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Namesto podnaslova: 
 
Če mislite, da so Janez, Milan, Mitja, Karel, Borut, Marko, Ivan, Igor, še en Janez, Boštjan in 
Alenka in …  krivi zgolj za obubožano gospodarstvo v tej državi, potem se hudo motite. Krivi so 
tudi za brezpravne domače in tuje delavce, za umiranje otrok, za 300.000 Slovencev pod pragom 
revščine, za razslojevanje otrok v šolah, za lačne upokojence, ki so se odpovedali socialni podpori, 
da ne bi izgubili razpadajočih stanovanj, za širjenje kroničnih bolezni zaradi blokiranih 
zdravstvenih kartic, za povečevanje števila umorov, samomorov, depresivnosti, alkoholizma, drog 
in deložacije, za vse bolj številne brezdomce.  VIR 1 

Sindikati bi morali takoj složno zahtevati od države brezpogojno izključitev prekarnega dela iz 
delovne zakonodaje. Ne smemo zanemariti dejstva, da je prekarnemu delu botrovala prav država 
Slovenija, oziroma vse njene dosedanje vlade. Delovna zakonodaja brez zakonitega prekarnega 
dela, bo lahko osnova, da se iz naše družbe izkorenini nedopustno izkoriščanje delavcev, ki edini 
prispevajo k ustvarjanju bogastva. Prekarno in nizko plačano delo ima še hujše posledice, rahlja 
družbene vezi in preprečuje stabilnost v vsakdanjem življenju posameznikov in njihovih družin.  
VIR 2 

 

Regijska organizacija  
Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije  

LJUBLJANA IN OKOLICA 
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SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE  
REGIJSKA ORGANIZACIJA LJUBLJANE IN OKOLICE 

Os eb na iz kaz ni ca  
Uradni naziv:  Regijska organizacija SKEI Ljubljana in okolica 

Sedež:  Dimičeva  14  Ljubljana 

Skrajšano ime:  ReO SKEI Ljubljana in okolica 

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@skei-lj.si   elektronski naslov naše pisarne 

zlatko.herncic@skei-lj.si  031-359 662 

SPLETNA STRAN SKEI SLOVENIJE 
Spletna stran regije  

http://skei.si/  
http://skei-lj.si/ 

 
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! 
Žal ostaja spoznanje, da praviloma v boljših podjetjih, ki bolj cenijo svoje zaposlene, obstaja organizirano in povezano 
delavstvo in delujoč sindikat! 

Organ iz iran e s i n dika l ne  p odr už ni ce  v naš i  r eg i j i  v  l et u 2017  
 

 NAZIV PODRUŽNICE Predsednica / Predsednik sindikata v podjetju 

1 
SKEI HELLA LUX SLOVENIJA 
http://www.hella.com/hella-si/sl/index.html  

Vlado HAJDINJAK 

2 
SKEI LITOSTROJ POWER LJUBLJANA 
http://www.litostrojpower.eu/   Goran VUČKOVIĆ  podpredsednik ReO 

3 
SINDIKAT SKEI DINOS LJUBLJANA  
http://www.dinos.si/?lang=sl  

Matej ŠKOBERNE 

4 
SKEI LITOSTROJ JEKLO LJUBLJANA 
http://www.litostrojgroup.com/  

Zadnji predsednik Alan BAŠANOVIĆ - po prodaji podjetja novemu 
lastniku, je zaradi groženj novega direktorja, sindikat prenehal 
delovati, pravna oseba še obstaja in čaka na voljo ljudi…. 

5 
SKEI SINDIKAT PODJETJA DANFOSS  TRATA D.O.O. LJUBLJANA 
http://www.danfoss.si/home/  

Zaenkrat brez predstavnika  

6 
SKEI SINDIKAT MAGNETI D.D. LJUBLJANA 
http://www.magneti.si/home.html  

Matej KRAŠOVEC  

7 
Sindikat SKEI Livarna Titan Kamnik  
http://www.livarna-titan.eu/  

Jože RIJAVEC  (zunanji pooblaščeni predsednik) 

8 
SKEI SINDIKAT TITAN D.D. KAMNIK 
http://www.titan.si/  

Tomaž LIČEN, v maju odšel iz podjetja, od oktobra predsednica 
Sergeja KRZNAR  

9 
SKEI SINDIKAT KOVINA D.D. (HERZ) ŠMARTNO 
http://www.herz.si/  

Brane SOTLAR – namestnik Jože Patrik Vertačnik 

10 
SINDIKAT LAJOVIC TUBA EMBALAŽA D.D. LJUBLJANA 
http://www.lajovictuba.com/  

Robi Slobodnik – namestnica Dušica Mijucić 

11 
SKEI SINDIKAT ISKRA SISTEMI D.D. LJUBLJANA 
http://www.iskra.eu/  

Ladislav BRGLEZ – namestnik Stanislav Mahkovec 

12 
SKEI SINDIKAT FOTONA D.D. LJUBLJANA 
http://www.fotona.com/si/  

Bruno REJA (nadzorni odbor) 

13 
SKEI VEGA LJUBLJANA, ki deluje v podjetju ELMA t.t. tovarna 
transformatorjev  http://www.elmatt.si/   

Robert Štefančič 

14 
SKEI SINDIKAT LIP D.O.O. LJUBLJANA 
http://lip.si/  

Bernarda GRAŠIČ 

15 
SKEI SINDIKAT TURBOINŠTITUT D.D. LJUBLJANA 
http://www.turboinstitut.com/  

Matjaž KRUŠEC  

16 
SKEI SINDIKAT SATURNUS EMBALAŽA, LJUBLJANA, ki deluje v podjetju  
Silgan Kovinska Embalaža Ljubljana d.d. http://www.silgan.com/  

