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NESREČA V PODJETJU„V torek nekaj minut pred 22. uro je bila 
PU Ljubljana obveščena o nesreči pri delu v podjetju na Litostrojski 
v Ljubljani. Doslej je znano, da se je nesreča pri delu zgodila okoli 
15. ure, ko je 52-letni delavec opravljal vzdrževalna dela na enem 
izmed strojev v podjetju. Med delom je padel v kanal (globine okoli 

dveh metrov) in se hudo telesno poškodoval.” Novica kot novica bi rekli, a hudo moti izkazan odnos nadre-
jenega do delavca, ki je menda nemočen obležal v slabo zavarovani jami. Delovodja ga je čez čas kar sam 
odpeljal v bolnico, namesto da bi mu strokovno pomoč nudili profesionalci. Ali pa je morda šlo za poskus 
prikrivanja? Preiskava o dogodku namreč še poteka. Delavcu pa je medtem delovno razmerje že poteklo. 
Situacija v podjetju na splošno ni rožnata, saj pomanjkanje obratnih sredstev in t.i. tajkunski dolg onemo-
gočata normalno poslovanje podjetja. V 4 mesecih je tako podjetje zmanjšalo število zaposlenih s 330 na 
270. Plače se izplačujejo po delih, neplačani ostajajo nekateri socialni prispevki in odpravnine upokojenim 
sodelavcem. Volja zaposlenih je včasih v nasprotju z zakoni in pričakovanji »sindikalne javnosti«. 

Osmrtnica ….v tem mesecu sem neskromno prišel do ugotovitve, da je v PODAL-
PJU čisto zares umrla ZDRAVA PAMET ... zato vam na ta način sporočam  žalost-
no novico. Da je preminila naša ljubljena zdrava pamet…Ne verjamete? Berite 
dalje… »Zdrava Pamet je živela preprosto, držala se je načela, da lahko zapraviš le 
oliko, kolikor zaslužiš. Vedela je, kaj je zdravo starševstvo (da so glavni starši, ne 
pa otroci).« 

Njeno zdravje je začelo vidno pešati, ko so v veljavo stopila sicer dobronamerna 
načela, ki pa so jih ljudje vzeli preveč resno. Ko je slišala, da so šestletnika obtožili 
spolnega nadlegovanja, ker je poljubil sošolko in da so učitelja odpustili, ker je 
kaznoval trmoglavega dijaka, se je njeno stanje močno poslabšalo. 

Še huje je bilo, ko je izvedela, da morajo učitelji prositi za dovoljenje starše, preden 
učencu dajo aspirin, ne smejo pa staršev obvestiti, če učenka zanosi in hoče splavi-
ti. In končno je gospa Zdrava Pamet izgubila voljo do življenja, ko so prepovedali 
deset zapovedi, ko je cerkev postala posel in ko so začeli z zločinci ravnati lepše kot 
z njihovimi žrtvami. Ko je gospa Zdrava Pamet izvedela, da se je gospa polila z 
vročo kavo, se pritožila in za nagrado dobila visoko odškodnino, je izdihnila še 
zadnji dih. 

Za njo žalujejo njeni starši, Resnica in Zaupanje, njen mož Preudarnost, hčerka 
Odgovornost in sin Razum. Preživeli pa sta jo obe polsestri, Moja Pravica in Jaz 
Hočem. Pogrebcev je bilo malo, saj se večina sploh ni zavedla, da je umrla. 

Če se še spomniš Zdrave Pameti, pošlji osmrtnico naprej. Če se je ne, pa kot velika 
večina ostani kar križem rok.« Avtor Aleš Čerin 

 

