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»Civilna družba  je OBLASTI nastavilo ogledalo in ji pokazalo, da je izgubila stik z realnostjo.« 
Aljaž Pengov Bitenc, Nedelo nedelja, 19.02.2012 
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SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 
SLOVENIJE  SKEI 
REGIJSKA ORGANIZACIJA LJUBLJANE IN OKOLICE 
 

O s e b n a  i z k a z n i c a  
Uradni naziv:  Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice 
Sedež:  Dalmatinova 4, Ljubljana 
Skrajšano ime:  ReO SKEI Ljubljane in okolice 
Matična številka:  5892708000 
Davčna številka:  82164878 
Poslovni račun:  61000-3010100079 odprt pri DH d.d. Ljubljana 
Članarinski račun  01000-0006100025  Sklicevalna številka  – 30101030 

Telefoni in elektronska pošta: 
 

skeilj@sindikat-zsss.si  najnovejši elektronski naslov naše pisarne 

zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  � 3000 915�031-359 662 
darja.arsic@sindikat-zsss.si   � 3000 913�031-359 661 

Telefaks:  01 43 41 210 
SPLETNA STRAN SKEI SLOVENIJE  http://skei.si/  
Facebook:  http://sl-si.facebook.com/ Regijska SKEI Ljubljane 
 
Regijska organizacija teritorialno 
obsega naslednje upravne enote:  

Ljubljana, Domžale, Ig, Kamnik, Kočevje, Šmartno - Litija, Logatec, 
Ribnica in Vrhnika 

 
V našo regijo so vključene podružnice iz podjetij osrednjeslovenske regije, ki zaposlujejo skupaj približno 6000 
delavk in delavcev.  
Sindikalna organiziranost postaja svojevrstna značilnost boljših podjetij, z lastniki, ki verjamejo, da je imeti v 
podjetju organizirane delavce tudi konkurenčna prednost! 
Pripadnost podjetju namreč ni naprodaj, svoje srce lahko zaposleni podarimo le prostovoljno! 
V boljših podjetjih v naši regiji (v naših treh dejavnostih) praviloma deluje sindikat! 

P o d j e t j a  z  o r g a n i z i r a n i m i  p o d r u ž n i c a m i  s i n d i k a t a  v  l e t u  2 0 1 1  
 

1 SKEI HELLA LUX SLOVENIJA 

2 SKEI LITOSTROJ POWER LJUBLJANA 

3 SINDIKAT DINOS HOLDING D.D. LJUBLJANA 

4 SKEI LITOSTROJ JEKLO LJUBLJANA 

5 SKEI SINDIKAT PODJETJA DANFOSS TRATA D.O.O. LJUBLJANA 

6 SAMOPLAČNIKI REO SKEI LJUBLJANE IN OKOLICE 

8 SKEI SINDIKAT MAGNETI D.D. LJUBLJANA 

9 SKEI SINDIKAT CIMOS TITAN D.O.O. KAMNIK 

10 SKEI SINDIKAT TITAN D.D. KAMNIK 

11 SKEI SINDIKAT KOVINA D.D. (HERZ) ŠMARTNO 

12 SINDIKAT LAJOVIC TUBA EMBALAŽA D.D. LJUBLJANA 

13 SKEI SINDIKAT ISKRA SISTEMI D.D. LJUBLJANA 

14 SKEI SINDIKAT FOTONA D.D. LJUBLJANA 

15 SKEI VEGA LJUBLJANA 

16 
IO SKEI KOLEKTOR MAGMA-MAGNETNI IN NANO MATERIALI  
LJUBLJANA 

17 SKEI SINDIKAT LIP D.O.O. LJUBLJANA 

18 SKEI KONFERENCA AS DOMŽALE 

19 SKEI SINDIKAT TURBOINŠTITUT D.D. LJUBLJANA 

20 SKEI SINDIKAT SATURNUS EMBALAŽA, LJUBLJANA 

21 SINDIKAT SKEI KIG IG 

22 SKEI SINDIKAT ETRA 33 D.D. LJUBLJANA 

23 SKEI SINDIKAT IMP ČRPALKE D.D. (IMP PUMPS) 

24 SINDIKAT METREL D.D. HORJUL 

25 SINDIKAT SKEI ISKRA TELA-SEM D.D. LJUBLJANA 

26 SKEI EKOP RIBNICA 

27 SKEI FIPIS RIBNICA 

28 SKEI SINDIKAT ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O. MEKINJE 

29 SKEI SINDIKAT IMP TELEKOM D.D. LJUBLJANA (IMP TEN) 

30 SINDIKAT PODJETJA AUTOCON (KOVINARSKA) 

31 SKEI SIND. PODRUŽNICA TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE 

32 SINDIKAT ISKRA VARJENJE D.O.O. LJUBLJANA 

33 SEKRETARIAT SKEI SLOVENIJE 

34 SKEI SINDIKAT GEOSTROJ D.D. LJUBLJANA 

35 SINDIKAT SKEI ZARJA KOVIS D.O.O. KAMNIK 

36 SINDIKAT SKEI PODJETJA  AVTOTEHNA RIKO (ATRIK) 

37 SINDIKAT SKEI TRITECH D.O.O. LJUBLJANA 

38 SINDIKAT CABLEX D.O.O. - SKEI LJUBLJANA 

39 SINDIKAT SKEI TIBA ELEKTROMOTORJI LJUBLJANA 

40 SINDIKAT SKEI VARNOST GASILSKI SERVIS - VGS 

41 SIND. PODRUŽNICA SKEI DETEL STROJEGRADNJA LOGATEC 

42  SINDIKAT COP D.O.O. KAMNIK 

43 SINDIKAT LITOSTROJ PTS - SKEI LJUBLJANA (Litostroj Ravne) 

44 SINDIKAT PODJETJA ROTIS (PE KOČEVJE) 

45 SINDIKAT ZAPOSLENIH V ZSSS - SKEI 

 POVPREČNA STAROST ČLANSTVA 44 let 07 mesecev 
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V regijo je torej trenutno vključenih nekaj več kot 30 podružnic s preko 20 člani in še nekaj  manjših. 

Č l a n i  i z v r š n e g a  o d b o r a  R e O  S K E I  L j u b l j a n e  i n  o k o l i c e  v  l e t u  2 0 1 1  s o  
b i l i :  
 
Leon DUJMOVIČ - predsednik, Silgan Ljubljana  Igor PERVAN, član IO, Litostroj Jeklo, Ljubljana 
Vincencij JAKOPIČ, podpredsednik – Litostroj Power Ljubljana Matej KRAŠOVEC, član, MAGNETI, Ljubljana 
Vlado HAJDINJAK, član IO, Saturnus Hella d.o.o. Slovenija Zvone HIŽAR - član IO, ISKRA SISTEMI, Ljubljana 
Anita BLATNIK, članica IO - Lajovic Tuba, Ljubljana Zlatko Hernčič – član IO, SKEI Slovenije 
Matjaž GRAŠIČ, član IO - Metrel Mehanika, Horjul  

Š p o r t n a  k o m i s i j a :  
 
Goran JOZIČ  - predsednik športne komisije Litostroj Power d.o.o. Darko Dužević - Saturnus Hella d.o.o. Slovenija 
Tatjana Levič- Saturnus Hella d.o.o. Slovenija Božo ZEKO  DINOS, d.o.o. 
Marijan Pavič-Danfoss Trata  

N a d z o r n i  o d b o r  R e g i j s k e  o r g a n i z a c i j e  S K E I  L j u b l j a n e  i n  o k o l i c e  
 
Rajko Primc upokojen v letu 2010 predsednik NO REJA Bruno– SKEI FOTONA, Ljubljana 
Brane BOROVIČ-član SKEI Hella Saturnus   
 

R e g i j s k i  o d b o r  

 je najvišji organ Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice. Sestavljen je iz večine predstavnikov 
podružnic, le ti pa so predsednice in predsedniki sindikalnih podružnic v regiji. Sestaja se praviloma 
vsake tri mesece v tekočem letu, oziroma najmanj 2 krat letno, kot je zapisano v Pravilih o 
organiziranju in delovanju Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice. 