Leon DUJMOVIČ – predsednik ReO 

17 
SINDIKAT SKEI KIG IG 
http://www.kig.si/  

Zadnji predsednik Ivan ZALAR, sindikat v letu 2017 prenehal 
obstajati 

18 
SKEI SINDIKAT IMP ČRPALKE D.D. (IMP PUMPS) 
http://imp-pumps.com/ 

Draženka   VELADŽIĆ 

19 
SINDIKAT METREL D.D. HORJUL 
http://www.metrel.si/ 

Jože MOLE 

https://plus.google.com/u/0/photos/112290289656981789043/albums/5516845727694210769
mailto:skeilj@skei-lj.si
mailto:zlatko.herncic@skei-lj.si
http://skei.si/
http://skei-lj.si/
http://www.hella.com/hella-si/sl/index.html
http://www.litostrojpower.eu/
http://www.dinos.si/?lang=sl
http://www.litostrojgroup.com/
http://www.danfoss.si/home/
http://www.magneti.si/home.html
http://www.livarna-titan.eu/
http://www.titan.si/
http://www.herz.si/
http://www.lajovictuba.com/
http://www.iskra.eu/
http://www.fotona.com/si/
http://www.elmatt.si/
http://lip.si/
http://www.turboinstitut.com/
http://www.silgan.com/
http://www.vogel-noot.com/joomla/index.php/en/slovenia
http://www.kig.si/
http://imp-pumps.com/
http://www.metrel.si/
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 NAZIV PODRUŽNICE Predsednica / Predsednik sindikata v podjetju 

20 SINDIKAT METREL MEHANIKA HORJUL Matjaž GRAŠIČ 

21 
 SKEI EKOP RIBNICA 
http://www.ekop.si/ 

Franc AMBROŽIČ 

22  SEKRETARIAT SKEI SLOVENIJE  zaposleni na SKEI Slovenije Barbara KOZINA 

23 
SKEI SIND. PODRUŽNICA TEVIS-AGENCIJA ZA KADRE 
http://www.tevis.si/ 

Kristina ROGELJ 

24 
 Aktiv SKEI ATRIK 
http://www.atrik.si/en/home-page/    

Marko KONČAR – med letom zapustil podjetje in funkcijo 

25 
 Aktiv SKEI SINTER  
http://www.sinter.si   

Daniel FISTER- med letom odstopil s funkcije 

26 Aktiv SKEI VARSI Dragan CVETKOV 

27 SKEI FIPIS RIBNICA (nedelujoča podružnica) 

28 SINDIKAT SKEI ZARJA KOVIS D.O.O. KAMNIK (nedelujoča podružnica) 

29 SINDIKAT PODJETJA AUTOCON (KOVINARSKA (nedelujoča podružnica) 

30 SKEI SINDIKAT ETRA 33 D.D. LJUBLJANA (nedelujoča podružnica) 

31 SKEI KONFERENCA AS DOMŽALE Predstavnik Emil ŽUŽEK 

OPOMBA V kurzivi navedene podružnice brez upravnega statusa  

 
V regijo je torej trenutno vključenih približno 20 podružnic s preko 20 člani in še nekaj manjših. 

Član i  i z vrš nega  od b ora  Re O SK EI  L jub l jan e in  ok ol ic e  v  l e tu 201 7  
so  b i l i :  
Leon DUJMOVIČ - predsednik, Silgan Ljubljana  Vlado HAJDINJAK , član IO, HELLA SATURNUS SLOVENIJA 
Goran Vučković, podpredsednik – Litostroj Power Ljubljana Matej KRAŠOVEC, član, MAGNETI, Ljubljana 
Daniel Fister član IO, SINTER . Slovenija (odstopil s funkcije) Lado Brglez - član IO, ISKRA d.d. Ljubljana 
Matjaž GRAŠIČ, član IO - Metrel Mehanika, Horjul Zlatko Hernčič – član IO, SKEI Slovenije 

Tomaž Ličen, član IO -  DOM Titan Kamnik (zapustil podjetje)  

Nad zor ni  o d bor  R eg i js ke  orga ni za ci j e  SK E I  L j ub l ja ne  i n  ok ol i ce  
 
Franc AMBROŽIČ – SKEI Fotona REJA Bruno– SKEI FOTONA, Ljubljana 
Matjaž KRUŠEC -  SKEI Turboinštitut   

 

Regi j sk i  od bor  

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. 

Nam e st o uvo da  
Na seji v decembru je regija zaradi kadrovskih težav, odhodov iz podjetja, odstopov s funkcij, izvolila novo vodstvo 
regije in nov nadzorni odbor: 
Regijski odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice je z dvigom rok soglasno sprejel sklep o potrditvi manjšega števila članov 
izvršnega odbora, z dosedanjih devet na sedem članov. Nova sestava izvršnega odbora je naslednja: 
 
1. Dujmovič Leon, predsednik,  
2. Vučković Goran, namestnik, ter člani  
3. Brglez Ladislav,  
4. Krašovec Matej,  
5. Grašič Matjaž,  
6. Hajdinjak Vlado in  
7. Hernčič Zlatko, regijski sekretar 
 
Regijski odbor ReO SKEI Ljubljane in okolice je z dvigom rok soglasno sprejel sklep o potrditvi sestave nadzornega 
odbora. Nova sestava odbora je naslednja: 
 
 1. Bruno Reja iz podjetja Fotona Ljubljana 
2. Franc Ambrožič iz podjetja EKOP Ribnica 
3. Patrik Jože Vertačnik iz podjetja HERZ Šmartno pri Litiji 

 

http://www.ekop.si/
http://www.tevis.si/
http://www.atrik.si/en/home-page/
http://www.sinter.si/
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Po vz et ek  k l j uč n ih d ogo dko v,  k i  s o v  l e tu 20 1 7 za zna m ova l i  na š o  
reg i j o  
 

1. SELITEV REGIJSKE PISARNE v juniju 2017, tokrat na isto lokacijo iz petega nadstropja v 

pritličje, na Dimičevi 14, je bila že četrta v nizu selitev od leta 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. POBUDE SINDIKATOV NA DRŽAVNEM NIVOJU 

 
Sindikati zasebnega sektorja ZSSS napovedali KAMPANJO ZA DVIG PLAČ IN UREDITEV 
DELOVNEGA ČASA 
Predstavniki 12 sindikatov zasebnega sektorja iz sindikalne centrale ZSSS so na skupni konferenci 
v februarju napovedali organizirane dejavnosti za dosego pravičnega plačila in doslednega 
spoštovanja osemurnega delovnika. Predstavniki industrijskih in storitvenih sindikatov so 
predstavili problematiko pogajanj za kolektivne pogodbe dejavnosti, najnižjih osnovnih plač v 
zasebnem sektorju in delovnega časa ter opozorili pa problem najnižjih osnovnih plač in kršitev v 
povezavi z delovnim časom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

na sliki nova pisarna 
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3. MNOŽICA NAGOVORILA MINISTRICO  

 
Dvaindvajset sindikatov, zastopnikov delavcev, ki delajo v zdravju škodljivih in težkih razmerah oz. 
na delih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več opravljati, je to sredo pred ministrstvom za delo 
organiziralo protestni shod. Več kot dva tisoč protestnikov je prišlo ministrici sporočiti, da se ne 
strinjajo z znižanjem prispevne stopnje za poklicno zavarovanje in z zvišanjem upravljavskih 
provizij zanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. DVIG MINIMALNE PLAČE V ČASU DEBELIH KRAV 

 
Minimalna plača letos višja za 1,8 odstotka, Kljub temu, da je sedem reprezentativnih sindikalnih 
central predlagalo, da se minimalna plača z novim letom poveča za 5 odstotkov, je ministrica za 
delo po razpravi na vladi predlagala njeno povečanje le za 1,8 odstotka. Tako minimalna plača z 
letom 2017 znaša 805 evrov bruto oz. 614 evrov neto. 
 
