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Zaradi selitve na novo lokacijo in kadrovske spremembe, ko je vse dosedanje delo tajnice padlo 

na sekretarja, se določena opravila izvajajo z rahlo zamudo. Do prilagoditve vseh aktivnosti bo 

prihajalo do določenih zamud, a obljubim, da jih bom skušal čimprej odpraviti. SELITEV PISAR-

NE NA NOVO LOKACIJO se je zgodila 28. novembra 2013, Novi sedež pisarne je ReO SKEI 

Ljubljana in okolica je v 5. nadstropju poslovne stavbe Geološkega zavoda  DIMIČEVA ULICA 
14, 1000 LJUBLJANA. 

DOBRA NOVICA! 

Danfoss je letos na novo zaposlil 57 delavcev, 

Danfoss Trata je sicer v lasti danskega koncerna 

od leta 1995. V Ljubljani načrtujejo in proizvaja-

jo izdelke za regulacijo daljinskega ogrevanja, 

klimatizacije in prezračevanja. Oblikujejo pribli-

žno štiri tisoč različnih izdelkov oziroma okoli 30 

skupin izdelkov. Letos pričakujejo 85 milijonov 

evrov prihodkov.  

UPORABA SINDIKALNE ČLANARINE 

Pri uporabi sindikalne članarine predsedniki 

podružnice večkrat naredijo napako, ki jih lah-

ko drago stane. Žal država sankcionira neustre-

zno delitev članarine sindikatov med člane v 

obliki gotovine, bonov ali kako drugače. 

Po aktih SKEI ki smo jih sprejeli demokratično, 

so pa za državo zavezujoči, je uporaba članari-

ne potrebno nadzorovati in izkazati pri njeni 

porabi visoko stopnjo zaupanja članov. Ne gre 

pa spregledati zakonskih in davčnih omejitev. 

V ta namen smo ponovno poslali v podružnice 

pojasnilo DURS, ki je zavezujoče in ima njegova 

kršitev za posledico visoke kazni. 

SPLETNA POVEZAVA: http://skrci.me/Y9otq  

ČLANARINA SINDIKATU IN DDV, pojasnilo 

DURS  

KLJUČNI POUDARKI DAVČNEGA URADA: 

»Ko pa sindikat za svoje člane najema počitniš-

ke kapacitete, športne, kulturne in druge obje-

kte za udejstvovanje članov, organizira sindi-

kalne izlete, posreduje karte za gledališke 

predstave, daje v najem ali uporabo počitniške 

kapacitete, vzdržuje lastne počitniške kapacite-

te in sofinancira bivanje članov v teh objektih, 

nudi gostinske storitve, najema sindikalne 

odvetnike za sodne postopke, izvaja izobraže-

vanja itd., je treba od članarine ali dela članari-

ne, namenjene za te namene, obračunati DDV, 

saj bi oprostitev vodila k izkrivljanju konkuren-

ce, saj gre za dejavnost drugega odstavka 5. 

člena ZDDV-1.  

Iz istih razlogov tudi niso izpolnjeni pogoji za 

oprostitev plačila DDV pri članarini ali delu 

članarine, namenjene za darila za obdarovanje 

otrok članov sindikata, darila, nagrade in pogo-

stitev članov sindikata ob praznikih in drugih 

srečanjih.« 

POSKUS USTANOVITVE NOVE PODRUŽNICE V PODJETJU XY 

Zaradi zaupnost mora ime podjetja iz Ljubljane ostati skrivnost. V sredini decembra sem 

se v gostinskem lokalu Livada na Viču sestal s petimi delavci in jim predstavil osnovne 

informacije, ki bi jih morali delavci vedeti o sindikalizmu in prednostih članstva. Žal se 

delavci niso odločili za aktivno članstvo in bodo zaenkrat zgolj včlanjeni kot 5 posamezni-

kov. V pregled smo vzeli le njihove pogodbe o zaposlitvi in plačne liste. Na ostale pobude 

bo pa očitno potrebno še malo počakati.  

NAMESTO VOŠČILA OB NOVEM LETU DELODAJALCI  

PREDLAGAJO ZNIŽANJE MINIMALNE PLAČE  

V ZSSS že od začetka krize opozarjamo, da zniževanje plač (in s tem tudi mini-

malne plače) ne bo pripeljalo Slovenije iz krize. Tudi sedanji neprimerni pred-

logi v zvezi z minimalno plačo ne bodo prinesli rešitve. »Vodilni posamezniki 

gospodarstva« pa so vedno znova polni idej o zniževanju plač, o neusklajevan-

ju minimalne plače, nikjer pa ni zaslediti idej o tem kako ustvariti kakovostna 

delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in dostojnimi plačami. Očitno želi 