Na mesto uvoda  
 
Cela Evropa govori o reformah. Pa kaj v resnici te reforme pomenijo? Privatizacijo javnega zdravstva 
in šolstva, uvedbo šolnin, uničenje delavskih pravic, tako imenovano fleksibilnost trga dela. Kar je 
največji absurd. Saj gre po mojem mnenju za popolno nasprotje zdrave logike, saj gre v bistvu za 
ideologijo. To ni katerakoli ideologija, to je čista religija »prostega trga« in je odraz podivjanega 
kapitalizma... Ko na stvar pogledamo s stališča individualnega kapitalista ali podjetnika, so zanj ti 
ukrepi seveda pozitivni. Posamezniku ali podjetju taka ekonomska politika pomaga, saj lahko tako 
hitreje odpušča in mu ni potrebno plačevati odpravnin, ali pa če delavcev ne pusti na dopust ali jim ne 
plačuje prispevkov ali ne prizna bolniške odsotnosti…S stališča nacionalnega gospodarstva ali 
kapitala v celoti, pa fleksibilnost ne pomeni, da bomo imeli več delovnih mest. To pomeni le to, da bo 
delovna sila, (tista ki ima delo in je zaposljiva) hitreje prehajala od enega delodajalca k drugemu, 
novih delovnih mest pa ne bo zato nič več. Nova delovna mesta ne nastanejo zato, ker smo spremenili 
pogoje na trgu dela! Trg ne producira delovnih mest. Nova delovna  mesta se v večjem obsegu 
odpirajo v tovarnah ali zaradi novih vlaganj - investicij, ki so lahko tudi posledica človeške 
ustvarjalnosti, splošnega napredka  človeštva in znanja ljudi. Ljudje odkrivajo nove izdelke, iščejo 
nove tržne niše, samo to ne počno zato, ker je trg bolj fleksibilen, z manj pravicami za zaposlene in se 
na njemu lažje odpušča. Celotna evropska politika ali bolje rečeno histerija varčevanja kar vsevprek 
je zgrešena. Ta politika je sovražna delavstvu, če sploh lahko še govorimo, da je taka politika v resnici 
dobronamerna. Naša družba postaja neprijetna, nevarna, za običajne ljudi postaja vse bolj problem 
osnovno preživetje. Pričakujemo da bomo lahko konkurirali Kitajcem?!  Neposrečen poskus izvoza 
znanja na Kitajsko, kot osnovni koncept evropske komisije je bil že pred leti v celoti zgrešen, tako kot 
poskus, da bi zdaj evropski narodi z zategovanjem pasu tekmovali s »podplačanimi« kitajskimi ali 
indijskimi delavci. Multinacionalke, ki tam odpirajo nova delovna mesta se izgovarjajo na nizko ceno 
dela in visoko gostoto intelekta. Oddelki za razvoj zahtevnih elektronskih komponent in 
računalniških programov v Indiji niso nobena redkost. Je pa to družba ogromnih socialnih razlik. Nam 
je to cilj? Taka pot pripelje vsako družbo do neizogibnih konfliktov! Tudi našo opevano Evropo…. 
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Zato se lahko resno vprašamo ali so sodobni delavci še ljudje? 
»Tisti, ki nimajo lastnine, so kot pravi Abbe Steyes, zgolj velikanska množica dvonožnih instrumentov, 
ki posedujejo zgolj bedno plačani roki in izpito dušo.« Zlomiti je potrebno tak kapitalizem!.  (saj tak 
kot je danes, očitno škoduje človeštvu) 
 
 

 

 

 

 

POV ZE TEK  KL JUČN IH DOGO DK OV,  K I S O V  L E TU 2011 
ZA ZNA MOVAL I N AŠO R EGIJO  
 
Naša organizacija, Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – s kratico SKEI, je 9. februarja 2011 
praznoval svojo 21. obletnico delovanja. Ustanovljen je bil v Velenju v letu 1990. Več informacij o nas je tudi na 
spletni strani http://www.skei.si   
 

Ja nua r 20 11 
 
NOV NAČIN OBVEŠČANJA NA SPLETNI STRANI 
Izšla je poskusna števila »Novic za aktiviste«, ki je bila objavljena na spletni strani. Ideja je morda 
zanimiva, vendar so časovni okviri in izredna raznolikost dejavnosti zaposlenih na regiji botrovali 
kratkemu veku. Tukaj ponavljam nekaj objav iz prvih štirih številk, ki bodo morda v  prijaznejših 
časih za sindikate doživele nadaljevanja in nove objave…. 
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6. KONGRES SINDIKATA KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE 
VI. kongres SKEI bo 15.6.2011 v Ljubljani, naša regija bo imela 6 delegatov. Kongres v skladu s 
statutom sestavljajo novi in stari člani republiškega odbora, člani nadzornega odbora in statutarne 
komisije ter delegati sindikalnih podružnic in območnih organizacij oziroma regijskih organizacij 
glede na število članov na območju oziroma regiji. Članstvo se ugotavlja po podatkih REO in OO SKEI 
v oktobru 2010. 
Kongresno leto za SKEI seveda pomeni veliko dela v prav vseh podružnicah. Nekaj tega dela, tisti 
lepši del, ko zbiramo rezultate volitev in jih posredujemo na višji nivo sindikalne organiziranosti, pa 
je deležna tudi regijska pisarna. V njej naša poslovna tajnica Darja Arsić in moja malenkost sekretar 
Zlatko Hernčič postoriva še kaj drugega, da je delovanje pisarne bolj prijazno za člane naše regije.  
Lahko pa ugotovim, da smo v  naši regiji pretežni del volilnih aktivnosti prestavili na februar in je 
tako bil čas tudi za nekatere druge aktivnosti. 
 
O SLOVENSKIH SINDIKATIH NI VELIKO PROPAGANDNIH FILMOV  
V regijski pisarni smo sodelovali pri pripravi scenarija za natečaj kratkega filma o sindikatih za ZSSS. 
Za osnovo so nam bili kratki filmi o pomenu sindikalnega gibanja angleških  in avstralskih sindikatov. 
Namen natečaja je predvsem ozavestiti mlade in jih navdušiti za aktivno sodelovanje z nami. 
 
CIMOS BO IMEL V RUSIJI NOVO TOVARNO 
V medijih se je pojavila novica, da se Cimos širi še v Rusijo, kjer odpira že drugo tovarno. Ker gre za 
lastnika kar treh podjetij iz naše regije (Litostroj Power, Cimos Titan iz Kamnika in Lip invalidsko 
podjetje) zato smo se z zanimanjem in strahom ozirali v Koper. Podjetje Cimos je najbolj znano kot 
razvojni dobavitelj sklopov in sestavnih delov za avtomobile ter ima v vseh svojih podjetjih sedem 
tisoč zaposlenih 
 
V PODJETJU LIP LITOSTROJ SMO SE PO TREH LETIH POGAJALI ZA NOVO BOLJŠO PODJETNIŠKO 
POGODBO! (LASTNIK CIMOS KOPER) 
Naš Bogdan Ivanovič sekretar za Kolektivne pogodbe in plačni sistem je pripravil izjemno strokovno 
podlago za pogajanja v podjetju LIP Litostroj. Po delni menjavi pogajalske skupine, na eni strani 
sodeluje Drago Brence, novi direktor iz 
Cimosa, ki deluje tudi v Livarni Kamnik in 
predsednica sindikata Bernarda Grašič. Potem 
so se pogajanja kmalu premaknila z mrtve 
točke. Prvi signal je dalo vodstvo, ki je sprejelo 
prej tako sporno kolektivno pogodbo za 
kovinsko industrijo. Na sliki je pogajalski tim 
pred in po podpisu podjetniške pogodbe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
REGIJSKA ORGANIZACIJA SKEI LJUBLJANE IN OKOLICE SE JE ODZVALA NA POZIV ZSSS   
V slovenskih tiskanih in elektronskih medijih se napadi na našo organizacijo krepijo in to v luči 
poskusov korenitega spreminjanja socialne podobe Slovenije s pomočjo izrazito (po mnenju 
sindikatov) škodljive zakonodaje. Zato je bilo s strani regijske pisarne na spletni strani in v 
elektronskih sporočilih v podružnice posredovano kar nekaj informacij dodatnih informacij in 
pojasnil glede stališč sindikatov do aktualnih vprašanj. Predvsem do Zakona o MALEM DELU, ki mu 
ostro nasprotujemo! 
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ZBIRANJE PODPISOV - 19. januarja 2011 smo na seji IO dobili trenutne rezultate: 
Informacija o številu zbranih podpisov za zakonodajni referendum; za ZPIZ-2 je bilo do 5.1.2011 
zbranih 42.230 podpisov, za ZMD je bilo do 19.1.2011 zbranih 48.000 podpisov (podpise za ZMD so 
zbrali predvsem študentje).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDELEŽBA NA SEMINARJU 
Zlatko HERNČIČ, sekretar ReO SKEI Ljubljane in okolice, se je udeležil seminarja na temo: Ravnanje s 
težavnimi uporabniki, cena je bila 90,00 €, z DDV. Stroške udeležbe je krila regija. 
 
NAJNOVEJŠI PRIPOMOČEK IZDAN NA USB KLJUČKU – ZNANJE ZA SINDIKALNE AKTIVISTE 
Izkoristili smo ponujeno priložnost, delitev propagandnega in strokovnega gradiva v okviru Projekta 
SKEI za pridobivanje novih članov in razdeljene ključke napolnili z strokovni in predstavitvenimi 
vsebinami. (Naše podružnice so jih prejele sicer skoraj dva meseca kasneje kot drugod po Sloveniji, 
vendar se je čakanje izplačalo, saj so bili ključki dobro napolnjeni z znanjem.) 
 
4. SEJA SKEI SLOVENIJE V VELENJU 
Seja je minila v železnem repertoarju točk, kot je  bilo poročilo o pogajanjih KPD, o  pripravah na 6. 
kongres (ključ, predlog sklepa, statut) in posebna točka o Agencijskih delavcih. Gre za vseslovenski 
projekt organizacije, kjer bomo skušali izboljšati položaj v podjetjih, kjer je teh delavcev največ. 
 
VOLITVE NA NOVO PO VSEH PODRUŽNICAH! 
Januar in februar sta meseca, ko naj bi v celoti opravili volitve v vseh podružnicah, oziroma 
verificirali mandate tam, kjer je od volitev minilo manj kot leto dni. 
 
