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Kaj se je dogajalo v Regijski organizaciji SKEI  

Ljubljane in okolice in širše v zadnjih dveh mesecih leta 2007 

 

Uvodnik: 
 

»Vzroki in posledice« 

Ljudje velikokrat govorimo o vzrokih in posledicah. »Kajenje slabša zdravje, alkohol povzroča 
nesreče« in tako v nedogled poslušamo opozorila nekoga nad sabo ali ob sebi, kaj vse delamo 
narobe. Celo 10 božjih zapovedi imamo v ta namen, da bi ljudje ravnali modro…. Običajna in 
navadno prava metoda v svetu je usmerjena k preprečevanju ali onemogočanju vzrokov, da ni 
neželenih posledic. Naša vlada pa ubira čisto svoje poti pri vladanju in ljudstvu je zdaj končno 
prekipelo. Kolega Doro Hvalica je v decembru na kongresu ZSSS dejal, »da se je slovensko ljudstvo 
nekega čisto običajnega dne odločilo, da prepušča vladanje nekomu drugemu«, nekako pa se mi 
zdi, da zdaj ne vemo čisto dobro »zakaj že?« smo se tako odločili. Mar je to še samostojna tako 
dolgo pričakovana dežela Slovenija po meri večine Slovenk in Slovencev? 
Pri nas so šle zadnja tri leta stvari nekako takole. Vladar je postavil nekaj dobrih kolegov za 
nadzornike večjih podjetij, pa KADA in SODA, jim naročil kako naj delajo, morda so si privoščili 
malo samovolje, tudi kakšen manj pregleden prevzem, ki ima kakopak zanimive posledice za njih 
in njihove otroke. Ko pa so se ti kolegi (glej ga zlomka) osamosvojili in nočejo več delati po 

naročilu, jih razglasiš za tajkunetajkunetajkunetajkune.  Narodu pa rečeš, ne tako kot tista gospa iz neke revolucije, 

»da naj jedo potice, če nimajo kruha«, še več, daš jim pravni nasvet, naj razlike v cenah kar 
zaračunajo Žigi Pri najboljšem sosedu….. 
Stvar pa lahko  prikažemo tudi takole; 
Najprej iz opozicije napadaš vlade, po dolgo pričakovanem uspehu pa s svojim umnim vladanjem 
povzročiš kaos s hudimi posledicami, ki jih na začetku hvališ kot gospodarski čudež, nato na 
posledice svojih ravnanj pričneš zelo kritično opozarjati, zdravljenje vzrokov in seveda posledic, pa 
potem užaljeno prepustiš nekomu drugemu po volitvah, saj so tvoji žepi in žepi prijateljev že 
polni. Ugled in rahlo načet ego potem nista več tako pomembna… 
(Zgodba za Hollywood, vendar tudi tam scenaristi na žalost stavkajo!) 
 
Posledice: 

Osrednja aktivnost organizacije v novembru je bila osredotočena na protestni shod za VIŠJE 
PLAČE v soboto 17. novembra 2007 v Ljubljani. Tokratna udeležba članic in članov naše regije je 
presegla vsa pričakovanja. Večina se nam je pridružila v organiziranih skupinah z lokacije večjih 
ljubljanskih podjetij naše dejavnosti in tudi s tremi avtobusi. 
Še posebej smo bili zadovoljni, ker je naš sicer rahlo okrnjen aktiv mladih na posebni stojnici »SKEI 
mladi« pomagal pri opremljanju množice z baloni in drugimi rekviziti.  
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Vsi, ki smo doživeli to množico, smo prepričani, da je res prišel skrajni čas, ko nam delodajalci in 
vlada preprosto morajo prisluhniti. Najmanj iz dveh razlogov, eden je bistveno višja inflacija drugi 
je dvig plač iz naslova krepko izkazane produktivnosti, vsaj državni statistiki je pač treba verjeti! 
Poslali smo pomembno sporočilo delodajalcem, da smo še kako upravičeni do višjih plač, pa tudi 
udeležbe iz naslova dobička. Vse naše zahteve pa delodajalci vsaj zaenkrat trmasto zavračajo. To 
so zapisali tudi v pismu sindikatu SKEI, da se o plačah za leto 2007 niso pripravljeni pogajati. 
Dovolj je bilo odrekanja! Zaposleni smo se desetletje in čez v korist mlade demokracije 
odpovedovali delu dviga plač iz naslova inflacije in še česa, v korist nekega KVAZI NACIONALNEGA 
INTERESA, vse te »kredite« delodajalci in oblast z eno potezo porabijo v čisto druge namene, še 
največkrat za polnjenje žepov svojih prijateljev in drugih upravičencev, velikokrat tujcev, kot se je 
najbrž zgodilo tudi v primeru Slovenske industrije jekla…. Zaklinjanje in danes očitno le predvolilno 
opozarjanje na pregovorno »klientelistično« naravnanost Ropove vlade s strani vodje takratne 
vodje opozicije Janeza Janše ne verjame nihče več, če le malo spremlja ponovno in morda celo 
dokončno »tajkunizacijo« Slovenije. Dovolj je bilo odpovedovanja. S takimi plačami zaposleni ne 
moremo ne živeti in ne umreti. Plače so za življenjske razmere v EU sramotno nizke in če se o 
usklajevanju ne bomo dogovorili zdaj, potem ni realno pričakovati socialnega miru. 
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Kronološko pa so šle stvari v tem času približno takole: 
 

