
Marec April 2014 

Letnik 4 

Mesečno dogajanje 

 

Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije 

Ljubljana in okolica  

Novice za 

aktiviste© 

Letnik 4 

Mesečno dogajanje 

Marec April 2014 

Stran 1 

POGAJALSKE SKUPINE SINDIKATA SKEI DOBILE S STRANI SOCIAL-

NIH PARTNERJEV OKVIRNE PREDLOGE ZA VSEBINO POGAJANJ 

Predlagajo torej znižanje letnega dopusta in njegovo maksimalno 

trajanje 30 dni (z nočnim delom), krajše odpovedne roke, še nižje 

odpravnine, manj plačanih odsotnosti zaradi osebnih okoliščin (npr. 

elementarne nesreče), nižje dodatke za minulo delo, samo 50% 

plačilo za stavko, kasnejše izplačilo regresa, večji odstotek agencij-

skih delavcev kot to določa zakon, širitev možnosti delovnega raz-

merja za določen čas, negativno stimulacijo, opravljanje dela, za 

katerega nimate sklenjene pogodbe za 90 dni na leto, mirovanje 

pogodbe (beri neplačilo) za čas, ko je delavec zdravstveno nesposo-

ben za svoje delo 45 dni na leto, delodajalec pa mu ne odredi druge-

ga dela…,tokrat se na državnem nivoju govori še o ukinitvi polurne-

ga odmora in ukinitvi minimalne plače…. 

SINDIKALNA SVOBODA V REPUBLIKI SLOVENIJI  (pravni okvir) 

Sindikalna svoboda je opredeljena v 76. členu Ustave Republike Slovenije in pomeni pravico do svobodnega ustanavljanja ter delovanja sindikatov in vključevanja vanje. Ustava prav 

tako ustava zagotavlja akcijsko svobodo, kamor je vključena pravica do stavke, ki je pravica delavcev. Sindikat je interesna organizacija ali združenje delavcev. Njegova glavna naloga je 

varstvo in uveljavljanje ekonomskih ter socialnih pravic delavcev. V okviru tega se sindikati pogajajo z delodajalci ali državo z namenom skleniti kolektivno pogodbo za uveljavitev intere-

sov zaposlenih. Načelo sindikalne svobode je vključeno v vse pomembnejše mednarodne dokumente. Najpomembnejša mednarodna organizacija, ki vključuje sindikalno svobodo in se 

bori za izboljšanje socialne pravičnosti ter statusa delavcev po svetu je Medna-

rodna organizacija dela. V Sloveniji je sedem reprezentativnih konfederacij 

sindikatov na državni ravni, največja in najmočnejša pa je Zveza svobodnih 

sindikatov Slovenije. 

MINIMALNA PLAČA za delo s polnim delovnim časom, opravljeno 

od 1. januarja 2014 dalje, je 789,15 eurov. 

KONTROLNI OBRAČUN VAŠE NETO PLAČE SI LAHKO PRIPRAVITE NA 

SPLETNI STRANI: (spodnji bližnjici vsako posebej prepišete v vrstico 

vašega spletnega brskalnika in kliknete potrdi ) 

 http://skrci.me/QYoU2      in    tukaj:  http://skrci.me/cVKAR  

Izredni SESTANEK V PODJETJU LAJOVIC TUBA 

Po nekajkratni odpovedi srečanja iz različnih 

razlogov smo se v začetku marca uspeli sesta-

ti z novim direktorjem po odhodu Jožeta 

Bana. Vložena tožba proti podjetju, zaradi evidentne kršitve kolektiv-

ne pogodbe, je bila po temeljitem pogovoru začasno ustavljena, saj je 

direktor Janez Perčič obljubil, da bo podjetje navkljub javni objavi, da 

zaradi varčevanja ne bodo več izplačevali solidarnostnih pomoči, to 

prakso spremenilo! Delavci so priznali, da je bilo pomanjkanje kvalite-

tnih in sprotnih informacij krivo, da sta obe strani do skrajnosti zaos-

trili stališča. Fotografijo na desni sem lastnoročno posnel po sestanku, 

da se ve, da me niso vrgli iz podjetja, kot je TAKOJ PO SESTANKU zao-

krožilo po »dobronamernih« kuloarjih v podjetju...Nekomu je všeč, da 

sindikat v tem podjetju izgublja moč...  

PRISILNA PORAVNAVA SESTA-

NEK Z ODVETNIKOM 

Organiziran je bil še en sestanek, kjer so zaintere-

sirani delavci neposredno s strani odvetnika pri-

dobili informacije, kaj lahko kot upniki storijo v 

postopku prisilne poravnave. Sezname delavcev 

in terjatve posameznika bo pripravil predsednik 

sindikata v sodelovanju s kadrovsko službo pod-

jetja, ter jih nato posredoval odvetniku. 
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S I N D I K A L I Z E M  N I  Z A S T O N J !   

S T O P  P R I S K L E D N I Š T V U !  

DELITVENI KLJUČ ČLANARINE JE POTREBNO VSAKE TOLI-

KO OBJAVITI, DA NI NAPAČNIH INTERPRETACIJ. IN DA PRIS-

KLEDNIKI DOJAMEJO, DA JE SKORAJ VSE NA TEM SVETU POT-

REBNO PLAČATI, tudi delavske pravice niso zastonj... 

 V SINDKATU PRAV ZAUPANJE gradi enotnost. POMENI ENE-

GA TREH TEMELJEV NA KATERIH SLONI NAŠA MOČ. Tri 

pomembna temeljna načela vseh svetovnih in s tem tudi 

naših sindikalnih gibanj so že dolgo: enotnost, neodvisnost, 

demokratičnost 

SPOROČILO TISTIM, KI NISO ČLANI 

PA NAS ŠE KRITIZIRAJO, NAMESTO 

DA BI SE PRIDRUŽILI GIBANJU... 

POGODBA, SPORAZUM O POGOJIH 

ZA DELO SINDKATA V PODJETJU 

Pogodba o pogoji za delo sindikata, ki smo jo 

pripravili v okviru za nas brezplačnega projekta 

ZSSS, financiranega s strani evropske unije, na 

katerega sem se prijavil povsem naključno, (ker 

žal tovrstne informacije med nami krožijo pov-

sem naključno in praviloma med izbranci) je bil 

uporabljena kot argument pri pogajanjih na 

državnem nivoju, saj delodajalci še naprej pos-

kušajo z znižanje vpliva in pravic sindikata v 

podjetjih. NAJDETE JO NA POVEZAVI: http://

skei-lj.si/kdo_smo/  
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OPOMBA:   Nova regijska Zloženka bo šla v tisk takoj po potrditvi  s strani pris-

tojnih in zagotovitvi sredstev.  