»Cimos prodaja Litostroj Power«  

Za našo regijo nič kaj obetavna novica, saj se lastniške menjave 
kar vrstijo, prav pred kratkim je namreč eden od interesentov,  idrijski KOLEKTOR dejansko 
postal lastnik podjetja Turboinštitut. Sklenili so dogovor z notranjimi malimi delničarji in upravo. 
Takole pa je odmeval naslov v časniku objavljen prav 1. oktobra:  »Stojan Petrič: Dali bomo 
ponudbo za nakup Turboinštituta«  
Cimos bo izbranim ponudnikom, ki bodo sodelovali v drugi fazi prodaje, pred oddajo zavezujočih 
ponudb omogočil skrbni pregled Litostroja Power...Sindikat pod vodstvom Vincencija Jakopiča 
(na sliki)  je uspel prepričati direktorja dr. Draga Fabijana, da prekliče odstopno izjavo, saj je 
podjetje tudi po njegovi zaslugi uspešno predvsem na tujih trgih. Na sedežu družbe Cimos d.d. 
pa je bil organiziran sestanek z osrednjo točko: Plan prestrukturiranje skupine Cimos 
Tako se prodaja tudi livarna TITAN CIMOS v Kamniku, z našimi člani vred. Negotovost je tako 
vsak dan večja, saj gre v podjetju gre za prve jasne premike v oblikovanju neposrednejšega 
pritiska na socialno partnerstvo v celotni Cimosovi skupini in morda celo poskuse lastnikov in 
menedžerjev te skupine za spremembe razmerij med sindikatom in podjetjem. Najbolj na udaru 
pa je seveda predsednik podružnice Jože Rijavec! Bredo Krajnc, piarovko Cimosa smo že pred 
dvema letoma uradno pozvali, da skladno z medijsko zakonodajo pridobi informacije vodstva 
Cimosa, terjali smo predvsem odgovore na vprašanja delavcev; vsaj glede na pogajalski zaplet 
pri sklepanju pogodbe o pogojih za sindikalno delo med sindikatom in upravo tega podjetja 
(ignoriranje sindikalnega predloga, poseganje v avtonomno določitev sindikalnih zaupnikov, 
premajhen obseg ur za sindikalno delo glede na kolektivno pogodbo dejavnosti, prekomerno 
pogojevanje sindikalnega dela v podjetju,…) nas zanima, kakšna je po videnju delodajalske strani 
pot do sklenitve tega dogovora in nadaljevanja socialnega partnerstva v podjetju? Kako bo 
podjetje uredilo problematiko prekomernega dela? Bodo delavcem izplačali te nadure ali pa jih 
bodo delavci morali izrabiti in kdaj bo prišlo do tega?« Na odgovore še vedno čakamo... 

 MISEL MESECA  

»Razumen človek je tisti, ki pogumno stopa naravnost 

dalje, ki polaga stopala odločno in samozavestno predse, 

čeprav ne more videti nadaljevanja poti.«  

(William Walker Atkinson) 

SESTANEK SKEI SLOVENIJE - CERKNO  

Na sestanku SKEI Slovenije sem prisotnim sekretarjem in 
predsednikom regijskih organizacij predstavil povzetek 
predstavitve s pomenljivim naslovom, pripravljene s strani 
Gorana Lukića ZSSS, ki naj bi mobilizirale članstvo pred 
napovedanimi demonstracijami. Kasneje so bile demonstraci-
je odpovedane….sledi nekaj poudarkov iz moje javne 
predstavitve organom SKEI : 

Razkrinkana laž delodajalcev o predragi, celo najdražji delovni sili v 
Evropi: (dve prosojnici od 8.) Zakaj to pišem? Ker mora biti 
osnovno delovanje sindikalista na vseh nivojih tudi  

POLITIČNO 

Sam sem na žalost med kolegi (pre)večkrat poslušal kritike, da 
sindikalno delovanje ne sme biti tudi politično. To je žal ena 
največjih neumnosti, ki jih lahko izreče zmerno izobražen posamez-
nik. Saj uboga para ne doume, da politična nepismenost in 
apatičnost nazadnje rezulltirata  v prostitutki in lačnem otroku. Pa 
bolje da to pove pisec in govorec z velikim ugledom sloviti nemški 
dramatik Bertolt Brecht v svojem nenadkriljivem slogu: 

»Rodil sem se kot sin premožnih staršev. Moji starši so mi zavezali 
kravato in me vzgojili v navadi biti ustrežen ter me naučili 
umetnosti ukazovanja. Toda ko sem ozdravel in se razgledal, mi 
ljudje mojega razreda niso bili všeč, niti ukazovanje niti navada biti 
postrežen. Zapustil sem svoj razred in se pridružil majhnim 
ljudem.« 

»Najhujša nepismenost je politična nepismenost. Tako 
nepismen človek ne sliši ničesar, ne vidi ničesar in ne 
sodeluje v političnem življenju. Zdi se, da ne ve, da je cena 
življenja, cena fižole, moke, najemnine in zdravil odvisna 
od političnih odločitev. S svojo politično nevednostjo se 
celo hvali, izprsi se in pravi, da sovraži politiko. Imbecil ne 
ve, da njegova politična ne-participacija rezultira v 
prostitutki, zapuščenem otroku, roparju in kar je najhuje, 
skorumpiranih uradnikih, lakajih izkoriščevalskih multina-
cionalnih korporacij.« 

Naslednjič, ko ti bo kdo rekel dragi bralec teh vrstic,  "Ne maram 
politike", ali "Nisem političen", mu daj to Brechtovo misel... 
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Slovenija ima navidezno eno pravno in socialno 
državo a v resnici sta prisotni dve. Ena je tista 
privilegirana  za delodajalce in druga prikrajšana 
za delavce.  