14. redna seja IO SKEI 
Slovenije Talum 

 
 
Seja je bila v Podjetju Talum Kidričevo in gostišču VITAL – PAN v Kidričevem. Udeležila sva se je 
skupaj s predsednikom Leonom Dujmovičem. Ključna točka obravnava Aktivnosti SKEI pred 
protestnih shodom 17. 11. 2007 ter priprave na 5. Kongres ZSSS. 
 
Na isti seji smo se poklonili spominu na kolego sindikalista……. 

 
 

+ 
+ Gregor Miklič 

 
 

Izredna seja razširjenega IO ReO SKEI  
Ljubljane in okolice  

09. 11. 2007 

 
 

Na seji smo obravnavali potek priprav za protestni shod 17. 11. 2007. V času od najave 
demonstracij je inflacija še dodatno napredovala, vsak delavec je v letnem smislu izgubil skoraj 
polovico mesečne plače. Demonstranti se dobimo pred Plavim barom, točnih informacij o skupni 
stojnici še ni. Večina podružnic še ni prejela rekvizitov (brezrokavniki, kape, piščalke, raglje) razen 

tistih, ki so pohiteli s seznami udeležencev. Ostali bodo prejeli rekvizite na sedež podjetja do 

četrtka, seveda pa je pogoj da pošljejo seznam udeležencev na poslanih obrazcih. Sekretar je in bo 

večino delitev rekvizitov opravil v zadnjih 14 dneh pred dogodkom! Priporočljivo je, da predsedniki 
podružnic opremijo udeležence že na zbornih mestih v podjetjih. Predsednik SKEI Mladi naše 
regije Bogo Ferdin je povedal, da bodo mladi pripravili balone za udeležence, na stojnici, ki jo bo 
zagotovila ljubljanska ZSSS bodo tako skupaj z drugimi prostovoljci delili plastične brezrokavnike in 
kape. (do tega trenutka  imamo 741 prijavljenih delavcev) 
Podana je bila informacija o nadomestnih volitvah (razpis november-izvedba december), za katere 
sicer ni bilo enotnega stališča IO, da so sploh potrebne. Sekretar na zahtevo predsednika Regije 
preveri pravne okvire do naslednje seje. 
 

 

V spomin! 
V 65. letu starosti je zaradi hude bolezni umrl dolgoletni delavec ZSSS, 

izvršni sekretar Gregor Miklič, diplomirani pravnik, predavatelj na 

mnogih sindikalnih seminarjih. Lidija nam je v kratkem orisala njegov 
prispevek pri prizadevanju in uresničevanju socialnih in delovnih pravic 
delavcev v slovenskem prostoru. Ob tej priložnosti smo se člani IO SKEI 
Slovenije z enominutnim molkom poklonili spominu na umrlega 

sodelavca in prijatelja….. 



Poročilo nov-dec 2007 ReO SKEI Ljok    -   Stran 4 od 13 

 

»KLJUČNE ZAKONITOSTI 

SPREJEMANJA IN POSREDOVANJA 
INFORMACIJ« 

SEMINAR 
20. novembra 2007 v SIC Radovljica  

 
 

Delavnico je vodila in moderirala Natalija VRHUNC, pripravila pa naša Justi Arnuš. 
Seminar za člane republiškega in izvršnega odbora, predsednike komisij pri SKEI Slovenije in 
sekretarje ReO in OO SKEI. Na pričetku smo se srečali s predsednikom ZSSS Dušanom Semoličem, 
ki nam je predstavil aktualne informacije in stanje v družbi glede splošne stavke. 

- Preskusili smo interaktivno soočanje posameznikov 
- Potekalo je intenzivno in sproščeno delo v skupinah 
- nekateri smo preskusili individualni nastop 
- plenarno soočanje je dalo mnoge koristne napotke posameznikom 
- oblikovanje najpomembnejših ukrepov za napredek na tem področju za SKEI  
- trening posredovanja za SKEI relevantne informacije (kongres 2007 
- igre, sproščanje, ustvarjalni vložki so nam polepšali sicer naporen dan 

 

 
 

16. redna seja  
IO ReO SKEI Ljubljane in okolice  

v sejni sobi SKEI Slovenije, Dalmatinova ul. 
4, Ljubljana  
22. 11. 2007 

 
 
Razpis nadomestnih volitev. Potrebno je namreč izbrati nove oziroma nadomestne člane za IO ter NO ReO SKEI 
Ljubljane in okolice. Glavni razlog za nadomestne volitve je, da je v decembru 2006 članica podala pisno odstopno 
izjavo z mesta članice Izvršnega odbora, ter zato, ker sta dva člana NO odšla oziroma prestopila k Industrijskemu 
sindikatu. Oba sta podala odstopni izjavi v času, ko je ReO že razpisala nadomestne volitve za december 2006.  
 

