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Salonit Anhovo, v katerem so svoj čas izdelovali salonitne
plošče iz azbesta, danes pa različne cementne izdelke, je
nedavno organiziral festival Nočna izmena, na katerem
pa je sodelujočim prepovedal govoriti o preteklosti Salo-
nita, »v nasprotnem primeru zaračunamo odškodnino v viši-
ni 10.000 evrov«. V podjetju si torej tudi tako prizadevajo
prikriti svojo preteklost in jo pustiti čim dlje za seboj, da-
nes pa na spletni strani poudarjajo, da zdaj »okolju posve-
čamo posebno pozornost z vpeljanim sistemom stalnih
izboljšav«.
Vendar zapuščina sive preteklosti Salonita ostaja. Gre za
1500 delavcev, ki so zboleli za različnimi oblikami pljuč-
nih bolezni zaradi dela z azbestom (a to so le potrjeni
primeri, celotno število je najverjetneje višje). Ker nekate-
ri izmed njih še vedno delajo v podjetju in njegovih hče-
rinskih družbah, so pred časom želeli vzpostaviti svoj sin-
dikat. Tu pa so se stvari začele grdo zapletati. Bojan Go-
ljevšček, predsednik Zveze sindikatov azbestnih bolnikov
Slovenije, je pojasnil: »Svoje sindikate imamo organizirane v
številnih podjetjih in lokalnih skupnostih, zato smo ga želeli
ustanoviti tudi znotraj Salonita, da bi zastopal naše člane. A
ko smo poskušali vzpostaviti dialog s predsednikom uprave
Jožetom Fundo, nas je gladko zavrnil, češ da je v podjetju vse

v najlepšem redu. Noče dialoga z nami. Tu je treba povedati
vsaj še to, da je bil Salonit saniran z davkoplačevalskim de-
narjem, zato bi vendarle pričakovali, da bodo imeli v podje-
tju boljši odnos do ljudi.«
Kljub vsemu je invalidom uspelo junija 2008 vzpostaviti
svoj sindikat v hčerinski družbi Inde, v kateri delajo inva-
lidni delavci. Pobudnik in prvi izvoljeni predsednik sindi-
kata je bil Stojko Simčič. Kot je zatrdil, mu je Funda pred
tem grozil, »naj pustim stvari pri miru, sicer mi ni pomoči,
saj mi tudi Goljevšček ne bo mogel pomagati. Funda mi je
dal vedeti, da ima mojo usodo v rokah on.«
Očitno res. Simčič je bil kmalu po izvolitvi na položaj
predsednika sindikata v Indeju odpuščen. V sodnem pro-
cesu, ki je sledil, je sodišče na prvi in drugi stopnji ugoto-
vilo, da je bila odpoved delovnega razmerja Simčiču pro-
tipravna. Vendar službe ni dobil nazaj. Uprava je zoper
njega sprožila nov postopek odpovedi, saj zanj menda ni
več dela v Salonitu.
Za vsa pojasnila smo se obrnili na podjetje in v odgovor
so sestavili tole sporočilo: »Z zadevo, o kateri sprašujete,
smo seznanjeni, vendar nismo pravi naslov, saj je gospod
Simčič zaposlen v naši hčerinski družbi Inde, Salonit Anhovo,
d. o. o., ki je samostojna pravna oseba.« Kot že rečeno, Sim-
čič v Indeju ne dela več, dvomiti pa gre tudi o dejanski
samostojnosti te družbe, saj ima prostore na notranjem
dvorišču Salonita Anhovo in je poleg tega tudi v njegovi
lasti. X