2 POMEMBNI INFORMACIJI; 

� Predsednik Leon DUJMOVIČ je člane izvršnega odbora seznanil z opravljenim ogledom 
pisarniških prostorov na lokaciji nekdanje Elme v Črnučah. O točnih cenah se še niso 
dogovarjali. Velikost prostorov je nekaj čez 50 m2, zraven pa pripada tudi eno parkirno mesto. 
V primeru sej, se da pridobiti za tisti dan še nekaj dodatnih parkirnih mest. Cena najema je 
ugodna, točen znesek pa še ni jasen. 

� Sekretar je seznanil člane odbora s trenutnim finančnim stanju regije (na računu in 
depozitih). Seznanil jih je tudi z okvirnim poslovanjem leta 2009. Regija ima v lasti še nekaj 
delnic Delavske hranilnice.  
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IZVRŠNI ODBOR JE PRED ČASOM SPREJEL POMEMBEN SKLEP, KI GA ŽAL NISMO USPELI 
REALIZIRATI 
Sklep je glasil: »Skliče se izredna seja IO ReO SKEI Ljubljane in okolice samo glede Iskanja možnosti 
za znižanje višine najema poslovnih prostorov v Domu sindikatov ZSSS. Na sejo se povabi tudi Lidijo 
JERKIČ, predsednico SKEI in Milana UTROŠO, sekretarja ZSSS.«  
Dejstvo je, da NO ReO SKEI Ljubljane in okolice že več kot dve leti ugotavlja, da je eden od ključnih in 
možnih načinov znižanja stroškov poslovanja prav najemnina poslovnih prostorov. Zlatko HERNČIČ – 
je pojasnil, da je gotovo za nerealizacijo sklepa krivo tudi dejstvo, da je v tem času zelo veliko dela na 
volilnih aktivnostih po sindikalnih podružnicah in na regiji ter zaradi priprav na kongres. Milan 
UTROŠA, sekretar ZSSS, je sicer nekajkrat obljubil cenik in pogodbo, a je 17.2.2011 na regijo prispel 
dopis, kjer je zgolj pojasnilo o dveh možnostih. (Ali izgubimo vse spremljajoče storitve, če se 
preselimo v druge prostore, ali pa ostanemo na tej lokaciji pod istimi pogoji, oziroma se dogovorimo 
za najemnino, vendar brez koriščenja storitev). Z odgovorom sekretarja je bil zelo nezadovoljen 
Vlado Hajdinjak,  ki se ni strinjal s pojasnilom. Volitve vsekakor ne bi smele biti izgovor. Predlagal je, 
da se zato v regiji ne govori več o pomanjkanju denarja. 
Lidija JERKIČ je pojasnila, da je o tematiki imela sestanek z Milanom UTROŠO. Pojasnjeno ji je bilo, da 
v tej ceni ni samo gola najemnina prostorov temveč zajema tudi vse ostale stroške spremljajočih 
služb. Bili so tudi že dogovorjeni za skupni sestanek na katerem bi bil prisoten še Zlatko HERNČIČ, 
vendar je bil sestanek, zaradi določenih zadržanosti, nato odpovedan. Predlaga, da se za rešitev tega 
problema sestavi komisijo, saj ni nujno, da se s tem ukvarja sekretar sam. Da pa so zneski 
nerevalorizirani in na nivoju leta 2006, to zagotovo ni problem regije.   Tudi predsednik REO SKEI 
Leon Dujmović se ni strinjal s pojasnilom sekretarja, da so prostori predragi,  zanj so to le besede. 
Vlado HAJDINJAK je kot ve že iskal nadomestne lokacije, pa se ni zgodilo še nič novega. Vedno se 
najde nekaj, kar je bolj nujno. Očitno še ni dovolj drago, če smo še vedno tukaj in imamo zajeto v ceno 
še vse ostale stroške. Enako kritičen je bil do tega, da samo govorimo o stroških, sam pa ve, da so bile 
najdene že štiri nadomestne lokacije, pa se ni zgodilo nič. Lidija Jerkič je poudarila, da se s Zlatkom 
HERNČIČEM zavezujeta, da bodo skupaj poskušali najti odgovore na vsaj večino vprašanj v zvezi z 
najemnino poslovnih prostorov – postavljeni rok za to je do 15.4.2011. 
 

Fe brua r 2011 
 
PRIČETEK KANDIDACIJSKIH POSTOPKOV V PODRUŽNICAH IN REGIJSKI ORGANIZACIJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 9. korespondenčni seji izvršnega odbora Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice,  
ki je bila 24. 2. 2011 smo se seznanili s sklepom IO SKEI Slovenije za sklep o vlaganju kandidatur v 
SKEI Slovenije in razpisali roka za kandidacijske postopke za ReO SKEI Ljubljane in okolice in SKEI 
Slovenije za sprejem roka za vlaganje kandidatur!  Zaradi zamika nekaterih postopkov v naši regiji, ki 

 

…Ena najpomembnejših stvari v našem ali 
kateremkoli sindikatu je izročitev obvestila o 
izvolitvi vodstvu. S tem si sindikat v podjetju 
zagotovi legitimnost po zakonu o delovnih 
razmerjih….. 
 
….Prav tako pa brez zavzetih posameznikov 
ne bi bilo sindikata, eden teh je skromni 
Marjan Šuštar iz Kamnika! 

 

VOLITVE  V PODJETJU LIVARNA CIMOS TITAN   
Novi predsednik podružnice je z večino glasov postal Jože Rijavec, ki je 
nasledil dosedanjega Borivoja Zeilhoferja.  Volitve je speljala dvočlanska 
ekipa. Predsednik volilne komisije Borut Šeter iz konstrukcije in član 
dosedanjega vodstva sindikata SKEI Marjan Šuštar  sta zaslužna za 
pripravo volitev. Pa tudi zato, da je da je do teh volitev sploh prišlo... 
V kratkem pričakujemo skupni sestanek z novim direktorjem Dragom 
Brencetom. 
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so tudi posledica razmer, ki vladajo v gospodarstvu, je potrebno takoj začeti 30 dnevno kandidacijsko 
obdobje. Iz večine sindikalnih podružnic na regijo nismo pravočasno prejeli volilnih zapisnikov. 
Obstajala je nevarnost, da ne bi mogli pravočasno razpisati kandidacijskih postopkov v regiji, kaj šele 
za SKEI Slovenije. Ključni razlog je objektivne narave, saj rokovnik volilnih opravil SKEI Slovenije 
nima zadostnih časovnih rezerv za morebitne zamude volitev po sindikalnih podružnicah v realnih 
razmerah nepredvidljive gospodarske krize. 
 
RAZPISANI KANDIDACIJSKI POSTOPKI ZA SLEDEČE REGIJSKE FUNKCIJE 
8Ker potekajo volitve le enkrat na 5 let, je prav da dobijo svoje mesto tudi v letnem poročilu) 
Na petek, 25.3.2011 smo zaključili vse kandidacijske postopke za regijske funkcije; 

� Za 8 članov izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice,  
� Za 5 članov nadzornega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice ter  
� Za predsednika/-co ReO SKEI Ljubljane in okolice in  
� Za podpredsednika/-co ReO SKEI Ljubljane in okolice.  

 
Za enajst (11) članski IZVRŠNI ODBOR ReO SKEI Ljubljane in okolice sestavljajo naslednji člani: 
neposredno izvoljena predsednik/-ica in podpredsednik/-ica regije,  Zlatko HERNČIČ, sekretar ReO 
SKEI Ljubljane in okolice, ki je zaposlen v SKEI Slovenije ter 8 izvoljenih članov odbora.  
 
Za pet (5) članski NADZORNI ODBOR ReO SKEI Ljubljane in okolice sestavljajo naslednji člani: 5 
izvoljenih članov odbora, ki med seboj izvolijo predsednika/-ico in njegovega namestnika/-ico. 
 
Komisija za šport v ReO SKEI Ljubljane in okolice; v to komisijo se predlaga kandidate neposredno s 
strani sindikalnih podružnic in potrdi oziroma izvoli na seji regijskega odbora, ki je bil 25.3.2011. 
 
UDELEŽILI SMO SE 17. DRŽAVNEGA PRVENSTVA V VELESLALOMU IN TEKIH NA SMUČEH SKEI 
SLOVENIJE 
Na smučiščih Črne na Koroškem so veljali sledeči razpisni pogoji; TEKMOVALCI – strošek tekmovalca 
krije regija, SPREMLJEVALCI – strošek spremljevalca krije sindikalna podružnica, AVTOBUSNI 
PREVOZ – stroške prevoza krije regija. Za vse tiste, ki se bodo prijavili za organiziran prevoz (BUS), 
nato pa vožnje ne bodo koristili, se strošek prevoza zaračuna sindikalni podružnici.  Za vse tiste, ki se 
bodo prijavili na 17. DP (kot tekmovalec ali spremljevalec), nato pa se DP zaradi neopravičenega 
razloga ne udeležijo, krije vse nastale stroške sindikalna podružnica!  ŠTEVILO UDELEŽENCEV je 
omejeno (okvirno 54 udeležencev).  ODHOD – odhod bo ob 5.30 uri izpred podjetja LITOSTROJ 
POWER, Litostrojska c. 50, Ljubljana. Za parkirišče bo poskrbljeno.  PRIJAVE – prijave se zbirajo na 
regiji do srede, 26.1.2011, do 10.00 ure.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vincencij JAKOPIČ je marca na 37. 
seji IO prisotne seznanil, da je bila 
udeležba regije na 17. DP v 
smučanju v Črni na Koroškem 
realizirana. Od vseh sindikalnih 
podružnic naše regije, se je 
tekmovanja udeležila le njihova 
ekipa iz SKEI LITOSTROJ POWER 
in sicer 7 udeležencev. Njihov 
rezultat je bil 13. mesto – ekipno. 
 