Sprejet pomemben sklep, da lahko Namestnik predsednika sindikalne podružnice enakopravno zastopa svojo 
sindikalno podružnico na regijskem odboru. Na regijo je potrebno predhodno poslati pisno obvestilo, iz katerega je 
razvidno, kdo nadomešča posameznega predsednika sindikalne podružnice, z imenom in priimkom. 
 

Analizo delavskih demonstracij v Ljubljani in pregled udeležbe naših članov je podal sekretar. Uradno prijavljenih 
udeležencev je bilo 741, po predvidevanjih pa naj bi jih bilo še za kakšnih 40 % več. Odziv na prisotnost je zelo 
pozitiven; tokratnih delavskih demonstracij se je udeležilo veliko več naših članov kot prejšnja leta. Narejene so bile 
tudi fotografije, ki so jih prisotni prejeli na CD zgoščenki. Potrebno je še poudariti, da so z nami delili solidarnost tudi 
sindikati iz Avstrije, Italije, Madžarske, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Kar se tiče samega rezultata demonstracij, se bo 
pokazal tekom časa, še vedno pa obstaja možnost za generalno stavko.   
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SOLIDARNOSTNE POMOČI 

  
 

V tem obdobju smo razdelili skupno  600€ finančnih pomoči, 3 prosilcem.   

 

POPLAVE V ŽELEZNIKIH IN KROPI 

  
 

S strani Francija Žabrla sekretarja SKEI za Gorenjsko smo 28. novembra 2007 pridobili osnovne informacije o dveh 
družinah, ki naj bi jima pomagali s finančnimi sredstvi. Vendar je v obilici drugih dogodkov in neodložljivih obveznostih 
pa tudi »kratkem« mesecu decembru realizacija pomoči zaenkrat izostala. V mesecu januarju bomo skušali navezati 
stik z obema, da jim predamo namenska finančna sredstva. 
 

17. redna seja IO ReO SKEI Ljubljane 
in okolice  

  
 

• sklep o razpisu nadomestnih volitev. 

• Določitev članov popisne komisije; Rajko JANKOVIČ, Vladimir OBROVNIK in Dragana ŽITKO. 

• Predsednik Leon DUJMOVIČ je prisotne obvestil, da bo državno prvenstvo SKEI Slovenije v smučanju in 
smučarskih tekih potekalo predvidoma v petek 25.1.2008 v zimsko letnem turističnem centru GOLTE nad 
Mozirjem. Organizator Območna Organizacija SKEI za Dolenjsko in Belo Krajino! 

• Rezervni termin v primeru, da ne bo dovolj snega je predviden za 16.2.2008, lokacija pa še ni točno 
dogovorjena. 

 

V podjetja je bilo poslano gradivo o zahtevku za pogajanje o izplačilu božičnice ob koncu leta…. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informacija:  
 
v podjetju Herz d.d. v Šmartnem pri Litiji je bil kljub nasprotovanju delavcev, (postopek s strani delodajalca po pritožbi 
sindikata usklajen s pravnimi okviri) vzpostavljen videonadzor v nekaterih za varnost premoženja po oceni delavcev 
nepomembnih delih podjetja…. 
Upamo, da bo rast poslovnega rezultata v podjetju  vsaj enaka nezadovoljstvu delavcev….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZSSS za izplačila 13. plače 
»Sindikati še čakajo na 

zakonodajo, ki bo omogočala 
udeležbo delavcev pri 

dobičku….« 

 

Pričakujemo pozitiven odziv in upamo, da bomo uspeli 
s pogajanji v vseh podjetjih naše dejavnosti, kjer 
imamo znotraj podjetja organiziran sindikat SKEI, v 
izplačilu božičnice. 
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Informacija o organizaciji 