 
 
 
 

5. DELAVSKA ENOTNOST JE V LETU 2017 IZDALA NOVE TEMATSKE ŠTEVILKE 

I. SINDIKAT SMO MI VSI  

II. TEMATSKA ŠTEVILKA DELAVSKE ENOTNOSTI O INVALIDIH 

III. PLAČNI PRIROČNIK 

IV. DELO V TUJINI 

V. PRIHODNOST DELA 

VI. PRAVNA POMOČ 

VII. PRETEKLOST IN PRIHODNOST (ENOTNOST SLOVENSKEGA DELAVSTVA) 

VIII. POGODBA O ZAPOSLITVI 

IX. ALKOHOL V DELOVNEM OKOLJU 
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DOG AJ A NJ A P O  P ODJ ETJ IH  N A ŠE R EG IJ E  V  LE TU 2017  

1. LITOSTROJ JEKLO 

 
Ljubljansko podjetje LITOSTROJ je bilo v času bivše države eden izmed paradnih konjev 
jugoslovanske industrije, a se je leta 2013 po menedžerskem prevzemu znašlo v velikih finančnih 
težavah, zato je njegove dolgove odkupila SLABA BANKA (DUTB). Čeprav je po novem v lastništvu 
DUTB,  vlada ni storila ničesar, da bi zaščitila 180 delavcev podjetja, katerim Litostroj Jeklo zaradi 
likvidnostnih težav že dobra tri leta ne plačuje socialnih prispevkov. Delavci svojih delodajalcev ne 
upajo prijaviti inšpekciji, saj se bojijo za službe, čeprav se zavedajo, da jih država goljufa in jih 
zaradi neplačevanja prispevkov čaka mizerna pokojnina. Dolgovi podjetja tako naraščajo iz dneva 
v dan, stanje mirovanja pa državi ustreza, saj denar odteka v zasebne žepe. 
Na koncu je prišlo do odločitve SLABE BANKE, da podjetje proda novemu lastniku. S predsednico 
Jerkičevo in predstavniki sindikata smo se enkrat s sestali v vodstvom DUTB in se naposlušali 
praznega govoričenja. Konkretna vprašanja gospodu Škrubeju s strani sindikata so bila predvsem 
nadaljnja usoda podjetja v smislu ohranitve proizvodnje in števila zaposlenih in ali se v resnici 
podjetje že prodaja po delih.  
 
Njihov odgovor je bil takle:  
 
»naj poudarimo, da DUTB vse od prevzema kreditov do Litostroja Jeklo od Abanke v oktobru 2014 in 
zaključka prisilne poravnave, ki je bila pripravljena še pred prenosom na DUTB, deluje v smeri ohranitve 
delujočega podjetja Litostroj Jeklo, ki ima specifično znanje in reference v svoji panogi. S tem namenom 
smo aktivno delovali na reševanju podjetja in tudi začeli postopek prodaje podjetja strateškim 
investitorjem, a žal iz različnih razlogov, na katere nismo imeli vpliva, do ustrezne rešitve še ni prišlo.  
Trenutno zelo intenzivno proučujemo še določene opcije oziroma možnosti, ki bi omogočale nadaljevanje 
poslovanja (tudi v povezavi z novim zakonom o državnih pomočeh, »Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah«, ki naj bi bil sprejet konec januarja), za kar 
potrebujemo še nekaj dni.« 
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Po zboru delavcev z sedanjim direktorjem Miroslavom Gnamušem, je nekaj delavcev dalo tudi 
izjavo za televizijo. Zgodba je na koncu taka, da delavci še vedno verjamejo direktorju, da bodo 
dobili drugo zaposlitev v novem podjetju, vsaj večina njih, medtem ko matično podjetje Litostroj 
Jeklo počasi ugasne. Verjamejo, da bodo dobili odpravnine, da jim bo plačal prispevke za nazaj. 
Verjamejo temu istemu direktorju, nekoč med najbogatejšimi Slovenci, ki jim že tri leta ne plačuje 
prispevkov.   
Podjetje Litostroj Jeklo, ki je dejansko v lasti države, že tri leta ne plačuje prispevkov za socialno 
varnost.  
 

»Razlog je neuspešna prisilna poravnava, zaradi katere so usahnila naročila,« 
 
je za televizijo povedal direktor Miroslav Gnamuš, hkrati pa zatrdil, da ima podjetje dovolj 
premoženja, da finančni upravi poplača dolgove. Kaj bo z »delavskim« dolgom za zdravstveno in 
pokojninsko blagajno ostaja uganka. Prispevek na povezavi http://skrci.me/w9CXc  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://skrci.me/w9CXc
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Televizija Slovenija je problemu NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV, ki se vsaj zame vleče od leta 2007 
in primera podjetja MOSTOVNA iz Kočevja, posvetila odmeven prispevek v TEDNIKU, z naslovom 
NEKAZNOVANO GOLJUFANJE DELAVCEV; ki pa je bil začasno umaknjen iz arhiva RTV, ko je tema 
najbolj odmevala v javnosti, saj ga je po protestu vodstva Litostroj Power, zaradi pomote in 
objave posnetkov iz proizvodnje njihovega podjetja, kot rečeno za deset dni umaknilo v bunker. 
Oddaja je zdaj zopet v arhivu in je na povezavi http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174443325  
Sam sem za kamere podal naslednjo izjavo; »Delavci bodo to, kako jim država krade, občutili šele, ko 
bo napočil čas njihove upokojitve. Takrat večina doživi presenečenje, ko izvejo, da jih po trdih 40. letih 
delovne dobe, čaka mizerna pokojnina v višini 400 evrov, s katero se ne da preživeti..« 
 