 
Slika je sicer letošnja, ker so se 
lanske nekam izgubile… 
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Ma rec 2011 
 
POSKUS ZNIŽANJA CENE NAJEMA 
POSLOVNIH PROSTOROV 
Na prvi seji v tem mesecu smo ugotovili, da še 
vedno ni realiziran sklep odbora o sklicu 
izredne seje zaradi iskanja možnosti za 
znižanje višine najema poslovnih prostorov v 
Domu sindikatov ZSSS. 
 

Na sliki desno utrinek iz regijske pisarne na 
Dalmatinovi 4 v Ljubljani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIPRAVA VOLILNE SEJE NA REGIJSKI ORGANIZACIJI 
Na 37. seji izvršnega odbora so bili v volilno komisijo ReO SKEI Ljubljane in okolice predlagani in 
izvoljeni naslednji člani SKEI:  Zora GJORGIEVA – SKEI Hella Lux, Drago CAREVIČ – SKEI Hella Lux in 
Zlatko HERNČIČ, sekretar ReO SKEI Ljubljane in okolice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vprašanje sekretarja, kako se običajno pripravi ustrezen Volilni imenik za programsko volilno sejo 
drugje po SKEI, je predsednica podala naslednje pojasnilo:  
»Dejstvo je, da obstaja več načinov priprave volilnega imenika. Lahko bi bil to tudi stari regijski 
odbor. (Staremu IO sicer poteče mandat z izvolitvijo novega.) Na sejo se lahko povabijo novo izvoljeni 
in stari predsedniki sindikalnih podružnic, vendar na novo izvoljeni še nimajo volilne pravice. Novi 
regijski odbor pa se konstituira sam po sebi. Lahko pa se na volitve povabi tako kot tudi druge. 
Delovno predsedstvo predlaga staremu regijskemu odboru, da z dvigom rok razreši stari IO, NO in 
komisije ReO SKEI Ljubljane in okolice. Istočasno, delovno predsedstvo poda ugotovitveni sklep, da je 
staremu regijskemu odboru potekel mandat.  V tem primeru se ugotovi, da volilno pravico pridobijo 
novi člani regijskega odbora, kar je nekje tudi najbolj smiselno, saj bodo prav oni ves naslednji 
mandat delovali v regijskem odboru. Ko se regijski odbor na novo konstituira, tudi izvoli IO in postavi  
morebitne komisije. Kar se tiče samih volitev, se lahko skladno s statutom izvedejo javno ali tajno, 
odvisno od smiselnosti ene ali druge variante.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

 

Rajko Primc Bruno Reja 
Zlatko Konaković 

Simona Babšek, Zlatko Konaković, Zlatko Hernčič, Darija Arsič 
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SPREMENJEN ROKOVNIK OPRAVIL ZA VI. KONGRES SKEI-PRIPRAVE NA KONGRES 
Na isti 37. seji izvršnega odbora v marcu nas je predsednica Lidija Jerkič osebno seznanila, da je SKEI 
Slovenije premaknil rokovnik za izvedbo opravil za priprave na 6. kongres SKEI in sicer iz razloga, da 
sindikalne podružnice lahko pravočasno uredijo in zaključijo volilna opravila.  
 
 
Zgodilo se je, da so po uradni spremembi 
rokovnika s strani IO SKEI Slovenije, vsa 
volilna opravila v podružnicah enaka s 
končnim skrajnim rokom za opravila na 
regiji. In sicer iz razloga, ker končni rok 
opravil v podružnicah sovpada z opravili 
na regiji kar praktično onemogoča 
pravočasno končati postopke za kandidature 
za funkcije v SKEI Slovenije. Zato bomo na 
regiji poskušali z opravili zaključiti en dan 
pred potekom roka in upamo, da ne bo 
pritožb, saj bo to potem lahko problem, ker 
nimamo časovne rezerve za morebitne 
pritožbe. Težava je tudi v tem, da je bil rok za 
oddajo predlogov in soglasij na SKEI Slovenije 
do 28.3.2011 in tako ne moremo pravočasno 
pridobiti potrditve kandidatur s strani IO SKEI 
Slovenije. Lidija JERKIČ nam je še pojasnila, da 
je soglasje organa t.j. Izvršnega odbora SKEI 
Slovenije lahko predhodno ali naknadno, tako 
da zaradi tega ni potrebno preveč skrbeti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Predsednica Lidija JERKIČ nam je nato podala pojasnilo, da kongres v skladu s statutom sestavljajo 
novi in stari člani republiškega odbora (regija izvoli člane RO glede na število članov na regiji, ki se 
ugotavlja na podlagi kombiniranega ključa, ki upošteva podatke o številu članstva in podatke o 
plačani članarini v letu 2010 / 50 % - 50 %  vpliv; regija mora imeti najmanj enega člana v RO – po 
ključu ima naša regija v Republiškem odboru 2 člana in predsednika regije ter sekretarja), člani 
nadzornega odbora in statutarne komisije ter delegati sindikalnih podružnic in regijskih organizacij 
glede na število članov na regiji (na vsakih začetih 400 članov SKEI voli en delegat – po tem ključu 
ima regija 6 delegatov). Poleg tega je delegat tudi podpredsednik regijske organizacije. 
 

STANJE VOLITEV PO REGIJI 4. MARCA 2011 
Na seji smo se seznanili, da volitve še niso bile izpeljane v CIMOS TITAN, kjer so bili zaposleni doma 
zaradi remonta v podjetju. Volitve pričakujejo v kratkem, najprej bo zbor delavcev, po tistem pa še 
objava volitev ter objava datuma volitev. 3. marca so bile volitve izvedene v FOTONI, za 16.3.2011 pa 
so bile predvidene v ISKRA TELA.  
 
V HELLI SATURNUS so volitve že bile, IO pa še 
ni zasedal, tako da na regiji zapisnika še ni 
bilo. V podjetju ISKRA SISTEMI bodo volitve 
izvedene v kratkem, v podjetju KOLEKTOR 
MAGMA so volitve predvidene, vendar takrat 
še nismo vedeli datuma.  
Volitve so bile že izpeljane v podružnicah: AS 
Domžale – nov predsednik Emil ŽUŽEK, 
DANFOSS TRATA – predsednica ostaja Simona 
BABŠEK, DINOS – predsednik ostaja Božo 
ZEKO, HELLA LUX – še nima določenega  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
predsednika, LITOSTROJ POWER – predsednik 
ostaja Vincencij JAKOPIČ, LITOSTROJ JEKLO – 
nov predsednik je Igor PERVAN, MAGNETI – 
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nov predsednik je Matej KRAŠOVEC (zapisnika 
nam takrat še niso dostavili), METREL Horjul – 
predsednik ostaja Jože MOLE, SATURNUS 
VOGEL&NOOT – predsednik ostaja Leon 
DUJMOVIČ, TITAN Kamnik – nov predsednik 
Tomaž LIČEN, VARNOST GASILSKI SERVIS – 
predsednik ostaja Zvone ZUPANČIČ in v ZARJA 
ELEKTRONIKA Kamnik – nov predsednik Rudi 
VOLKAR. Volitve so bile izvedene tudi v 
LAJOVIC TUBA, vendar na seji še nismo imeli 
zapisnika. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekaterim predsednikom, se je mandat podaljšal, ker je od volitev preteklo manj kot leto dni od 
dneva, ko je bil na SKEI Slovenije sprejet sklep o volitvah. To je takrat veljalo za naslednje sindikalne 
podružnice: COP Kamnik – predsednik Vojin DOKIČ, HERZ Šmartno pri Litiji – predsednik Milenko 
MILETIĆ, IMP PUMPS Ig – predsednik Zlatko KONAKOVIČ, KIG Ig – predsednik Ivan ZALAR in LIP – 
predsednica Bernarda GRAŠIČ.  Za podjetje METREL MEHANIKA smo morali zadeve še preveriti.  
Iz nekaterih podružnic pa do roka nismo dobili odziva glede izvedbe volitev ali izbire sindikalnega 
zaupnika: ATRIK Ljubljana, AUTOCON Vrhnika, DETEL STROJEGRADNJA Logatec, ETRA 33 Ljubljana, 
FIPIS Ribnica, GEOSTROJ Ljubljana, IMP TEN-TELEKOM Ljubljana, ISKRA VARJENJE Ljubljana, TEVIS 
– Agencija za kadre Ljubljana, TIBA ELEKTROMOTORJI Ljubljana, TRITECH Ljubljana, 
TURBOINŠTITUT Ljubljana, VEGA INTERNATIONAL Ljubljana in ZARJA KOVIS Kamnik. Kaj to pomeni 
za sindikat je splošno znano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Konferenca OO ZSSS Ljubljana o vplivih Malega dela 
na delavske pravice in na trg dela v hotelu M v Šiški 
z udeležbo članov vseh sindikatov dejavnosti v ZSSS, 
tudi SKEI 
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POBUDA ZA NEFORMALNA SREČANJA ČLANOV SINDIKATA 
Vlado HAJDINJAK je na 37. seji prisotne obvesti, da sta bila skupaj predsednikom naše regije  v 
Pomurju, kamor jih je povabil Robi SERŠEN, sekretar ReO SKEI za Pomurje. Poleg njiju sta bila 
povabljena tudi Brane PLAVEC in Mirko HIRCI. Obisk je bil dvodneven, na soboto in nedeljo. Sprejem 
je bil odličen, obiskali so tudi pisarno PLAVCA in SERŠENA. Na koncu je tudi sam, kot predsednik 
sindikalne podružnice SKEI Hella Lux, »Pomurce« povabil na nogometno srečanje v Ljubljano. Sam je 
podal mnenje, da je tovrstnih srečanj premalo. 
 