strokovnega posveta o Noveli ZDR 
 

V soboto, organizator Območna Organizacija 
ZSSS Ljubljane, Parmova 

1. 12. 2007 

Na povabilo sekretarke ZSSS območja Ljubljane in okolice Maje Kavec, sem se skupaj z našim pravnikom 
Igorjem Piškom udeležil posveta o spremembah in posledicah novele ZDR. Udeležilo se ga je preko dvajset 
predsednikov sindikatov dejavnosti, pravnikov in strokovnih sekretarjev ZSSS. 
Seminar je vodila pravnica pri ZSSS Andreja Toš Zajšek, udeležil se je pa tudi vrhovni sodnik Delovnega in 
socialnega sodišča g. Aleksej Cvetko. Gradivo s seminarja v elektronski obliki, ki ga je prijazno pripravila ga. 
Andreja Toš Zajšek sem posredoval vsem regijam in območjem SKEI. 
Komentar: Kljub nasprotovanjem sindikatov se je v Zakon uspelo vriniti kar nekaj nelogičnim in 
neživljenjskim členom in »popravkom«, tako da bo morala marsikaj doreči šele sodna praksa… 
Da pa je ravno sodna veja oblasti v Sloveniji (SIC) dala pobudo za spremembo zakona pa je »unikum« v 
svetovnem merilu, kar govori o očitni in preveliki prepletenosti slovenske sodne veje oblasti in politike…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vabilo za tradicionalno novoletno rajanje 
Organizator 

Območna Organizacija 
ZSSS Ljubljane in okolice 

1. 12. 2007 

  

 
Območna organizacija Ljubljane in okolice zopet že 28. leto organizira  tradicionalno družinsko 
silvestrovanje v Festivalni dvorani. Prireditev bo 31. decembra 2007, z uradnim pričetkom ob 20. uri. Za 
zabavo in glasbo bo poskrbela skupina ULTRAZVOK. Silvestrska večerja in pijača bo Vaša skrb, zato jedilni 
pribor in kozarce prinesite s seboj. Zaradi velikega povpraševanja ter omejenega števila vstopnic 
predlagamo, da predsedniki sindikatov podjetij oz. zavodov čim prej napotijo svoje člane na sedež 
Območne organizacije ZSSS na Parmovo ulica 51/I. nadstropje, Ljubljana.  

 
 
 

 

Rezultat sposojene ankete s 
spletne strani Financ: 

Avtor Janez Tomažič, objavljeno 5.6.07 00:01, tiskana izdaja časnika 
Finance št. 105/2007 (vir spletna stran) 
Novela ZDR je zapravljanje časa 
Velika večina glasovalcev spletne ankete, 230 od 268, je odgovorila, da 
so delodajalci s predlogom novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR) 
predvsem porabili veliko časa. Da bo ta znižala stroške dela, je 
odgovorilo 21 glasovalcev, 17 pa, da se bo povečala fleksibilnost trga 
dela?! 
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Odgovori delodajalcev na predlog 

sindikatov za pogajanja  

Njihov odgovor: 
14. 12. 2007 

Povzel B. Ivanovič  A je to zahec ali zares?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Predlog je bil poslan delodajalski strani na osnovi sklepa IO SKEI Slovenije (št. 14/91), sprejetega na 14. seji dne 6.11.2007 in dogovora z ostalimi sindikati dejavnosti (podpisniki 
naših 3 KPD). 
2. Predlog je temeljil na prostovoljnih kolektivnih pogajanjih v smislu določb Zakona o kolektivnih pogodbah (Ur.l. RS št. 43/06) in določb KPD. 
3. Prvi vsebinski predlog se je nanašal na uskladitev standardne klasifikacije dejavnosti (vezano na stvarno veljavnost KPD) glede na novo uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, 
ki bo začela veljati 1.1.2008. 
3.1. Zbornica elektronike in elektroindustrije Slovenije pri GZS (na osnovi stališč predsedstva UO te zbornice, sprejetih na seji dne 29.11.2007) se strinja s predlogom spremembe / 
dopolnitve KPD v tem delu in predlagajo še dopolnitev veljavnosti za: 
 • C / 33.13 – popravila elektronskih in optičnih naprav  
 • C / 33.14 – popravila električnih naprav 
  3.1.1.Glede termina pogajanj (izhaja iz dodatnega ustnega pojasnila direktorja ZEE Janeza Renka), da niso zainteresirani za pogajanja v letošnjem  
  etu in da bi to vprašanje načeli šele januarja 2008 (v decembru pa prepustili čas realizaciji izplačil 13. plač oz božičnic v podjetjih, kjer imajo denar oz. 
  bo dosežen takšen dogovor s sindikati na podjetniškem nivoju) 
3.2. Združenje za kovinsko industrijo pri GZS meni, da to niti ni predmet pogajanj, temveč bolj upoštevanje ugotovitev ob prevedbi dejavnosti na novo SKD 2008, ki bo zajemala to 
združenje. 

  3.2.1. V strokovnih službah GZS še vedno potekajo postopki glede direktne »prevedbe«, zato bi kazalo s predlogom počakati. 
  3.2.2.Ko bo vse znano v zvezi s tem, se strinjajo, da predlog »vnesemo« v stvarno veljavnost KPD. 