Edini, ki nam je svetoval konkretno ukrepanje je bil regijski odvetnik Igor Pišek, z naslednjimi 
pojasnili: 
Glede delavcev zaposlenih v Litostroj jeklo, ki že več let niso dobili plačanih prispevkov, velja naslednje: 
- lahko vložijo tožbo zoper podjetje zaradi plačila prispevkov, kar zaradi stroškov (sodne takse) in zato, ker 
od tožbe posebne koristi ne bodo imeli, odsvetujem! 
- vsak delavec lahko zaradi neplačanih prispevkov poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, tako mu 
pripada pravica do denarnega nadomestila na zavodu in pravica do odpravnine. To možnost priporočam, 
še zlasti starejšim, ki so blizu upokojitve ali pa mlajšim, ki se lahko danes na podobnih delovnih mestih hitro 
zaposlijo pri drugem delodajalcu 
- lahko se poda prijava na Inšpektorat RS za delo, ki lahko oglobi delodajalca in odgovorno osebo 
- lahko se poda kazenska ovadba na tožilstvo, kakšen bo uspeh, ne vem, tovrstnih obsodilnih sodb je zelo 
malo 
- lahko se vloži predlog za stečaj podjetja  
- lahko se vloži tudi tožba zoper odgovorno osebo, to možnost svetujem le v primeru kazenske obsodilne 
sodbe, saj načeloma za obveznosti delodajalca odgovarja podjetje in ne direktor ali lastnik 

 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174443325
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- lahko se zahteva od lastnikov in države, da naj ukrepajo, četudi za začetek zgolj z zamenjavo direktorja 
ter o zadevi obvesti javnost 
 

Kot sindikat lahko ugotavljamo samo nedelovanje vseh pristojnih institucij, od FURS in direktorice 
Jane Ahčin, do Inšpektorata za delo in Nataše Trček, (po mnenju obeh delodajalci pač ne 
plačujejo prispevkov ZAVESTNO, pač pa zaradi opravičljivih okoliščin.) Finančna uprav gleda skozi 
prste velikim lopovom, medtem ko je v medijih odmevala vest, da je prodajalka zelenjave zaradi 
resnično majhnega prekrška, ker ni izdala računa za peteršilj v vrednosti 1,5 evra, dobila 3000 
evrov kazni od Finančne uprave RS. Očitna zloraba zakonodaje pooblaščenega državnega organa 
je pripeljala do absurda, katerega žrtev so vsakodnevno naši ljudje. To je nezaslišana in povsem 
nesorazmerna kazen za tako majhen znesek. Država s takimi potezami preko FURS-a, ustrahuje 
naše ljudi. Tega pri nas nikakor ne smemo dovoliti. Po drugi strani je skupni davčni dolg 1,3 mrd. 
evrov. Namen delovanja Finančne uprave RS je definiran v ZFU in ureja načela delovanja, 
organizacijo, naloge in pooblastila finančne uprave. Slovenska država mora na vseh nivojih postati 
bistveno bolj v službi nas, njenih državljanov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delavci pa delajo in jim mimo ukrepov FURS ne plačujejo prispevkov za pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje, brišejo nadurno delo in podobno. Državni regulatorji ne delujejo, 
sodstvo je na psu, zato je že končno treba zagotoviti delovanje pravne države in biti kritičen do 
vseh, ki so tako mlačni, da jih kot takih enostavno ni treba več krmiti z davkoplačevalskim 
denarjem. Komu je od teh (vsaj to bi si zaslužila državna DUTB) Računsko sodišče pod vodstvom 
Tomaža Vesela dalo negativno mnenje? Kaj učinkovitega je naredila Komisija za preprečevanje 
korupcije pod nesposobnim in nespodobnim vodenjem Borisa Štefaneca? - NIČ! Kakšna je 
učinkovitost urada Varuha človekovih pravic? Koga je sodišče obsodilo zaradi korupcije? 
Sindikat sam ne more prav nič.  
Težko je celo prepričati sindikat in njegove člane, da bi nadaljevali svojo zgodbo in se organizirali 
v novem podjetju Specialna Livarna. Novi lastnik in direktor Marguč jim je posamično zagrozil, da 
bodo tisti prvi na seznamu odpuščenih, če si bodo drznili v njegovem podjetju imeti sindikat. V 
tem trenutku je stanje negotovo. Po treh neuspešnih sestankih s posamezniki, da bi nadaljevali z 
organiziranim sindikatom, žal ni bila uspeha. 15 posameznikov si je v novembru in decembru 
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upalo oddati pristopne izjave za skrito članstvo, vendar ni od teh, še niti eden poravnal članarine 
po prejeti položnici.  
 

ELMA  T .T .  Čr nu č e (s in di kat  SK E I  V ega)  
Podjetje deluje na dveh lokacijah in to je na Dobrepolju in na Črnučah, imajo redne plače, imajo 
58 članov SKEI, večina dobiva dodatek do minimalne plače. Denarja za delavce večinoma ni, ker 
se deli dobiček lastnikom, prav vsako leto. Če je posameznik v tekočem letu več kot en teden na 
bolniški, ne dobi božičnice v višini 250 € bruto. Posluha vodstva za delavce ni veliko, probleme pa  
v glavnem rešujejo preko sindikata. Za kaj več, v smislu podpore drugačnim sindikalnim 
dejavnostim, pa trenutno ni večje pripravljenosti med delavci za kakšen upor ali stavko. 
 

Fot ona  L ju bl jana  
 
V Sloveniji znano podjetje, ker so ga slovenski politiki prodali v enem prvih paketov privatizacije 
uspešnih firm. Najprej so jih »uspešno« prodali »Amerikancem«, njihovim kupcem, ki pa so jih po 
nekaj letih črpanja visokih dividend prodali Kitajcem za petkratnik prvotne cene, ki jo je dobila 
slovenska država. Edina stvar, ki v podjetju raste, so dobički za lastnike. Le ta je v petih letih 
narasel iz dveh na deset milijonov evrov, plače so pa narasle malenkostno. 
V podjetju ni več delavca, ki bi imel manj kot 1000 Evrov, z na novo sprejeto lestvico, takrat so 
najnižje plače dvignili za 150 € in linearno navzgor. Plače so redne, vsak mesec dobijo stimulacijo 
200 €, božičnica bo maksimalna do praga obdavčitve, imajo pogodbo o delitvi dobička 
zaposlenim, ki jo vsako leto podaljšajo. Članstvo je stabilno, vendar ne narašča. Del problemov se 
rešuje preko sveta delavcev, kjer je predsednik sindikata Bruno Reja tudi član. 
 

