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19. november 2013—ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA TAJNICI REGIJSKE 
PISARNE…. Na ta dan sem osebno izročil odpoved pogodbe o zaposlitvi iz pos-
lovnih razlogov naši dolgoletni tajnici Darji Arsič.  Delovno razmerje ji izteče 31. 
decembra 2013. Do takrat mora izkoristiti preostali dopust, tako da bo delo 
pisarne po tem obdobju že potekalo v obsegu zmanjšane prisotnosti v pisarni. 

Kriminalisti 
v Cimosu 
zaradi zlora-
be sredstev 
EU 

»Na sedežu Cimosa v Kopru in v njegovih podjetjih v 

Senožečah in v Mariboru več kot 50 policistov in kriminali-

stov še vedno preiskuje, kako je Cimos zlorabil evropska 

nepovratna sredstva. . Spornih je domnevno največ štiri 

milijone evrov, ki jih je prek njiju dobil Cimos še v času, ko 

ga je vodil prejšnji predsednik uprave Franc Krašovec. 

Cimos je staro opremo prikazoval kot novo, razliko pa 

neupravičeno obdržal in s tem zlorabil javna sredstva.« 

Omenjeno podjetje igra izjemno pomembno vlogo v naši 

regiji in vpliva tudi na naš sindikat SKEI, saj ima v lasti 

LITOSTROJ Power, invalidsko podjetje LIP– Litostroj in 

Cimos Titan Livarno iz Kamnika!  

V 
podjetju Turboinštitut pa je skrit pred očmi 
javnosti (predvsem na željo zaposlenih) 
potekal skrbni pregled s strani  podjetja Kole-
ktor, ki tako postaja novi slovenski koncern, 
saj očitno širi svojo sposobnost izgradnje 
hidroelektrarn. V svojem lastniškem naboru 

ima že črnuško podjetje 
ETRA in podjetje MAGMA 
(nekoč ISKRA Feriti) 

KORENČEK IN PALICA; ŠEŠOK to obvlada…  

DODATEK ZA MINULO DELO IN PLAČANA MALICA Enotna Podjetniška kolektivna pogod-
ba družbe Iskra Sistemi: 

Argument uprave: Zagotavljanje in koriščenje toplega obroka je prioritetnega 
pomena vendar se delavcem, ki toplega obroka nikakor ne želijo koristiti 
omogoči, da dnevno vzame hladni lunch paket, kot tudi, da združi neporab-
ljene tople malice za cel teden in za protivrednost prevzame določene 
artikle (sir, salama, konzerve,…). 

Delavcem, katerim družba toplega obroka ne more zagotoviti (službena pot, teren, 
nočno delo, ..), pripada nadomestilo v znesku, določenem v tarifni prilogi KPD SKEI 
(trenutno 6,12 €). 

Med slabimi vesti in poskusi da bi se delavci s podpisom aneksov k pogodbam o zaposlit-
vi prostovoljno odrekli dela plač za »prihodnje obljube«, je prišla tudi »dobra« novica, da 
je vodstvo pristalo na predlog sindikata, da bi iz minimalne plače izvzeli 50% minulega 
dela na lokacijah, podpisan aneks k podjetniški pogodbi ISKRA SISTEMI. Velja za lokacije 
Kranj Semič in Ljublja- na. Gre za pristanek uprave, da 
se 50% minulega dela izvzame iz obračunane minimal-
ne plače. 

Sindikat je to vsa leta branil na račun nepovečevanja 
plač, saj se v ISKRI nikoli ni upoštevala eskalacija 
plač. Sindikat sumi , da gre samo za premoženjske koristi , saj je ponudnik v prostorih 
lastnika in bo domnevno slabšo malico kompenziral skozi najemnino. Sindikat dvomi v 
evrsko protivrednost zaužitega obroka. Nadomestilo za malico je v podjetju ISKRA SISTE-
MI SOCIALNI KOREKTIV, sedaj pa bo delavec z minimalno plačo prejemal  550€, namesto 
sedanjih 680€. 

Predsednik sindikata je posebej opozoril na dejstvo, da v podjetju ni težkega fizičnega 
dela, ki bi zahteval močno prehrano (večina zaposlenih  dela v pisarnah oziroma za 
mizo) .Torej gre za nespodobno ponudbo in varčevanje na račun delavcev. SINDIKALNA 
LISTA SKEI daje kar 6,12€ dnevnega nadomestila!  