3.3. Enak odgovor je za sekcijo za kovine pri ZDS 
3.4. Združenje kovinskih materialov pri GZS ugotavlja na sestanku svoje pogajalske skupine, da se predlog lahko uvrsti na dnevni  red pogajanj  
  3.4.1.Delodajalska stran je prijavila dodaten predlog sprememb in dopolnitev KPD, ki ga bodo posredovali sindikatom, ko bo možen dogovor za  
  začetek pogajanj. 
4. Drugi vsebinski predlog se je nanašal na dopolnitev / spremembo tarifnih prilog k 3 KPD, da se s 1.1.2008 povišajo najnižje osnovne plače (oz. pri izjemi za kovinske materiale in 
livarne izhodiščne plače + obvezni uskladitveni dodatek) za razliko v % od že uveljavljene uskladitve s 1.8.2007 do dejanske inflacije od januarja do decembra 2007 kot drugi krog 
pogajanj o povišanju plač za leto 2007. 
4.1. Zbornica elektronike in elektroindustrije pri GZS (na osnovi že omenjenega stališča predsedstva UO) se ne strinja s pogajanji za dodatno povišanje plač za leto 2007 
 4.1.1. Predlagajo, da se pogajamo o povišanju plač zaradi rasti življenjskih stroškov v času in na način kot doslej (mišljeno z uveljavitvijo od 1.8.2008 dalje) 
 4.1.2. Pričakujejo »prostovoljno« povišanje plač v številnih podjetjih, vključno z božičnicami,  bonusi in ostalimi izplačili iz uspešnosti poslovanja, kar bo prispevalo 
k ublažitvi učinkov porasta  življenjskih stroškov v zadnjem kvartalu leta 2007. 
4.2. Združenje za kovinsko industrijo pri GZS odgovarja, da je sindikalni predlog preuranjen. 
 4.2.1. Prej navedeno utemeljujejo z dejstvi: 
  4.2.1.1.  uradni podatki o rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2007 še niso znani 
  4.2.1.2.  na državni ravni še ni dorečena politika plač za leti 2008/2009. 
  4.2.1.3.  dalje ugotavljajo, da rast dejanskih plač po statističnih podatkih (prilagajo podatke) celo prehiteva inflacijo, v decembru pa lahko  
   utemeljeno pričakujejo tudi razna izplačila v pred novoletnem času  
  4.2.1.4.  v decembru 2007 predlagajo neobvezen delovni sestanek predstavnikov naših pogajalskih skupin pred zaključkom leta.  
4.3. Enaki odgovori so za Sekcijo za kovine pri ZDS. 
4.4. Združenje kovinskih materialov pri GZS želi počakati, da svoje delo opravi Ekonomsko socialni svet,  da bodo ugotovljene smernice za obe pogajalski skupini.  

Zaključna ugotovitev  
 
1. Po principu prostovoljnih kolektivnih pogajanj po Zakonu o kolektivnih pogodbah in 69. 3 KPD (določba  o začetku pogajanj) začetek pogajanj ni možen. 
2. SKEI je že sprejel sklep, da bo vse tekoče in bodoče aktivnosti usklajeval z dogodki / rezultati pogajanj ZSSS (in drugih sindikalnih central) o KP o usklajevanju plač za 
 privatni sektor…, zato se za to sejo ne predlagajo osebni sklepi. 
 
3. Neformalno srečanje SKEI z delodajalci (ob zaključku leta) bo popoldan 19.12.2007. 
 

Sekretar SKEI za KP in plačni sistem  Bogdan Ivanovič 
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Pogled v zgodovino samostojne Slovenije v januar leta 2002  (zgodba se očitno ponavlja) 

 

objavljeno 17. 1. 2002 Finance, Stavkajoči kovinarji podpirali pogajalce, Željka Zagorac  
Pogajanja med delodajalci in Skeiem spet prihodnji četrtek… 
 
Predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) Albert Vodovnik je danes napovedal, da se pripravljajo na stavko, ker v tej 
dejavnosti že nekaj let narašča število delavcev, ki imajo nižje plače od državnega povprečja. Podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS) Samo Hribar Milič je v zvezi s temi zahtevami za Finance povedal, da so podjetja v tej branži, ki jih zastopa SKEI, večinoma v izgubi. Kaj bi 
to pomenilo za posamezna podjetja in celo panogo, ki premalo vlaga in kjer so dobički v smislu reinvestiranja majhni, sprašuje Hribar Milič. 
Pravi, da je za lastnike tudi donosnost na kapital pod povprečjem v gospodarstvu Slovenije, kar kaže na to, da v teh podjetjih ni možnosti za 
povečevanje plač. "Menimo, da so plače v teh dejavnostih letos nadpovprečno narasle. Kakšnih večjih rezerv pa tudi ni," je še povedal 
Hribar Milič. 
 