POBUDA ZA ŠPORTNO UDEJSTVOVANJE ČLANOV IZVEN UTEČENIH DOGODKOV 
Vlado HAJDINJAK je podal informacijo, da se bo na nogometnem igrišču NEC v Črnučah, predvidoma 
v aprilu 2011, pričela sindikalna nogometna liga in povabil vse, ki jih to zanima. O tem so bili, s strani 
Darka DUŽEVIČA, že obveščeni tudi vsi predsedniki sindikalnih podružnic, ki imajo e-pošto. 
 
PREDLOG ZA RAZPIS 10. REGIJSKEGA ŠPORTNEGA SREČANJA 
Sprejeli smo odločitev, da bodo 10. regijske športne igre organizirane v soboto, 14.5.2011. 
Nadomestni datum je bila sobota, 21. maja 2011. Predvidena lokacija letošnjih športnih iger je bilo 
športno igrišče NEC na Črnučah. V sindikalne podružnice se je razposlalo dopis, s katerim se je 
sindikalne podružnice pozvalo, da predlagajo športne panoge in lokacijo za letošnje regijsko 
tekmovanje.  
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PROGRAMSKO VOLILNA SEJA REGIJSKE ORGANIZACIJE 25. MAREC 2011 
Ob samem začetku volilne seje smo ugotovili naslednje stanje prispelih kandidatur za vodstvo in 
ostale funkcije regijske organizacije; za predsednika regije: Vlado HAJDINJAK in Leon DUJMOVIČ, za 
podpredsednika regije: Vincencij JAKOPIČ, za izvršni odbor regije: Zvone HIŽAR, Anita BLATNIK, 
Matjaž GRAŠIČ, Matej KRAŠOVEC in Igor PERVAN ter za nadzorni odbor regije: Branko BOROVIČ. 
Ugotovili smo, da do popolnitve 8 članov IO manjkajo še 3 člani, kar izhaja tudi iz dejstva, da se je 
regija zmanjšala zaradi stečajev in likvidacij podjetjih, nekaj pa tudi zaradi izstopov iz članstva.  
Leon DUJMOVIČ je predlagal, da se Vlada HAJDINJAKA, v kolikor ne bo izvoljen za predsednika regije, 
voli v izvršni odbor regije,  s čimer se je strinjal tudi slednji. Na osnovi tega je izvršni odbor predlagal 
novemu regijskemu odboru in volilni komisiji, da sta sprejela ugotovitveni sklep, da velja, če za 
predsedniškega kandidata obstajata 2 kandidata, se tisti, ki ni izvoljen za predsednika, avtomatično 
uvrsti v izvršni odbor regije.  
 
 
KONSTITUIRANJE NOVE SESTAVE VODSTVA REGIJSKE ORGANIZACIJE 
Takoj po programsko-volilni seji je bila izvršena 1. redna in hkrati konstitutivna seja novoizvoljenega 
izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice. Izvršni odbor za novo petletno mandatno obdobje 
2011–2016 sestavljajo naslednji člani:  Leon DUJMOVIČ – predsednik ReO SKEI Ljubljane in okolice, 
Vincencij JAKOPIČ – podpredsednik ReO SKEI Ljubljane in okolice, Zlatko HERNČIČ – sekretar ReO 
SKEI Ljubljane in okolice,  Rajko PRIMC - predsednik nadzornega odbora ReO SKEI Ljubljane in 
okolice ter Vlado HAJDINJAK, Zvone HIŽAR, Anita BLATNIK, Matjaž GRAŠIČ, Igor PERVAN in Matej 
KRAŠOVEC – člani izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice. Seje izvršnega odbora ReO SKEI 
Ljubljane in okolice bodo v mandatnem obdobju 2011-2016 potekale vsako tretjo (3) sredo v mesecu, 
s pričetkom ob 12.30 uri. Sejo se skliče v vsakem primeru, tudi če ni že vnaprej določenega dnevnega 
reda in se ga oblikuje na sami seji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NA VOLILNI SEJI SMO OBRAVNAVALI TUDI SKRAJNO RESNO TEMATIKO – MALO DELO 
Vincencij JAKOPIČ je prisotne seznanil, da je bilo na posvetu ZSSS na temo bližajočih se 
referendumov, ki je potekal v četrtek, 17.3.2011, v hotelu M v Ljubljani, zelo majhna udeležba s strani 
naše regije. Bili smo samo trije iz podružnic in sekretar. Zadeva je izzvenela tako, da nam celo v sami 
organizaciji pri tem nasprotujejo. Ni mu jasno, če se večina sploh zaveda, kaj pomeni Malo delo! To 
pomeni: brez regresa, brez plačila malice in prevoza na delo, brez plačila bolniške odsotnosti. Z novim 
ZDR bo potrebno izpogajati čas za malico, plačan prevoz in čim manj skrajšanja pravic pri 
tehnološkem odpuščanju in sami odpustitvi. Dejstvo je, da smo pri Zakonom o malem delu unikum v 
Evropi, saj takega zakona nimajo nikjer drugje, niti v Nemčiji in Avstriji. Študentsko delo se je 
izrodilo, potrebno ga je popraviti, nikakor pa ne na račun delavcev. Vsi, ki bodo delali preko malega 
dela, se posledično tudi ne bodo organizirali v sindikate, s tem pa bo prišlo tudi do upada članstva. 
Dodal je še, da po razpravi o malem delu ni nikjer videti nobenih aktivnosti več v tej smeri. Na 
konferenci so bila sicer ostra mnenja, se pa tudi občuti razdeljenost med ljudmi in to ni dobro.   
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Vlado HAJDINJAK je polemično dejal, naj naredi več kar predsednik ZSSS, Dušan SEMOLIČ, ki je že na 
regijskem izobraževanju na Krku (septembra 2010) rekel, da se bo v vse poštne nabiralnike v 
Sloveniji dalo naše propagandne letake. To naj naredi in organizira ZSSS,  študenti pa naj jih razdelijo 
po nabiralnikih. Leon DUJMOVIČ pa je dejal, da je proti malemu delu odkar je ta zakon pričel biti 
obravnavan in da je to tudi javno povedal vsem, s katerimi se je pogovarjal. Za kaj več, pa je menil, da 
nismo finančno sposobni. 
Na koncu smo sprejeli sklep, da člani izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice pozivamo člane 
regijske organizacije, da gredo na referendum o ZMD in glasujejo PROTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRVOMAJSKA PRIREDITEV NA ROŽNIKU 
Predsednik Leon DUJMOVIČ je prisotne seznanil z dopisom Osrednjeslovenske območne organizacije  
ZSSS, s katerim nas vabijo k sponzoriranju oziroma sofinanciranju prireditve - tradicionalnega 
praznovanja praznika dela, ki bo tako kot že mnogo let, potekal v času od 30. 4. do 1. 5. 2011 na 
Rožniku. Naš prispevek je lahko tudi v obliki promocijskega materiala kot so kape, letaki, baloni in 
podobno.  Zlatko HERNČIČ je poudaril, da če ne damo ničesar tako kot lani, ni na Rožniku niti naše 
zastave. Predlagal je še, da nakažemo simbolični prispevek v organizacijski odbor.  Leon Dujmovič je 
k temu še dodal, da če že financiramo, naj bo potem na Rožniku zastopana ReO SKEI Ljubljane in 
okolice in ne ves SKEI.  Izvršni odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice je tako dodelil Osrednjeslovenski 
območni organizaciji ZSSS prispevek v višini 300,00 €. Omenjeni prispevek je bil namenjen za 
organizacijo prvomajske prireditve ob prazniku dela, ki vsako leto poteka na Rožniku v Ljubljani. 
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Ap ri l  20 11 
 

ŠPORTNA KOMISIJA SKEI – KADROVSKA PROBLEMATIKA 
S strani športne komisije SKEI Slovenije so nam sporočili, da zaradi določene stopnje nezaupanja v 
delo našega predstavnika ne morejo več sodelovati z njim in predlagajo našo razrešitev. Leon 
DUJMOVIČ je prisotne seznanil, da je Vladimir RAZGORŠEK, predsednik ŠK pri SKEI Slovenije, na 
regijo poslal dopis, s katerim nas je seznanil, da se je na zimskem športnem tekmovanju zgodilo nekaj 
spornih stvari in je v zvezi s tem posledično nastal konflikt z Goranom JOZIĆEM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUSPEŠNA POGAJANJA ZA NIŽJO NAJEMNINO 
Neuspešno smo 15.4.2011, na pogajanjih v zvezi z višino najemnine naših poslovnih prostorov 
skušali doseči nižjo ceno najema poslovnih prostorov na Dalmatinovi 4.  Gre za dve pisarni, ki sta v V.  
nadstropju doma sindikatov v skupni izmeri 24m2. 
 