Po hitrih izračunih bo šlo za približno 300.000,00€ pri 1263 zaposlenih. Delavci se zave-
dajo, da zakon delodajalcu organiziranje prehrane dopušča… 

Novembra so se Sloveniji v kratkem zgodili trije 

umori. S POP TV so me povabili v sobotno oddajo skupaj z 

vodjo društva kriminalistov Slovenije g. Jakobom Demšarjem 

v oddajo TV KLUB. Zanimiva izkušnja….Povedal sem javnosti, 

da so ljudje izgubili zaupanje v pravosodni sistem, opozoril 

sem na problem, da ljudje samoumevno dojemajo svoje 

državljanske pravice, kar zelo vpliva tudi na to, da imamo 

sindikati manj članov... 

SELITEV PISARNE NA NOVO LOKACIJO v četrtek, 28.11.2013, se je ReO SKEI Lju-

bljana in okolica preselila na novo lokacijo. DIMIČEVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA. 

Vlada v teh mesecih hiti s spreminjanjem pravil igre, razprodajo državnega premože-

nja in uničevanjem socialne države. Kar uspešno je uspela spreti javni in privatni 

sektor. Kaj v resnici država pomeni za državljane mnogi nočejo slišati. Tudi med 

sindikalisti… 

»V krizi ves javni sektor čez noč postane neznosen strošek in kapital rjove, da je 

treba javno porabo nemudoma zmanjšati. Kaj takšno zmanjšanje pomeni za državlja-

ne?«  

Anej Korsika: »Ideja, da mora zdaj začeti trpeti še javni sektor, je tedaj podobna 

ideji, da bi ranjencu, ki smo mu morali amputirati nogo, zdaj iz solidarnosti odrezali 

še drugo.« 
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DEJSTVO: 

»Zgodovina sodobnega prostega 
trga je bila napisana s šoki. (...) 
Milton Friedman in njegovi učen-
ci že več kot tri desetletja izpo-
polnjujejo tole strategijo: najprej 
počakajo na veliko krizo; medtem 
ko se ljudje še vedno pobirajo od 
šoka, dele države prodajo privat-
nim igralcem, nazadnje pa te 
»reforme« na hitro razglasijo za 
nekaj stalne-
ga.«                        Naomi Klein 

Stran 2 

Vlada skuša s precej neposrečeno 

domislico in plakatiranjem Slovenije zamegliti dejstva. Če bi v resnici delo 

na črno kradlo našo prihodnost, se lahko od skrbi zaradi tajkunskega uni-

čevanja podjetij kar poslovimo…. 

Na plakatih se je hitro našel odgovor, za večino ljudi resničen in pravi! 

V Sloveniji pa bi prav tisti, ki bi v imenu svobode kapitala radi vzeli družbi  
OSTANKE SKUPNEGA PREMOŽENJA radi tudi osebno odločali, kdo bo last-
nik privatiziranega premoženja. Bolj incesten odnos med lastniki in oblas-
tniki si je težko zamisliti!" 

SPOROČILO KRITIKOM 

SINDIKATOV 

Slovenski sindikati in sindikalno gibanje nasploh, sta v Sloveniji deležna hudih kritik z vseh 

strani. Od strank in oblasti do medijev, ki so v rokah kapitala. To pomeni, da delamo vsaj del 

stvari dobro in v interesu ljudi, ne pa kapitala.  

Marsikdo, ne le v sindikatih, ta čas misli spremembe. In to spremembe kapitalističnega siste-

ma. Ki je preživel! Ki je dokazal, da zna dobro in uspešno uničevati socialno državo! In ljudi. 

»Vladajoči razredi naj le trepetajo pred komunistično revolucijo. Proletarci nimajo v njej nič 

izgubiti razen svojih verig. Pridobe pa si lahko ves svet.« 

/Komunistični Manifest Communist Manifesto 

ISKRENE ČESTITKE OB VISO-
KEM JUBILEJU 71 let 

SOUSTVARJALCEM naše  

»DELAVSKE ENOTNOSTI«  