Pred zbornično stavbo je danes okrog dvesto kovinarjev glasno podpiralo svoje pogajalce, ki so medtem za pogajalsko mizo v pogovoru s 
predstavniki delodajalcev vztrajali pri 15-odstotnem zvišanju vseh izhodiščnih plač v kovinski industriji. Po trditvah predsednika Skeia Alberta 
Vodovnika "njihove izhodiščne plače zaostajajo za 20 odstotkov za plačami v gospodarstvu". 
 
Hribar Milič: "Skei naj nastopa z argumenti" 
 
Podpredsednik GZS Samo Hribar Milič: "V teh sindikalnih zahtevah je več demagogije, neznanja in pomanjkanja argumentov kot resnične 
stiske." 
 
Hribar Milič in Renko sta zlasti poudarila, da so povprečne bruto plače v industriji, ki jo pokriva panožna kolektivna pogodba (do oktobra, glede 
na leto 2000), narasle za 10 do 11,7 odstotka, realno pa do 2,8 odstotka in s tem dejansko presegale rast inflacije. Usklajevanje plač v 
gospodarstvu zaradi rasti cen življenjskih potrebščin bo ta mesec prineslo 2,7-odstotno zvišanje plač, kar bo za mnoga podjetja breme. 
Gospodarski položaj za številna podjetja v teh industrijah se je bistveno poslabšal v drugi polovici prejšnjega leta in je negotov tudi letos. 
"Ključna utemeljitev predloga Skeia sloni na primerjavi z zaostajanjem povprečno izplačanih bruto plač v predelovalnih dejavnostih za 
povprečnimi bruto plačami v državi. Znano pa je, da je rast plač na ravni države predvsem posledica velike rasti plač v javnem sektorju," je 
povedal Hribar Milič in dodal, da je v teh sindikalnih zahtevah več demagogije, neznanja in pomanjkanja argumentov kot resnične stiske. 
"Zdi se mi, da trenutne sindikalne proteste nekateri sindikalni vodje vodijo zaradi volitev, ki bodo znotraj posameznih sindikatov, da bi 
svojemu članstvu pokazali, kako skrbijo zanj," je še povedal podpredsednik GZS. 
 
KOMENTAR TEH IZJAV PO VSEH TEH LETIH NAJBRŽ NI POTREBEN…. 

Naš odgovor pa je: 
LLLjjjuuubbblll jjjaaannnaaa,,,   111999...111222...222000000777   MMMEEEDDDIIIJJJEEEMMM   

IIIZZZJJJAAAVVVAAA   ZZZAAA   JJJAAAVVVNNNOOOSSSTTT    

DDDEEELLLAAAVVVCCCIII   SSSOOO   ZZZAAA   VVVEEEČČČJJJEEE   PPPLLLAAAČČČEEE   PPPRRRIIIPPPRRRAAAVVVLLLJJJEEENNNIII   SSSTTTAAAVVVKKKAAATTTIII    
SSSiiinnndddiiikkkaaattt    kkkooovvviiinnnssskkkeee   iiinnn   eeellleeekkktttrrroooiiinnnddduuussstttrrriii jjjeee   SSSlllooovvveeennniiijjjeee   (((SSSKKKEEEIII )))   jjjeee   nnnaaa   vvvčččeeerrraaajjjšššnnnjjj iii    

ssseeejjj iii    rrraaazzzppprrraaavvvlll jjjaaalll    ooo   pppooottteeekkkuuu   pppooogggaaajjjaaannnjjj    zzzaaa   pppooovvviiišššaaannnjjjeee   ppplllaaaččč   vvv   zzzaaassseeebbbnnneeemmm   ssseeekkktttooorrr jjjuuu   

iiinnn   nnnaaa   rrraaavvvnnniii   dddeeejjjaaavvvnnnooossstttiii    ttteeerrr   sssoooggglllaaasssnnnooo   uuugggoootttooovvviii lll ,,,   dddaaa   zzz   rrraaazzzvvvooojjjeeemmm   dddooogggooodddkkkooovvv   nnneee   

mmmooorrreee   bbbiiitttiii    zzzaaadddooovvvooolll jjjeeennn...    VVVsssaaa   tttrrriii    zzzdddrrruuužžžeeennnjjjaaa   ppprrriii   GGGZZZSSS   sssooo   zzzaaavvvrrrnnniii lllaaa   ppprrreeedddllloooggg   zzzaaa   

pppooogggaaajjjaaannnjjjaaa   ooo   uuussskkklllaaadddiii tttvvviii    ppplllaaaččč   vvv   dddeeejjjaaavvvnnnooossstttiiihhh   kkkooovvviiinnnssskkkeee   iiinnn   eeellleeekkktttrrroooiiinnnddduuussstttrrriii jjjeee   ttteeerrr   

kkkooovvviiinnnssskkkiiihhh   mmmaaattteeerrriiiaaalllooovvv   iiinnn   lll iiivvvaaarrrnnn   (((nnnaaajjjnnniiižžžjjjaaa   ooosssnnnooovvvnnnaaa   ppplllaaačččaaa   pppooo   KKKPPPDDD   vvv   ttteeehhh   