slovensko gospodarstvo še naprej graditi svojo prihodnost kot tudi prihodnost 

Slovenije na nedostojnih plačah – najbolje bi bilo, da bi bile na ravni Kitajske 

ali morda kakšne države še s cenejšo delovno silo. Nihče ne pove, da nas tudi 

znižanje plač ne bi rešilo! Ali res rabimo delodajalce, katerim bi morali zapos-

leni plačevati, da lahko hodijo delat??!! Zakaj nihče ne pove zakaj je naše gos-

podarstvo tako nekonkurenčno? Dejstvo je namreč, da ne zaradi plač! Dejstvo 

je tudi to, da imajo ti, ki predlagajo take neumnosti vsega preveč! In očitno si 

prav zaradi tega ne morejo predstavljati kako je preživeti z manj kot 600 EUR 

neto na mesec!  



December 2013 

Letnik 3 

Mesečno dogajanje 

 

Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Ljubljana in okolica  

Novice za aktiviste© 

Letnik 3 

Mesečno dogajanje 

December 2013 

Stran 2 

DELAVSKI BOJ  SE (očitno) NADALJUJE! 

Odlomki iz javnega vladnega dokumenta 

z naslovom: 

PREDLOG ENOTNEGA DOKUMENTA ZA 

ZAGOTOVITEV BOLJŠEGA ZAKONODAJ-

NEGA IN POSLOVNEGA OKOLJA TER 

DVIG KONKURENČNOSTI 

t. 92:   Nujno ponovno odprtje reforme 
dela Št. 161: Čiščenje košarice pravic 
zdravstvenega zavarovanja Št. 163: 
Omejitev socialnih prispevkov navzgor, 
uvedba socialne kapice pri izplačilu 
36.000 EUR bruto zaslužka letno 

Tukaj pa so še podcilji Ukinitev institu-
ta "minulega dela" oziroma njegova 
preobrazba v "dodatek za stalnost"  

Druga faza reforme dela  

Povečevanje fleksibilnosti delovne sile 

Analiza števila zaposlenih v javnem 
sektorju in njihova racionalizacija. 

Zelo indikativno je tudi, da se doku-
ment naslanja izključno in povsem na 
predloge delodajalcev, saj je vlada pre-
dloge delodajalcev celo lepo uredila v 
lične tabele.  

Toliko o »SOCIALNEM DIALOGU« … 

DEJSTVA O REVŠČINI V SLOVENIJI 

»Mislili smo, da razlike v Sloveniji niso tako 
velike. A zadnji podatki geodetske uprave raz-
krivajo, da je desetina najbogatejših že 531 
krat bogatejša od desetine najrevnejših. V 
Sloveniji se povečujejo socialni transferji. Pa 
tudi transferji v davčne oaze.  
© Uroš Abram MLADINA  

http://skrci.me/FOviZ   

V Sloveniji se je prepad bogatimi in revnimi 
močno povečal. V Sloveniji se je od držav 
Evropske unije revščina najbolj povečala. Na 
drugi strani ima najbogatejši sloj Slovencem v 
lasti 40 odstotkov vsega premoženja.  

POSVET V DRŽAV-

NEM SVETU O 

MOBINGU IN TRPIN-

ČENJU 

Država se na videz 

trudi izboljšati stanje 

po podjetjih, a že če 

preberemo novico na 

levi postane jasno da 

vlada narodu laže in 

manipulira z dejstvi. 

Brez socialnega dialo-

ga ni odnosov v podjetju, kaj šele širše v družbi. Za dobro komunikacijo med 

ljudmi je prav odnos vse! Torej lahko sklepamo, da oblast ne želi imeti iskre-

nega odnosa z nami.  

Na posvetu je bil predstavljen DOGOVOR o preprečevanju nadlegovanja  in  

nasilja na delovnem mestu….kaj to pomeni bomo videli v praksi, saj imamo 

prav ta čas v livarni CIMOS TITAN iz Kamnika primer spolnega nadlegovanja in 

psihičnega trpinčenja delavke... 

1. Podpisnika  dogovora (delodajalec in predstavniki delavcev)  soglasno ugota-

vljava, da je spoštovanje in priznavanje  dostojanstva in osebnih pravic vseh, ki 

delajo v družbi, temeljna vrednota, ki  zagotavlja uspešno organizacijo dela in 

zagotavlja delavcem   dostojno delovno okolje.  

2. Namen tega Dogovora je izboljšati ozaveščenost in prepoznavanje ravnanj 

nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu,  usmeriti pozornost na pravočasno 

prepoznavanje tipičnih znakov in pojavov ter seznanjanje z negativnimi  posle-

dicami  takšnih ravnanj tako za družbo kakor tudi za prizadetega delavca ali 

skupino delavcev. 