DIN O S  

 
V tem letu je vodstvo nadaljevalo gonjo in poskuse uničenja sindikata SKEI v podjetju. Na bolj 
prefinjen način in z ignoriranjem, kot da nas ni. Skušali so nam vzeti celo zakonsko 
reprezentativnost. Na ta poskus smo odgovorili s pravom. Nepriznavanje SKEI sindikata v Dinos«, 
ker podjetje ne prizna podjetniškega sindikata SKEI kot reprezentativnega, je v nasprotju z zakoni.   
Glede na to, da je ZSSS reprezentativna za celotno območje države in za številne panoge, tudi za 
dejavnost komunale, kamor spada Dinos glede na registrirano glavno dejavnost ter glede na to, 
da je tudi SKEI del ZSSS, naš odvetnik meni da gre na podlagi 1. odstavka 9. člena Zakona o 
reprezentativnosti sindikatov tudi pri podjetniškemu sindikatu SKEI v Dinosu za reprezentativni 
sindikat. 
Ko je večina zaposlenih sodelavcev umaknila sicer dobljene tožbe pred delovnim sodiščem, se je 
je vodstvo bilo pripravljeno pogovarjati o možnosti vračila nezakonito znižanih plač in o  možnosti 
glede vrnitve Škoberne Mateja v Celje, ker je bil za celo leto kazensko (kot predsednik in zaupnik) 
pre4meščen v Novo mesto in obsojen na dnevno vožnjo na tej relaciji. Očitno ni sporno, da je 
potem še osem ur sedel za volanom tovornjaka na delovnem mestu.  V februarju nas je regijski 
odvetnik obvestil, glede sodbe zoper Dinos d.d. glede izplačila razlike v plači. V sodnem postopku 
smo zmagali. 
 

HELLA  SATU RN US SLO V EN IJA  
 
Iz tega največjega podjetja naše regije v zadnjem času prihajajo v pretežni meri samo dobre 
novice. Sindikata v podjetju sta z delodajalcem sklenila dogovor, da je bil regres za letni dopust za 
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leto 2017 izplačan v višini 1.100,00 € bruto, da so se osnovne bruto plače z junijem povečale za 
1,5% in da so se osnovne bruto plače povečajo še s pričetkom leta 2018. Podpisali so nov Aneks 
št. 11 k podjetniški KP Hella Saturnus Slovenija, d.o.o.  
V Hella Saturnus Slovenija trenutno 3100 zaposlenih, kar je zelo velik porast in vodi k slabšanju 
organizacije, saj delujejo na večih lokacijah. V podjetju ima veliko veljavo svet delavcev v 
podjetju,  ki dobro sodeluje s sindikatom. Tako so delavci zares enotni. Lastniki so sami ugotovili 
prednosti tega in so Čehom in Slovakom, kjer ima Hella podjetja, sami zapovedali ustanovitev 
svetov delavcev. Tam praktično v državi ni delujočih sindikatov, so le po podjetjih.  
Božičnica je bila izplačana za »stalno prisotne« v letu 2017, v višini 900 €. Predvideni so redni 
dvigi plač;  Bivše vodstvo je spoštovalo zgolj izhodišča letnih pogajanj SKEI. Plače so se povečale 
tudi vsem agencijskim delavcem za 8%, prešli so v II. plačilni razred, da bi zmanjšali 
nezadovoljstvo. Opaziti je pomembno vlogo sindikata, pri izenačitvi pogojev redno zaposlenih in 
agencijskih delavcev, ne le v podjetju Hella, pač pa širše v državi. Podjetje izkazuje visoko 
kakovost in v primerjavi s celotno korporacijo ima enega najnižjih odstotkov slabe kakovosti. Pred 
prihodom novega lastnika Hella, je bila v podjetju Saturnus 500 zaposlenih. Podjetje je zdaj na 
svetovnih borzah, kar je prineslo velike spremembe.  
Javne objave informacij na tedenskih proizvodnih sestankih so pomembno zmanjšale govorice in 
dezinformacije v podjetju. Svet delavcev je v dogovoru z upravo prevzel tudi skrb za počitniške 
kapacitete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadrovske težave rešujejo s štipendiranjem in uvozom inženirskega kadra s Hrvaške, gradijo čisto 
nov tehnično merilni center. Zaposleni so denarno nagrajeni, če pripeljejo nove izobražene kadre 
v podjetje, tako veliko je pomanjkanje strokovnih sodelavcev. Podjetje se je povezalo s 
fakultetami in poklicnimi šolami, kjer so pričeli s ciljnim štipendiranjem bodočih sodelavcev. V 

 

Letnega športnega srečanja SKEI se je udeležila močna ekipa športnic in športnikov sindikata SKEI iz 
HELLE. (na sliki)  
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podjetju zaznavajo in opozarjajo na problem, da država še naprej daje potuho in doplačuje do 
minimalne plače, ter da nekateri pomembni dodatki še vedno niso izvzeti iz minimalne plače.  
Agencijski delavci v podjetju HELLA Saturnus so od poletja izenačeni z redno zaposlenimi tudi na 
sindikalnem področju!  
Uspeh kolegov iz tega podjetniškega sindikata, je bil v poletnem času dosežen na sestanku z 
agencijo ADECCO. Na pobudo sindikata SKEI, je bil namreč na dve agenciji naslovljen poziv, za 
izenačitev agencijskih delavcev v tem podjetju, z redno zaposlenimi, in omogočanje včlanitve v 
podjetniški sindikat. S predstavniki agencije so s pisnim dogovorom dosegli izenačitev vseh 
delavcev, ki delajo v podjetju. Gre seveda za mesečno odtegovanje članarine v skladu z 
delitvenim ključem. Zdaj je že kar nekaj agencijskih delavcev vstopilo v sindikat podjetja! 
Na tem mestu velja omeniti našo članico Nino Groznik, ki v podjetju »pomaga« tako Svetu 
delavcev kot sindikata, in pohvaliti njen dosežek, saj je diplomirala na evropski pravni fakulteti s 
temo »RAZMEJITEV PRAVIC SINDIKATA IN SVETA DELAVCEV«, Iskreno ji čestitamo!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERZ Šmart n o pr i  L i t i j i  