dddeeejjjaaavvvnnnooosssttt iiihhh   jjjeee   444111222,,,111333   EEEUUURRR)))   iiinnn   ssseee   nnneee   ssstttrrr iiinnnjjjaaajjjooo   nnniiitttiii    sss   pppooovvviiišššaaannnjjjeeemmm   zzzaaa   rrraaazzz lll iiikkkooo   

vvv   vvviiišššiiinnniii   iiinnnffflllaaaccciii jjjeee   zzzaaa   llleeetttooo   222000000777,,,    ppprrraaavvv   tttaaakkkooo   nnneee   nnnaaappprrreeeddduuujjjeeejjjooo   pppooogggaaajjjaaannnjjjaaa   vvv   zzzvvveeezzziii   

sss   kkkooollleeekkkttt iiivvvnnnooo   pppooogggooodddbbbooo   ooo   uuussskkklllaaajjjeeevvvaaannnjjjuuu   ppplllaaaččč   zzzaaa   zzzaaassseeebbbnnniii    ssseeekkktttooorrr...    MMMnnnooožžžiiičččnnnaaa   

pppooodddpppooorrraaa   dddeeelllaaavvvccceeevvv,,,   iiizzzkkkaaazzzaaannnaaa   nnnaaa   ppprrrooottteeessstttnnneeemmm   ssshhhoooddduuu   111777...111111...222000000777   nnnaaammm   dddaaajjjeee   

mmmaaannndddaaattt   iiinnn   hhhkkkrrraaattt iii    vvveeelll iiikkkooo   ooodddgggooovvvooorrrnnnooosssttt,,,    dddaaa   zzzaaahhhttteeevvveee   zzzaaa   dddvvviiiggg   ppplllaaaččč   tttuuudddiii   

rrreeeaaalll iiizzziiirrraaammmooo...    VVVčččeeerrraaajjj    zzzbbbrrraaannniii    ppprrreeedddssstttaaavvvnnniiikkkiii    SSSKKKEEEIII    iiizzz   dddrrruuužžžbbb   iiinnn   ooobbbmmmooočččiii jjj    ccceeellleee   

SSSlllooovvveeennniii jjjeee   zzzaaatttooo   zzzaaahhhttteeevvvaaajjjooo   uuurrreeesssnnniiičččiiittteeevvv   zzzaaahhhttteeevvveee   pppooo   dddvvviiiggguuu   ppplllaaaččč...    SSSKKKEEEIII    vvvzzztttrrraaajjjaaa   

ppprrr iii    iiizzzvvveeedddbbbiii   gggeeennneeerrraaalllnnneee   ssstttaaavvvkkkeee   vvv   zzzaaassseeebbbnnneeemmm   ssseeekkktttooorrrjjjuuu   vvv   kkkooolll iiikkkooorrr   pppooogggaaajjjaaannnjjjaaa   vvv   

dddeeeccceeemmmbbbrrruuu   nnneee   bbbooodddooo   uuussspppeeešššnnnaaa...    SSSKKKEEEIII    bbbooo   vvv   nnnaaasssppprrroootttnnneeemmm   ppprrriiimmmeeerrruuu   nnnaaapppooovvveeedddaaalll   iiinnn   

iiizzzvvveeedddeeelll    sssppplllooošššnnnooo   ssstttaaavvvkkkooo   sssaaammm,,,    ppprrriii    čččeeemmmeeerrr   bbbooo   zzzaaahhhttteeevvvaaalll    ooobbbčččuuuttteeennn   dddvvviiiggg   ppplllaaaččč   

zzzaaapppooosssllleeennniiihhh   vvv   kkkooovvviiinnnssskkkiii    iiinnn   eeellleeekkktttrrroooiiinnnddduuussstttrrr iii jjj iii    SSSlllooovvveeennniii jjjeee...    

PPPrrreeedddssseeedddnnniiicccaaa   SSSKKKEEEIII    SSSlllooovvveeennniii jjjeee   

Lidija JERKIČ, univ.dipl.prav. l.r. 
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Volilna seja 
Regijske organizacije SKEI 
Ljubljane in okolice 19. 12. 

