lopato. 

Material so nalagali na vagončke, 

ki so material po žičnici prepeljali 

v tovarno. Danes pa je vse 

drugače. 

Ogled mi je bil zelo všeč. Mogoče 

bom tudi jaz kdaj delal tam. 

Jani H. B. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buldožer je že zelo star in zarjavel. Na 

začetku je imel za dvigovanje »žlice« 

jeklene vrvi. Kasneje so naredili 

hidravlično dvigovanje. Na zadnjem delu je 

imel škatlo z orodjem. Pred tremi leti so ga 

prenehali uporabljati. 

 

Žiga G.  

 



 

V torek, 3. 5. 2022, smo zadnje tri 

šolske ure odšli v kamnolom 

cementarne Salonit Anhovo, 

natančneje v kamnolom Lastivnica. Z 

avtobusom smo se popeljali skozi dva 

aktivna kamnoloma, po imenu Rodež 

in Perunk. Ko smo prišli v kamnolom 

Lastivnica so nas sprejeli zaposleni v 

Salonitu, uslužbenka Marjana in 

uslužbenca Rok in Mitja. Razdelili smo se v tri skupine po deset učencev, ena skupina 

punc in dve skupini fantov. Moj prvi vodič je bil Rok, ki nam je predstavil potek 

proizvodnje, pri katerem se kamnine spremenijo v cement. Ker pa Rok dela v 

laboratoriju, kjer preiskujejo kakovost cementa, nam je predstavil še delo v samem 

laboratoriju. Nato je sledila predstavitev Marijaninega dela. Podrobneje nam je 

predstavila minerale in kamnine, njihovo sestavo, katere kamnine potrebujejo za 

pridelavo cementa.  Nadaljevali smo z Mitjo, ki nam je predstavil star buldožer znamke 

Caterpiler. Nekaj besed nam je povedal o zgodovini cementarne in o fosilih. 

Ker smo bili že kar pošteno utrujeni, smo si privoščili manjšo malico. Ko smo se 

okrepčali, smo se z avtobusom odpeljali mimo slapa do demperja, pred katerim smo se 

slikali. Ker se je že hitro bližal konec našega obiska, smo se zaposlenim zahvalili in se 

z avtobusom odpravili proti šoli. V šoli 

smo dan zaključili z kratkim opisom 

kaj vse smo doživeli v kamnolomu.  

Sam sem bil zelo navdušen nad 

obiskom kamnoloma, verjetno tudi  

zato, ker sem o njem že veliko slišal 

tudi od očeta, ki je tam zaposlen. Ko pa 

sem to še videl, sem si vse to lažje 

predstavljal. 

Domen B. 

 



 

Ko smo bili v kamnolomu, mi je bila 

najbolj všeč prijaznost vodičev. 

Pripovedovali so nam o delu v 

kamnolomu in kako poteka delo v 

tovarni. Najbolj so mi bili všeč svetleči 

minerali. Ko smo prišli do teme o 

miniranju, smo imeli največ vprašanj. 

Zanimivo je, kako izkopljejo vrtino, 

kako izračunajo, koliko streliva je 

potrebno nasuti vanjo in kako lapor razstrelijo. Izvedeli smo, da so v kamnolomu našli fosile.  

 

Poskrbeli so tudi za okusno malico. Ob zaključku, so dogodek popestrili s fotografiranjem pri 

mogočnem »demperju«. 

Neja L. 

 

 