 
Z osebnim pismom direktorju Damirju Rutarju, smo poskušali vzpostaviti bolj pristne odnose in 
osebni stik, s pobudo za skupno srečanje. V podjetju se delavci pogosto soočajo z neprimernim 
odnosom vodij in šikaniranjem. Dostojno delo, medsebojno spoštovanje in spoštljivo ravnanje z 
zaposlenimi, ter zdravi in varni delovni pogoji, so eden naših ključnih ciljev.  
Do takšne informacije smo prišli, zaradi konkretnih klicev na pomoč, ker je nekaterim, tako vsaj 
pravijo, končno  dovolj. Iz izkušenj vem, da se nerešeni problemi samo kopičijo in akumulirajo in 
izbruhnejo na dan kot nepričakovane krize v podjetju, pogosto v povsem neprimernih trenutkih. 
Zato jih je modro reševat, če že ne preprečevati. Zato smo direktorja pozvali, da na skupnem 
sestanku, ob prisotnosti in sodelovanje predsednika podružnice sindikata SKEI v podjetju HERZ 
Braneta Sotlarja, poskušamo s pogovorom rešiti težave. Odgovora ni bilo.  
Za delavce je po pripovedovanju v podjetju hudo, da se jih »stimulira« z 80€, če ne gredo na 
bolniško, tako bolni ljudje delajo, da jim je proizvodnja zrasla od krize 2009 z 1,5 milijona na 
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skoraj 3 milijone Evrov, plače so ostale povsem enake kot takrat, nekateri še vedno prejemajo 
državni dodatek do minimalne plače za to, da so ves mesec na delu. Ko so delavci na dopustu, 
prejmejo še manj. Zaradi strahu si nihče od delavcev ne upa nič. Predsednik sindikata Brane 
Sotlar na razgovoru pri direktorju ni dosegel nič. Nekateri vodje, predvsem v montaži so do 
delavcev neprimerno vedejo, izvajajo pritisk, da morajo delavci začeti deset minut prej, na 
delovnem mestu morajo biti 15 minut prej.  Problem je, da zahtevajo da so delavci na delu prej, 
kot je uradni pričetek dela. Delodajalec ne priznava nikakršnih sindikalnih ur, tako da informacije 
s težavami širijo. Proizvodnja se bo zdaj selila, ker so v bližini Šmartnega zgradili novo tovarno. 

CIP  i n va l id sk o po dj et j e  C IM O S  

 
V tem obdobju so menjali direktorje kot po tekočem traku, trenutno je Leon Šuntner iz Maribora.  
Plače so pretežno minimalne. Dejavnost je bila še lani bolj »avtomobilska«, sedaj pa delajo 
pretežno za gradbeno industrijo različna okovja in kovinske elemente. Božičnica je bila izplačana. 
Vzdušje v podjetju med delavci je dobro, lahko poslušajo glasbo, si kuhajo kavo. Bojijo se selitve v 
Komendo v marcu 2018, saj jih Litostroj Power kot najemodajalec sili v odpoved najema zgradbe. 
Nadurno delo je sporno, saj jim ob koriščenju podjetje ne izplača dodatka za nadurno delo, 
vodstvu poslani sodbi vrhovnega sodišča navkljub. Večina delavcev, je razen treh, delovnih 
invalidov.   

LAJ OV IC  TUB A  

V podjetju jim zelo primanjkuje delavk, predvsem pa nastavljavcev proizvodnih linij. Urejajo tudi 
večje število delovnih dovoljenj  in namestitev za delavce iz BIH, kar pa traja in še ti niso dolgo 

časa. Agencijski delavci pridejo in gredo, ko vidijo, da je delo zahtevno in v težkih razmerah pri 
stalni visoki temperaturi. Obljubljena dva avtobusa delavcev so bili v resnici trije delavci. Tako, da 

se predvsem starejše delavke soočajo s preobremenitvami. Podjetje Lajovic Tuba je sicer za 
najnižja delovna mesta pred leti dvignila prag najnižje plače na nivo minimalne plače. Delavci 

sumijo, da jih goljufajo pri nadurnem delu, ko nekateri opravijo tudi po 72 nadur na mesec, je na 
plačilni listi zgolj 40 zakonsko predpisanih ur. Za ostale ure, pa upajo, da so pravilno obračunane, 

ker niso prikazane. Na plačilni listi piše, kot da so to posebne obremenitve. Delavcem se zdi 
skrajno nestimulativno nočno delo, saj dobijo skoraj enako ko bi delali podnevi. Težko razberejo, 

ali imajo pravilno obračunane dodatke za neugodne vplive delovnega okolja, katere je moral pred 
leti sindikat izboriti, s tožbo na delovnem sodišču. Ceno spora z delodajalcem je plačal predsednik 

sindikata, ki je pod pritiski zapustil podjetje.  Lastnik je na isti lokaciji odprl nov »KIMPAJ-Tuba 
oddelek«, kjer delajo naši bivši člani, ker delodajalec trdi, da oni ne morejo biti naši člani, ker so v 

drugem podjetju. Delavci temu verjamejo.  
 

EK OP R ib n ica  

 
Izpostavimo nekatere uspehe sindikata, kot je dvig terenskega dodatka na 25%, delavec je prej 
moral vsaj trikrat na teren, da je »pokril« svojo plačo šele do minimalne plače, četrti odhod na 
teren je delavcu plačan kot je normalno, uredili so tudi število in plačilo nadur kot gre po zakonu,  
plače so sicer malo nad minimalno plačo, ker primanjkuje delavcev, si pomagajo z nekaj 
upokojenci, ker »hidravličarjev«, tudi projektantov ne dobijo. Za te kadre so na trgu samo slabše 
podkovani delavci, ki se samo učijo od ostalih. Božičnice ni ne bo, z direktorjem se ne da preveč 
dobro pogovarjati. Bolj na silo gre, hoče jim ukinit oglasno desko, moti ga sindikalna lista, objava 
uradnih ur odvetnika, tudi prostočasne objave sindikata za pogostitev članov ali izlet, ga motijo…  
Direktorju so zato predali peticijo vseh zaposlenih, kot protest k nameravani prepovedi oglasne 
deske. 
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METR EL  M EH AN IK A H or j ul  

 
Podjetje ima dovolj dela, večina je na redni, a žal minimalni plači, zelo primanjkuje delavcev, saj 
izkušeni odhajajo. Do aprila 2018, ko mu poteče mandat, bo dolgoletni direktor Janša zamenjan, 
večina delavcev je nezadovoljnih, a so tiho.   
 