POTRJEN SEZNAM DELEGATOV VI. KONGRESA SKEI SLOVENIJE 
Potrdili smo seznam delegatov in udeležencev 
6. kongresa SKEI za 15. junij 2011, v hotelu 
MONS v Ljubljani. Regijo so zastopali naslednji 
člani, Igor PERVAN – SKEI Litostroj Jeklo, 
Ljubljana, Matjaž GRAŠIČ – SKEI Metrel 
Mehanika, Horjul, Matej KRAŠOVEC – SKEI 
Magneti, Ljubljana, Rajko PRIMC – SKEI 
Samoplačniki ReO Ljubljane in okolice, Božo 
MALOČA – SKEI Litostroj Power, Ljubljana in 
Vlado HAJDINJAK – SKEI Hella Lux, Ljubljana. 
 
Potrdili smo dva člana regije za mandatno 
obdobje 2011 do 2016 za najvišji organ SKEI – 
Republiški odbor. To bosta Zvone HIŽAR, SKEI 
Iskra Sistemi in Vincencij JAKOPIČ, SKEI 
Litostroj Power. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ŠPORTNE KOMISIJE 2011 
Predsednik športne komisije je predstavil plan in program športne komisije v letu 2011. Tako so bile 
za leto 2011 planirane 10. regijske športne igre, udeležba na letnih športnih igrah SKEI 28.5.2011 na 
Koroškem, ter izvedba 2. regijskega ribiškega tekmovanja, udeležba na 4. državnem prvenstvu v 
ribičiji v Prekmurju  in udeležba na zimskih športnih igrah SKEI na Golteh v januarju ali februarju 
2012. Izvršni odbor je plan potrdil. 
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STROŠKOVNIK SKUPNIH DOGODKOV NA REGIJI 
Odbor je potrdil stroškovnik delitve stroškov organizacije skupnih dogodkov na regiji, Delitveni 
stroškovnik, ki velja za vse športne prireditve ReO SKEI Ljubljane in okolice je: 70 % skupnih 
stroškov krije sindikalna podružnica, 30 % skupnih stroškov krije regija. Kot nagrado 
organizacijskemu odboru pa po končanem tekmovanju regijska organizacija krije stroške kosila. 
Sprejeta je bila še ena novost v zvezi v včlanjevanjem zgolj zaradi udeležbe na športnih prireditvah. 
Vsi  tisti, ki se včlanijo v sindikat SKEI po odposlanem razpisu tekmovanja v sindikalne podružnice, ne  
morejo  tekmovati na rednih športnih igrah. Taka odločitev velja tudi za vse naslednje regijske 
športne igre.    
 
PROBLEM URAVNILOVKE PO DVIGU MINIMALNE PLAČE 
 
Na koncu obširne razprave smo na sestanku 
prišli do skupne ugotovitve: Vse je v rokah 
sindikata v podjetju, ki lahko vloži pobudo, da 
se iz minimalne plače izvzamejo dodatki in se 
zaposlene lahko nato vsaj na tak način nekako 
nagradi. Državni nivo pa verjetno v doglednem 
času tega ne bo mogel spremeniti. Oblikovan je 
bil predlog, da v podjetjih odprejo pogajanja 
na to temo. Na sestanku v aprilu je sodelovala 
tudi predsednica SKEI Lidija JERKIČ, ki je  
podala predlog, da bi se na regiji organiziralo 
srečanje na vsebinsko točko Plače, saj imamo 
tu precej nerazumevanja (kaj je izhodiščna 
plača, kaj osnovna plača, kaj minimalna plača 
itd.), kaj počnemo po KPD, kako pogajanje 
vpliva na sindikalne podružnice itd. Ni vse v 
pravnih odgovorih, saj se nikjer ne bi mogli 
dogovoriti prav o vseh vprašanjih! Prisotne je 
povabila v pogajalske skupine¨na nivoju 
države. 
 
 
SODELOVANJE REGIJE V BORBI PROTI 
ZAKONU O MALEM DELU JE BILO USPEŠNO 
Še posebej so se odzvali nekateri prostovoljci 
iz podjetij naše regije. Na tem mestu posebej 
izpostavim Vincencija Jakopiča, predsednika 
podružnice v Litostroj Power.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lidija JERKIČ nam je predstavila stališče je, da je reforma ZPIZ-2 obsojena na propad, saj bo 
referendum zagotovo uspešen. Sindikati smo seveda ponudili, da se bo takoj po tem pričelo s 
pogajanji, lahko pa se zgodi, da te vlade takrat sploh ne bo več. Na ZSSS je bil sprejet dogovor, da bo 
za referendum ZPIZ2 potekala podobna kampanja kot za MALO DELO. Samo kampanijo je ocenila kot 
uspešno, vendar po njenem mnenju zato nismo pridobili  novih članov. Ocenila je, da se ne znamo 
tržiti, predlagala je dodatno organizacijo dogodkov po podjetjih, čeprav tam zaposleni še niso člani 
sindikata. Boli nas, da so vse pravice izborjene za vse zgolj in edino za članarino članov! Zato sta bili 
na državnem nivoju dani iniciativi, da delodajalci odvajajo prispevek tudi za nečlane in da naj 
izborjena KPD velja za vse, iztožljiva pa bi bila zgolj za člane sindikata.    
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Ju nij  2011 
SKLEP O IZOBRAŽEVANJU 
Sprejeli smo odločitev, da se izvede izobraževanje; Potrjen predlog s strani regijskega odbora je 
sledeč: v času od 22. do 24.9.2011, se s pomočjo Robija SERŠENA, sekretarja ReO SKEI za Pomurje, za 
sindikalne podružnice organizira dvodnevno izobraževanje v Pomurju. Na tem izobraževanju naj bi 
bile obravnavane naslednje okvirne teme: KPD (za podajanje vsebine je bil predlagan Bogdan 
IVANOVIČ) ter Pravna vprašanja in ključni deli zakonov, ki ščitijo pravice delavcev in je dobro, da jih 
pozna vsak sindikalni zaupnik (za podajanje vsebine je bila predlagana Lidija JERKIČ, predsednica 
SKEI Slovenije ali Andrej ZORKO, izvršni sekretar ZSSS). Za morebitne dodatne teme se bo dogovorilo 
v kratkem. Predlog je bil, da bi bil eden od predavateljev lahko tudi Goran LUKIČ, samostojni 
svetovalec za socialno področje, zaposlovanje ter migrante v ZSSS. S takšnim izborom predavateljev, 
bi lahko imeli tudi minimalne stroške glede njihovega plačila. Dogovorjeno je bilo tudi najmanjše 
število udeležencev za izvedbo seminarja in sicer: 35 udeležencev. Pokrivanje stroškov naj bi 
potekalo v razmerju:  70 % sindikalna podružnica, 30 % regija. Sekretarjev predlog, da stroške 
seminarja delimo po ključu 80 % - sindikalna podružnica in 20 % -regijska organizacija je bil 
zavrnjen. 
 