ARGUMENTI 

Zniževanje prispevkov je bilo očitno: Najbolj bode v oči 
znižanje iz leta 1996, kjer se je naredil največji razkorak 
ko se je delodajalski prispevek znižal s 15% na 8,85% 

• Znižanje stopnje prispevka za zdravstveno 
zavarovanje s 7,2% na 6,56% 

KRONOLOGIJA RAVNANJA SLOVENSKIH DELODA-
JALCEV 

• Pobrali so denar iz socialnih blagajn, kolikor je 
bilo pač mogoče. 

• Odgovornost glede brezposelnih državljanov 
pa so prenesli na državo.  

SLIKA DANAŠNJE SOCIALNE DRŽAVE SLOVENIJE 

Imamo prazne socialne blagajne, imamo napad na 
denarna nadomestila (malica, prevoz in drugo), češ da 
so previsoka 

Imamo napad na pokojninski sistem, češ da je nevzdrž-
no, da se vanj daje manjkajoča sredstva država iz prora-
čuna. 

Imamo napad na Zdravstveni sistem, češ da je nelikvi-
den in da je potrebno privatizirati zdravstvo. 

Pa še in še bi lahko naštevali posledice takih potez za 
državo. (napad na javno šolstvo) 

Najbolj zavržno dejanje delodajalcev: 

(Najbolj pa se je znižala stopnja prispevka za zaposlova-
nje – stopnja je znašala leta 1993 še 1,7% danes pa je 
komaj zaznavna 0,06% (to je denar, ki ga državni prora-
čun uporablja za denarna nadomestila brezposelnih 
oseb) 

Najbolj žalostna seja regijskega izvršnega odbora doslej….Na seji smo sprejeli kar celo vrsto varčevalnih 

ukrepov in ugotovitev o dosedanjih ukrepih za nadaljnji obstoj regijske pisarne. Pa vse to kljub selitvi na 

novo lokacijo koncem novembra ni bilo dovolj. Sprejet je bil sklep organa, da se s koncem leta prekine 

delovno razmerje tajnice regije, ki je za nas delala skoraj 9 let. Med ostalim smo znižali stroške pisarne za 
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REGIJSKI SESTANKI— 16. oktobra 2013 je potekala najbolj 
žalostna seja regijskega izvršnega odbora doslej….Na seji smo 
sprejeli kar celo vrsto varčevalnih ukrepov in ugotovitev o dose-
danjih ukrepih za nadaljnji obstoj regijske pisarne. Pa vse to kljub 
selitvi na novo lokacijo koncem novembra ni bilo dovolj. Sprejet 
je bil sklep organa, da se s koncem leta prekine delovno razmerje 
tajnice regije, ki je za nas delala skoraj 9 let. Med ostalim smo 
znižali stroške pisarne za naslednje dejavnosti; Največji delež 
članarine je sicer namenjen za plače in nadomestilo plač sekretar-
ja (znižanja zanj v letu 2013 so  in tajnice, za plačilo odvetniških 
storitev , stroški najemnine poslovnih prostorov, pisarniškega 
materiala, stroški goriva, zavarovanja za osebni avto, vzdrževanja 
osnovnih sredstev in ostali tekoči ter izredni stroški poslovanja. 
Pred tem smo že koncem leta 2012 ukinili sejnine članom Izvrš-
nega ter regijskega odbora, prenehali z udeležbo regije za stroške 
sindikalnih dejavnosti kot so letne in zimske športne igre, ribiško 
tekmovanje – zajemajo strošek prijavnine, avtobusnega prevoza, 
sendviči, pijača …), ukinjena participacija ReO za izobraževalne 
seminarje, posvete (kar je obsegalo stroške strokovne literature, 
prehrane, pijače, občasno tudi najema prostorov in predavateljev 
…) ukinjena participacija ReO za solidarnostne pomoči članom 
sindikata ….Po sedanjih predvidevanjih bo to zadoščalo za obstoj 
regijske pisarne kot strokovno organizacijske podpore za struktu-
ro članov naše regije. Predlagali smo tudi poudarek v prizadevan-
jih za krepitev pogleda, da je predsednik podružnice, hkrati 
lahko najšibkejši ali najmočnejši člen, ter da je za našo organiza-
cijo izrazit in najpomembnejši mnenjski voditelj v očeh povpreč-
nega člana. Skupaj s svojimi ožjimi zaupniki v podjetju je predse-
dnica/predsednik, ključ do večjega včlanjevanja in s tem 
odločilno sredstvo za povečanje stabilnosti organizacije. Hkrati 
moramo udejaniti spoznanje, da lahko naša organizacija samo s 
svojo številčnostjo nudi potrebno moč za obrambo delavskih 
pravic.  