METR EL  H or j ul  

 
V podjetju je okoli 190 zaposlenih, težav ni, plače so 12% nad povprečjem, občasne delovne 
sobote se plačajo 150%, odmori so omogočeni, dvignili so plače za 9%, prejeli so 300 € dobička, 
podjetje organiziralo novoletno zabavo za zaposlene.  
 

ISKRA  d .  d .  ( SK EI  ISKRA  S IST EM I,  L jub l jana )  
 
Trenutno večina zaposlenih še vedno dobiva malo nad minimalno plačo. Krožijo informacije, da 
družina Šešok v Ljubljani počasi ukinja proizvodnjo, da jo bodo preselili v Kranj, pa se jim zaenkrat 
prostorsko selitev ne izide. V podjetju dela kar nekaj upokojencev, ker posamezni programi 
enostavno ne dobijo kadra. V ISKRI je ostalo še okoli tisoč zaposlenih. Preostale lokacije podjetja 
so Otoče, Kranj, Semič, Šentvid pri Stični in galvanizacija Glinek pri Škofljici pri Ljubljani. Določena 
področja imajo še veliko dela, kot je recimo Šentvid pri Stični, kjer izdelujejo specialne baterije, 
ljubljanski programi se v bistvu ukinjajo, ogromna naročila so imeli za GAZPROM,  kar je žal 
zgodovina. Predsednik sindikata dela na vzdrževanju objektov, kar zelo otežuje kakršnokoli 
sindikalno delo, saj je ves čas na terenu. Dokler je bil glavni Dušan Šešok so mnogi kritizirali 
njegovo vodenje, zdaj ko sta vodenje ISKRE neformalno prevzela sinova Matija in Klemen, je to 
izjemno poslabšalo odnose v podjetju. So v fazi odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe (PKP), 
kar povečuje negotovost. V Kranju je bil organiziran samo en sindikat, a je predsednik tega 
podjetniškega sindikata iz Sveta gorenjskih sindikatov odstopil, vodenje je prevzela kar pravnica, 
sicer predsednica centrale Sveta gorenjskih sindikatov. Po novem letu 2018, bo sklican posvet iz 
vseh enot podjetja, na katerem želi, da bi sodeloval tudi regijski sekretar. Pravno mnenje 
regijskega odvetnika s precej drugačnim tolmačenju vodstva in sindikata ob odpovedi PKP so 
pridobili. Vidi se slaba sindikalna organiziranost, saj je v Šentvidu pri Stični le del članov iz bivšega 
OOZSSS Grosuplje, v Galvanotehniki  Glinek je pa samo en član iz KNSS, kjer bo srečanje. Do 
vodstva podjetja ni možno priti, saj dejanski direktorji igrajo bolj navidezno vlogo, vse niti vlečeta 
sinova Dušana Šešoka. Stik z upravo ima kot predsednik v SKEI ISKRA d. d. Ljubljana, samo preko 
pooblaščenega odvetnika v kadrovski službi g. Gubanca. Večinski lastnik ISKRE je postalo podjetje 
TAXGROUP s sedežem v Münchnu, Nemčija.   
V DECEMBRU JE PODJETJE PO ELEKTRONSKI POŠTI ODPOVEDALO PODJETNIŠKO KOLKETIVNO 
POGODBO 
Naš odvetnik Igor Pišek je ugovor zoper ta enostranski (svojevrstno prednovoletno voščilo), ukrep 
strnil v tele vrstice: 
1. Določbe PKP glede veljavnosti pogodbe so dvoumno zapisane. V bodoče predlagam, da pred 
 podpisom kolektivne pogodbe pregleda le-to pravna služba. 
2. Glede na 3. odstavek 46. člena PKP je pomembno, da je sindikat prejel odpoved najkasneje 
 30.9.2017, če jo je kasneje, potem ta odpoved ne more veljati oz. učinkovati v letu 2018.  
3. Na odpovedi je sicer napisan datum 29.9.2017, tako da domnevam, da je podjetje istega dne 
 odpoved vročilo sindikatu. 
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4. Glede na to, da odpovedni rok v PKP ni določen, pride v poštev 2. odstavek 16. člena ZKoIP, ki 
 določa 6 mesečni odpovedni rok. 
5. Če je sindikat prejel odpoved 29.9.2017, potem se odpovedni rok izteče 29.3.2018. Tedaj, torej 
 konec marca 2018 tudi preneha veljati PKP. 
6. Po prenehanju veljavnosti PKP pa se na podlagi 17. člena ZKoIP uporabljajo določbe normativnega 
 dela (vključno z določbami o plačilu za delo, letnem dopustu, ipd.).  
7. Zakon določa enoletni rok, razen, če je s kolektivno pogodbo določen krajši rok. PKP določa 6 
 mesečni rok, tako da normativni del zavezuje pogodbene stranke do 29.9.2018, kot rečeno, pod 
 pogojem, da je bila vročitev odpovedi sindikatu opravljena dne 29.9.2017. 
8. Pri tem še pojasnim, da določba 7. odstavka 46. člena PKP deloma nična in sicer v tistem delu, kjer 
 veže tek uporabe normativnega dela pogodbe na vročitev odpovedi, saj v tem delu nasprotuje 
 prisilnim predpisom, ki določajo  odpovedni rok in šele po izteku odpovednega roka uporabo 
 normativnega dela kolektivne pogodbe. 
9. Če bo delodajalec predčasno prenehal spoštovati PKP, se lahko sproži tako kolektivni delovni spor, 
 kot tudi vložijo individualne delovne tožbe, ukrepa lahko tudi Inšpektorat RS za delo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utrinek iz podjetja ISKRA Galvanotehika, kjer uporabljajo številne zdravju škodljive snovi. Morda nam bo 
uspelo tam ustanoviti nov sindikat… 
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L it os troj  P ow er  