Maj, junij, julij in september 2011 
FINANČNA SITUACIJA 
Z zamudo smo v maju 2011 uspeli formirati celoten nadzorni odbor, ki se je sestal na seji v tem 
mesecu in ugotovil nič kaj rožnato finančno situacijo. Odbor je obravnaval (pisni predlog sekretarja) 
varčevanje oziroma spremembo financiranja skupnih dogodkov v letu 2011 (razmislek o ukinitvi 
sejnin - nadomestilo povračila realnih stroškov funkcionarjem.) Dogaja se nam nekajletni trend 
padanja članstva, tudi kot posledica intenzivnega uničevanja celotnih poslovnih subjektov s strani 
»družbeno neodgovornih« lastniških struktur. Ta pojav je še posebej izrazit v osrednjeslovenski 
regiji. Lani je šlo v primeru Gorenja Tiki celo za selitev celotne firme v Srbijo, kjer je delovna sila 
bistveno cenejša. Padec števila članov, ima za posledico občuten padec prihodkov. Do te seje 
opozorila sekretarja o črnem scenariju, ko bo denarja zares zmanjkalo na organih regije žal niso 
zalegla. Predsednik NO je podal predlog, da nadzorni odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice višji obliki 
SKEI postavi vprašanje, kako naprej, če se obseg sredstev iz članarine nevarno zmanjšuje. Indeks 
padanja prilivov iz članarine v obdobju 2011/2006 je opazen, v škodo regijskega proračuna je bil 
spremenjen tudi način prerazporeditve sredstev na nivoju SKEI, uvedeni so bili dodatni projekti 
(odlivi). Leto 2010 je usodno zaznamovalo stanje, saj je zaprtje tretje največje podružnice Gorenje 
Tiki, pomenilo hud udarec proračunu regije. Žal pa ni bilo posluha za znižanje nekaterih skupnih 
projektov/stroškov tudi s strani same regijske organizacije oziroma njenih organov. Po drugi strani, 
je upravičen očitek nekaterih predsednikov podružnic, glede počasnih aktivnosti sekretarja v zvezi s 
selitvijo pisarne na cenejšo lokacijo. V pojasnilo je bilo rečeno, da je v najemnini na Dalmatinovi 4 
zajet celokupen paket ugodnosti, ki resda niso nikjer formalno specificirane,  jih pa je deležna regijska 
pisarna; to je ogrevan, informacijsko in tudi drugače »celovito« upravljan prostor, kar obsega 
čiščenje, splošno vzdrževanje, ogrevanje, celovito dvostavno knjigovodstvo in računovodstvo, 
brezplačno souporabo vseh razpoložljivih sejnih sob, tehnične opreme za predstavitve in seminarje, 
obrat prehrane za zaposlene, brezplačno stacionarno telefonijo, uporabo članske evidence in 
podobno. Veliko šteje, na primer, že bistveno lažji neposreden in osebni kontakt sekretarja do 
strokovnih sodelavcev ZSSS, predvsem za splošna sindikalna vprašanja in seveda pravno področje, 
področje izobraževanja, varnosti in zdravja pri delu). Vse našteto je lahko izgubiti, težje pa vrniti v 
prvotno stanje. Kljub vsemu naštetemu, je odbor predlagal organom regije, da pričnejo s postopki 
selitve. Ta odločitev je bila sprejeta na podlagi dejstva, da prihodki iz članarine v kratkem ne bodo več 
zadoščali za pokrivanje vseh odhodkov, ki jih nalaga program regije, ali ki so bili realizirani v 
preteklosti. Dejstva o tem so bila odboru dana v posebnem finančnem poročilu, ki razkriva tiste 
stroške na katere se še lahko vpliva. 
NO je podrobno pregledal finančno dokumentacijo v registratorju FRS - za leto 2010. Ugotovljeno je, 
da so dokumenti korektno arhivirani, kompletni ter podpisani s strani odredbodajalca ter kriti z 
ustreznimi sklepi, da so tako evidence in tudi način vodenja poslovnih knjig ustrezni in zakoniti. 
Stroški so posledica sprejetih sklepov odgovornih oseb in organov.  
Nadzorni odbor apelira na Izvršni odbor kot tudi na Regijski odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice, da 
se v zvezi z nudenjem pravne pomoči poskuša dodatno znižati strošek, in sicer na način, da se 
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poskuša v doglednem času združiti dve ali več regijskih organizacij, ki bi na tak način nudile pravno 
pomoč svojim članom. Poišče se naj zainteresirano regijo, ki bi bila pripravljena delovati na tak način 
(morda ReO SKEI za Dolenjsko in Belo Krajino). Stališče odbora je, da se brezplačnemu pravnemu 
svetovanju članom neposredno s strani najetega odvetnika, regija ne sme odreči. 
 

Okto ber  2011 
UGOTOVITVENI SKLEPI 
Na odboru smo sprejeli ugotovitveni sklep ReO SKEI Ljubljane in okolice, da v letošnjem letu nismo 
izvedli 2. regijskega tekmovanja v ribičiji, niti se nismo  udeležili 4. državnega prvenstva v ribičiji v 
Prekmurju, zaradi pomanjkanja denarnih sredstev, ki so potrebna za organizacijo in udeležbo na 
takem tekmovanju. 
 
ČLANI PREDLAGANI V KOMISIJE PRI SKEI SLOVENIJE 
Na predlog predsednika Leona Dujmoviča smo (sicer z zamudo brez ustreznega sklepa regijskega 
organa) tudi formalno kandidirali člane v komisije SKEI; Vlado HAJDINJAK, SKEI HELLA LUX – član 
Komisije za kadrovska vprašanja sindikalna priznanja in pritožbe, Goran JOZIĆ, SKEI LITOSTROJ 
POWER – v Komisijo za kulturo, šport in rekreacijo, Jolanda ŠVIGELJ, SKEI HELLA LUX – v Komisijo za 
vprašanja žensk in Tomaž RIFELJ, SKEI HELLA LUX – v Komisijo za varnost in zdravje pri delu. 
 
NIŽANJE STROŠKOV  -  GARAŽA  
Preselili smo lokacijo parkiranja službenega vozila FORD letnik 2003, prihranek 25% glede lokacije 
garažne hiše iz Trdinove na Kržičevo za Bežigradom.  
NIŽANJE STROŠKOV  -  PRAVNO SVETOVANJE 
Že v prvi polovici leta 2011 je na predlog sekretarja odvetnik Igor PIŠEK znižal tarifo za 10%. 
NIŽANJE STROŠKOV  -  SEJNINE 
V boljših časih so bili sprejeti mnogi sklepi, ki so podlaga za današnje ravnanje in delitve stroškov. 
Med drugim, je bila lani naša regija edina v Sloveniji, ki udeležencem sej poravnala sejnino. Na 
predlog Bruna REJE iz Fotone, je NO predlagal izvršnemu odboru, da takoj ukine omenjeno prakso, in 
se uvede zgolj nadomestilo morebitnih neposrednih stroškov in da se tudi sekretar odreče deleža 
plače v višini 10%. Bruno REJA je opomnil, da se bomo v SKEI morali resno zamisliti nad tem, kaj v 
sindikatu naredimo samo za člana, ker on sam, kot predsednik podružnice ugotavlja, da v njegovem 
podjetju ni zaznati velikega zanimanja, ostali člani so pa zelo stari, torej se bo v kratkem članstvo 
prepolovilo, večinoma pa je slišati, da so rezultatov sindikalnega dela deležni vsi, ne glede na 
članstvo. 
 
APEL NADZORNEGA ODBORA 
Nadzorni odbor je apeliral na Izvršni odbor kot tudi na Regijski odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice, 
da ponovno obravnavata spremembo participacije oziroma lastne udeležbe sindikalnih podružnic, 
tako pri izobraževanju, kot tudi pri športnih dogodkih, vse v smeri izboljšanja finančnega položaja 
Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice in s tem k večji finančni stabilnosti pri delovanju in 
ohranjanju regijske pisarne v sedanji obliki. 
 
IZVRŠNI ODBOR JE SPREJEL POMEMBEN ZAVEZUJOČ SKLEP – IZREDNA SEJA  
Izvršni odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice ugotavlja, da finančni plan ReO SKEI Ljubljane in okolice 
ne zdrži pričakovanih prilivov in bi njihova realizacija imela za posledico zaprtje regijske pisarne. 
Trenutno stanje na transakcijskem računu, vezanih vlogah in delnicah ne zadošča za pokrivanje 
realizacije vseh sklepov, ki so bili sprejeti na prejšnjih sejah izvršnega in regijskega odbora ReO SKEI 
Ljubljane in okolice. Zaradi tega, je potrebno še v letu 2011 sklicati izredno sejo izvršnega odbora 
ReO SKEI Ljubljane in okolice, kjer se je potrebno dogovoriti za ustrezen plan dela in ustrezen 
finančni plan ReO SKEI Ljubljane in okolice za leto 2012. 
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AKCIJA ZA PRIČETEK POGAJANJ PO PODJETJIH ZA DVIG OSNOVNIH PLAČ ZA 3% 
Na regiji smo pripravili osnutke dopisa s pozivom delodajalcem za dvig plač. Večina delodajalcev tega 
dviga za 3 % ni upoštevala, zato lahko sindikalni zaupniki v podjetju dodatna pogajanja za dvig z vso 
pravico zahtevajo.  
 
Na podlagi pogajanj SKEI Slovenije o povišanju najnižjih osnovnih plač po 3 KPD v višini 3 %, je bila 
na SKEI Slovenije pripravljena preglednica povprečnih plač po dejavnostih in po panogah, na regiji pa 
še preglednico za povprečno plačo (skladno s konkretno šifro dejavnosti) konkretnega podjetja v 
regiji in povprečno plačo v dejavnosti. Tabelo so prisotni prejeli v gradivu. Podatke o poslovanju bi 
morala sindikalna podružnica pridobiti v podjetju za   primerjavo dodanih vrednosti na zaposlenega, 
najbolje je dobiti poslovno poročilo, morebitni dobiček podjetja. Če je v podjetju organiziran Svet 
delavcev, se te podatke dobi že na osnovi upoštevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
podjetij. 
 
 
SOLIDARNOSTNE POMOČI 

� član SKEI TITAN Kamnik - Zaradi pojasnil s strani samega prosilca in dodatno še s strani IO 
SKEI Titan Kamnik, mu je bila dodeljena izredna solidarnostno-finančna pomoč v višini 
300,00 €.  

� Članu samoplačniku smo dodelili solidarnostno-finančno pomoč v višini 190,00 €. 
 
 
ŠE NEKAJ UTRINKOV IZ NAŠIH NOVIC ZA AKTIVISTE: 
 
NAJBOLJ VROČA NOVICA 
SINDIKAT POZIVA K REVIZIJI PREVZEMOV PODJETIJ 
Svobodni sindikati so pozvali vlado in državni zbor, da naj izvede revizijo vseh postopkov prevzemov 
podjetij in javno objavita njene rezultate. Sindikati zahtevajo tudi sprejetje ustrezne zakonodaje. 
 