 
V podjetju je 410 zaposlenih, od tega 140 članov sindikata SKEI, večinoma v proizvodnji, ukvarjajo 
se s proizvodnjo opreme za hidroelektrarne in hidromehansko opremo in izvajajo storitve za trg, 
ker imajo specialne velike stroje in opremo. S plačami so nad povprečjem panoge, težava je le v 
tem, ker se plače ne dvigujejo v skladu s pogodbo, izplačani so dodatki, a le kot individualne 
stimulacije in dodatki za deficitarnost poklicev, člani niso zadovoljni s plačami, odnosi z lastnikom, 
češko firmo ENERGOPRO, so se v nekaj letih normalizirali, saj v letih, ko je bil lastnik CIMOS v 
podjetju ni bilo denimo božičnic. Lani je bila 100 €, na kar upajo da bo tudi letos.  Podjetje planira 
odpiranje poslovnih enot v Turčiji in Združenih državah Amerike, prva bi bila odskočna deska za 
prodor na bližnji vzhod. Problemov s pomanjkanjem ustreznih kadrov je kot povsod drugod, 
veliko. Ključno je, da potrebujejo šolane strojnike, ker je proizvodnja individualna in so znanja 
branja tehnične dokumentacije nujna. Poskusi s prekvalifikacijami iz drugih poklicev v glavnem 
niso uspeli, zato že drugo leto organizirajo svoj program na poklicni šoli v bližini. Predsednik 
sindikata Vučković, deluje tudi kot mentor mladim bodočim sodelavcem, vidi pa velik problem 
obstoječega šolskega sistema, ki proizvaja preveč ekonomistov in pravnikov, pa bistveno premalo 
strojnikov.  
 

VAR SI  

 
V podjetju deluje aktiv SKEI, v letu 2016 jih je dolgoletni lastnik Otmar Zorn, prodal finančnim 
skladom s CIPRA. Težava je v prepričevanju mladih v koristi obstoja sindikata. Posamezniki v 
podjetju kar naprej postavljajo pod vprašaj smisel obstoja sindikata v podjetju, češ, kaj ga sploh 
rabimo. Problem je predvsem v pasivnosti posameznikov, vse le zanima kaj bodo dobili, niti ne 
predlagajo, kaj bi želeli. Prisotnost na seji sindikata v podjetju je nizka, od dvajsetih polovica. 
Problem je tudi v pretežno migrantski delovni sili iz bivših republik Jugoslavije, ki išče kratkoročne 
rešitve, ki so večinoma tu le za preživetje njihovih družin. Vodstvo podjetja še vedno ni 
omogočilo, da bi bil sindikat priznan, delavcem pa sploh ne dajo veljave. Tako nimajo priznanih 
sindikalnih ur za svoje delo. Niso hoteli tudi podpisati sporazuma o delovanju sindikata v podjetju. 
Morda se obeta menjava obstoječe direktorice Mirjam Cergolj, v to delavci polagajo nekaj upanja 
za prihodnje. Problem je tudi v omejevanju objav na oglasnih deskah podjetja, saj mora za vsako 
objavo predsednik aktiva pridobiti osebno dovoljenje. Nagrad ali božičnic ni, so le očem skrita 
nagrajevanja posameznikov. Kot posebnost je treba izpostaviti, da je bil predsednik aktiva na 
začetku agencijski delavec, in je agencija nakazovala članarino zanj, zdaj je bil prezaposlen v 
matično podjetje VARSI. 
 

MAG N ET I  
 
Na vodstvo podjetja Magneti Ljubljana d. d.; smo skupno v imenu Društvo Delavska svetovalnica 
in Regijska organizacija SKEI Ljubljana in okolica; naslovili Javni poziv;  
»ZAPOSLITE DIREKTNO VSE AGENCIJSKE DELAVCE, KI DELAJO PRI VAS«  
Odziv je bil takojšen in na skupnem sestanku nam je predstavnica vodstva in večinskega lastnika 
Alberta ERMANA, zagotovila, da bodo opozorila upoštevali. Ko se nam je kasneje na sestanku 
pridružil direktor (nagrajenec GZS - podjetnik leta), je zavrnil možnost, da bi prekinili pogodbo z 
Agencijo TEHNIKA, ki jim ves čas zagotavlja agencijske delavce, tudi domnevno take, ki delajo na 
črno iz Bosne in Hercegovine in prejemajo plačilo na roko. Vse obtožbe in namigovanja je odločno 
zanikal.   
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NA EPILOG ŠE ČAKAMO, KER JE PO ZADNJIH INFORMACIJAH STANJE PLAČEVANJA NA ROKO 
OSTALO 
 
Posnetek pisma 
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MISEL  Z A K O NEC  
 

»Naša življenja se končajo tisti dan, ko začnemo biti tiho o pomembnih stvareh.«  
 

Citat Martina Luthra Kinga 
 
 

NE KA J ODM EV N IH N ASL O V OV  V  M ED IJ IH  V  LET U 20 1 7  
 

1. Izčrpavanje revnih je najpomembnejši državni projekt (SVETLANA SLAPŠAK) 
https://www.vecer.com/izcrpavanje-revnih-je-najpomembnejsi-drzavni-projekt-6246407  

 
2. Občutek imam, da se vračamo v 19. stoletje, ko socialne države še ni bilo - intervju s 

sociologinjo VESNO LESKOŠEK 
http://www.rtvslo.si/slovenija/obcutek-imam-da-se-vracamo-v-19-stoletje-ko-socialne-
drzave-se-ni-bilo/412240  

 
3. »Kaj počne davčna uprava, ki zna biti še kako učinkovita pri pobiranju prispevkov 

od samozaposlenih«, se sprašuje Jelena Aščić v TEDNIKU RTV Slovenija.  

  
 
 
 
 
 

L IT ERAT URA :  
VIR 1 Črt Tavš – Prekarno delo, http://skrci.me/2a1UU   

VIR 2 Pobuda za analizo javnega dolga in odpis nelegitimnega dolga RS, http://skrci.me/hmXNZ  
 
 
 
 
 
 

 
Poročilo pripravil Zlatko Hernčič 
 Sekretar Regijske organizacije 

SKEI Ljubljane in okolice 
 
 

https://www.vecer.com/izcrpavanje-revnih-je-najpomembnejsi-drzavni-projekt-6246407
http://www.rtvslo.si/slovenija/obcutek-imam-da-se-vracamo-v-19-stoletje-ko-socialne-drzave-se-ni-bilo/412240
http://www.rtvslo.si/slovenija/obcutek-imam-da-se-vracamo-v-19-stoletje-ko-socialne-drzave-se-ni-bilo/412240
http://skrci.me/2a1UU
http://skrci.me/hmXNZ
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FOT OG ALER I JA  
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