LAJOVIC TUBA JE DOBILA PREDSEDNICO IZ LASTNIH VRST 
Zgodil se ja tako dolgo pričakovani preobrat. V sindikalni podružnici, kjer sem bil že tretjo leto 
zunanji zastopnik, so se zganili in so izvolili novo vodstvo. Želimo jim veliko uspehov pri sindikalnem 
delu! Na volitvah je veliko večino glasov dobila Anita Blatnik in postala tudi naša članica izvršnega 
odbora! 
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PONOVNI POZIV VODSTVOM PODJETIJ IZ NAŠE REGIJE   
Zavedamo se, da je praktično vse, kar je zavezujoče zapisano v kolektivnih pogodbah, ki jih zastopa in 
brani SKEI, iztožljivo z zastaralno dobo 5 let… Saj se naš Sindikat SKEI raje dogovarja, kot da gremo v 
sodne postopke! Prihranimo čas in denar za sodne stroške in ohranimo dobre medčloveške odnose v 
podjetjih! 
 
V SKEI JE POTEKALO ŠE ZADNJE OBDOBJE PREDLAGANJA SPREMEMB STATUTA 
Naš podpredsednik Vlado je ponovno predlagal spremembo in sicer, da se ponovno uvede, da se v 
sami Regijski organizaciji voli in razrešuje predsednika in podpredsednika regijske organizacije ter 
odloča o izbiri kandidata za sekretarja regijske organizacije na podlagi soglasja izvršnega odbora 
SKEI, ter potrjuje predloge kandidatov za člane organov, delovnih teles ter nosilce funkcij v SKEI in 
ZSSS . 
 
 
DANFOSS TRATA IMA NOV PLAČNI SISTEM 
Z nekaj začetne nervoze na obeh stranem, nam je uspelo povrniti zaupanje partnerjev in se dogovoriti 
za nov plačni sitem, ki bo bolj motiviral uspešne posameznike v tem res odličnem podjetju. 
 
RAČUNAMO TUDI NA POVEČANJE ČLANSTVA 
Direktorju  Aleksandru Zalazniku, direktorju družbe Danfoss Trata, je uspelo del razvoja in 
proizvodnje iz sestrskega podjetja na Finskem preseliti v Kamnik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V podjetju izdelujejo izdelke za regulacijo daljinskega ogrevanja. Z njimi omogočijo, da so vsa 
stanovanja v bloku enakomerno ogreta ter da sta pritisk in toplota vode, ki prideta iz mestne 
toplarne, primerna za uporabo v stanovanjih 
 
 
UGOVOR NA NAŠO ZAHTEVO ZA STEČAJ TOSINA 
Prejeli smo ugovor Tosina d.o.o. zoper predlog 
za začetek stečajnega postopka, ki smo ga 

podali mi. Zvedeli smo za kupoprodajno 
pogodbo za sporno nepremičnino, iz katere 

 

 

DOBRODOŠEL SKEI SLOVENIJE! 
Prav tako so se je prijazno odzvala vodja kadrovske službe Bojana 
Zupanič in prijazno ponudila možnost obiska podjetja in gostovanje SKEI 
Slovenije na redni seji Izvršnega odbora SKEI Slovenije enkrat v 
prihodnje.  
(gostovanje je zdaj že mimo, saj smo bili tam v začetku februarja 2012) 
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izhaja, da je kupec CPM investicije d.o.o., ki je 
hčerinska firma CPM d.d. oz. sestrska firma 
Tosina d.o.o. Kupnina 3.400.000 EUR + DDV, 
da se v denarju plača do 15.5.2010 znesek v 
višini 680.000 EUR + DDV, ostalo pa se 
kompenzira. Dogaja se točno to, na kar je 
opozoril odvetnik Pišek. Z navideznimi posli 
(kompenzacije) se lahko nepremičnina 

praktično zastonj prenese na sestrsko 
podjetje.  Delavske terjatve ostajajo 
neporavnane-Zaenkrat… 
 
 
 
 
 

 
 
V PODJETJU HERZ (NE) VZTRAJAJO NA 
OKOPIH 
Ob obisku podjetja sem direktorju predstavil 
nov SPORAZUM za delo sindikata v podjetju, ki 
je nastal kot izdelek delavnice Skupnega 
projekta socialnih partnerjev za promocijo 
socialnega dialoga. Kljub temu da je sporazum 
delo obeh strani,  tudi predstavnikov GZS, ima 
vodstvo pomisleke do podpisa, prav tako ne želi 
priznati statusa zaupnika nikomur razen 
predsedniku.  
Dialog nadaljujemo.. in na koncu je tudi uspelo 
s podpisom predlaganega Sporazuma za delo sindikata v podjetju… 
 

NA JBOL J VR OČA  N OV ICA  
IZGUBILI BOMO (smo) ŠE ENO PODJETJE  -  ISKRA TELA 
Leopold Rozina, predsednik iz ISKRA TELA je v tem mesecu obvestil pisarno, da so dobili uradno 
vabilo na posvetovanje o nepreklicni pripojitvi podjetja k ISKRA MIS.  Delavci, ki jim vožnja 
onemogoča sprejem ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi, bodo lahko odšli v največje podjetje v 
državi,  BREZPOSELNI d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ustanovitelj podjetja ISKRA, prof. 
dr. Vratislav BEDJANIČ, direktor 
od leta 1049 do 1959, bi se 
verjetno zavrtel v grobu, ko bi 
videl kaj je naredila kompanija  
 

»šešok&co« 
 
Iz njegovega ponosa nekoč 
velike svetovno znane ISKRE… 

Na manjši sliki delavci z našim odvetnikom, ki jim razlaga 
njihove pravice, med drugim jim je bila v prvem poskusu 
ponujena milo rečeno nezakonita odpoved stare pogodbe 
s ponudbo nove…sporne…po sestanku z našim 
odvetnikom jo je vodstvo »popravilo« 
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BOŽO ZEKO PONOVNO IZVOLJEN V DINOSU  
Bil sem povabljen na volitve v tej uspešni podružnici. Prišli si člani od blizu in daleč in presenečenj ni 
bilo. Izbrali so človeka, ki mu zaupajo in znova računajo nanj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTR IN EK  IZ »REA L NEGA «    ŽIVL JE N JA   
POZIV ZA »RESETIRANJE SLOVENIJE« 
SPRAVIMO S POTI SINDIKATE, ŠTUDENTE IN UPOKOJENCE, PREDSEDNIKA VLADE ZAMENJAJMO Z 
MENEDŽERJEM, ODLOČITVE PA PREPUSTIMO NEVIDNI ROKI TRGA, KI BO PREVZELA 
ODGOVORNOST ZA SPREMEMBE? 
 
DR. LEV KREFT SE JE NA TA POZIV ODZVAL Z BESEDAMI:  
»EKONOMIJA ‘NOVIH EKONOMISTOV’ JE USMERJENA V OSIROMAŠENJE IN BEDO LJUDSTEV IN 
NARODOV, KOT JE RAZVIDNO IZ ZDAJŠNJEGA STANJA SVETA, KI MU JE ‘NOVA EKONOMIJA’ 
VLADALA LE KAKIH 25 LET.« 
VIR: MLADINA 03-2011 
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Spl o šno o  si nd ika tih  
Seveda je videti na prvi pogled, da ima šef vso moč. Ima moč, da te odpusti, moč, da te nadleguje ali 
celo spremeni tvoj svet v pravi pekel.  
Ampak to moč lahko omejimo, s tem ko se povežemo z drugimi, zaposlenimi in se organiziramo ter se 
skupaj spopademo z nepravičnim in izkoriščevalskim ravnanjem!  
Delodajalec se pogosto spravi na tiste, ki so šibkejši ali osamljeni. Diskriminacija, kršitve in 
zmanjševanje delavskih pravic, duševno trpinčenje in izkoriščanje zaposlenih se razrašča in 
spreminja v vsakdanjo prakso, kadar se temu ne upremo! in kakšna je situacija v službi, kjer nihče ne 
verjame, da je krivica, storjena enemu, krivica, storjena vsem?  
Odgovor je mizerna, kakor pravice tam zaposlenih. Zato se v sindikatu borimo proti izkoriščanju, 
diskriminaciji, podcenjevanju… 
 
UTRINEK IZ REALNEGA ŽIVLJENJA - NEMOGOČE USKLAJEVANJE DELA IN ZASEBNOSTI  
»Od tistega prostega časa, ki ti ostane je loterija, da se vidiš z boljšo polovico, ker tudi ona dela 6 dni v 
tednu v dveh izmenah.«  Andrej, 30-letnik  
POSLEDICA  ZAPOSLITVE SAMO ŠE ZA DOLOČEN ČAS... 
 

M ODRE  M ISL I  ZN AN IH L JUD I 
Učinkovitost je samo v ravnovesju.  
Pretirano osredotočenje na proizvodnjo zaželenih rezultatov, ima za posledico uničeno zdravje, 

izrabljene stroje in pretrgane odnose v podjetju. Vzdrževanje ravnovesja med produktivnostjo in 
zdravjem delavcev je hud izziv za delodajalce, vendar se tu skriva resnično bistvo učinkovitosti.  

Stephen Covey 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravil 

 
 
 
Zlatko Hernčič 

 Sekretar Regijske organizacije 
SKEI Ljubljane in okolice 
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Utri nki  z  jub i lejnega  10.  špor tne ga  sreča nja  čl a ni c  i n  čla no v 
na še  r eg ije v  Šentv idu  
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