2007 
   

 
Kandidat za člana izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice 

a) Vincencij JAKOPIČ – iz sindikalne podružnice LITOSTROJ E.I., Ljubljana 
 
Kandidati za člana nadzornega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice 

a) Antun FURJAN – iz sindikalne podružnice LITOSTROJ LIP, Ljubljana 
b) Leopold ROZINA – iz sindikalne podružnice ISKRA TELA, Ljubljana 
c) Senad BRKIČ – iz sindikalne podružnice MAGNETI, Ljubljana 

 

 

 
 
Najuspešnejše podružnice naše  regije na področju včlanjevanja novih članov letu 2007 
 

 

 
 
 
 
 
 

Najuspešnejši predsednik podružnice pri 
pridobivanju novih članov v letu 2007 je : 
Božo Zeko iz podružnice SKEI v Dinos d.d. 
Šlandrova 6 na Črnučah pri Ljubljani! 
V letu 2007 je s svojim angažiranjem in predanim 
sindikalnim delom pridobil 85 novih članic in 
članov sindikata SKEI Slovenije! Iskrene čestitke! 
Nagrado bo podaril sindikat nemških kovinarjev 
IG Metal 

 

Predsednik delovnega predsedstva na volilni seji; Vlado 
HAJDINJAK, aktualni predsednik podružnice Skei v Hella 
Lux d.d.. Podjetje Hella Lux je v letu 2007  veliko 
zaposlovalo in izjemno uspešno poslovalo! Sodelovanje 
sindikatov z upravo v podjetju pa je bilo zaenkrat vzorno. 
Naš podpredsednik Vlado že nekaj let dobro vodi 
najštevilčnejšo podružnico SKEI v naši regiji. 
 

 

št Podružnica SKEI 
Novi 
člani 

1.  DINOS, Ljubljana 85 

2.  TITAN, Kamnik   22 

3.  LITOSTROJ JEKLO, Ljubljana  15 

4.  DANFOSS TRATA, Ljubljana  12 

5.  HELLA LUX, Ljubljana   11 

6.  MAGNETI, Ljubljana   8 

 Skupaj 153 

 

Predsednik podružnice SKEI v DINOS Ljubljana 
Božo Zeko pred sodobno napravo za ekološko 
odstranjevanje tekočin iz odpadnih avtomobilov  
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Najprej ugotovitveni sklep, da so na nadomestne volitve vabljeni člani IO in člani regijskega odbora ReO 
SKEI Ljubljane in okolice, ki skupaj šteje 40 članov in članic z volilno pravico.  Predsednik verifikacijske 
komisije, Vladimir OBROVNIK, je podal poročilo o prisotnosti delegatov na seji, od vabljenih 40 delegatov je 
bilo prisotnih 29 delegatov, to je 72,5 %.  Rezultat nadomestnih volitev so objavili skupaj predsednik in 
člana delovnega predsedstva; Vlado HAJDINJAK, Rado FINK in Ramiz FERIZI. 
Za člana izvršnega odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice je bil izvoljen Vincencij JAKOPIČ. 
Za člana nadzornega odbora so bile oddane glasovnice razdeljene sledeče, Antun FURJAN 17 veljavnih 
glasov, Leopold ROZINA 24 veljavnih glasov, Senad BRKIČ 16 veljavnih glasov.  
Za člana NO ReO SKEI Ljubljane in okolice sta bila izvoljena Antun FURJAN  s 17 glasovi in Leopold ROZINA 
s 24 glasovi. 
Vsem na novo izvoljenim čestitamo ob izvolitvi in jim želimo veliko uspehov in strpnosti pri zahtevnem 
delu! 
 

V Litostrojskem invalidskem 
podjetju so delodajalca prijavili 
inšpektorju (potrpljenja ni več) 

LIP Litostroj 

 
Razmere za delavke in delavce v podjetju Lip d.o.o. (Litostrojskem invalidskem podjetju) že od nekaj niso 
bile zavidanja vredne, zadnjih nekaj let pa so odkrito slabe. Ker nič kolikokrat izražene želje in pričakovanja 
delavcev ter dolgotrajna uradna prizadevanja tamkajšnjega Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije 
(SKEI) niso otoplila hladu preračunljivega vodstva, so se »poslužili« enega izmed instrumentov iz 
sindikalnega repertoarja socialnega dialoga – prijave nepravilnosti v podjetju inšpektoratu za delo. Tako se 
prične članek v naši Delavski enotnosti: 

 

 
 
 

 
Razmere za delavke in delavce v podjetju Lip d.o.o. (Litostrojskem invalidskem podjetju) že od nekaj niso bile zavidanja vredne, zadnjih nekaj let pa so 
odkrito slabe. Ker nič kolikokrat izražene želje in pričakovanja delavcev ter dolgotrajna uradna prizadevanja tamkajšnjega Sindikata kovinske in 
elektroindustrije Slovenije (SKEI) niso otoplila hladu preračunljivega vodstva, so se poslužili enega izmed instrumentov iz sindikalnega repertoarja 
socialnega dialoga – prijave nepravilnosti v podjetju inšpektoratu za delo. 
Antun Furjan, predsednik sindikalne podružnice (sindikalni zaupnik) SKEi v podjetju, nam je povedal, da so koncem meseca ob pomoči sindikalnega 
odvetnika na inšpektorat za delo vložili prijavo zoper delodajalca. Inšpektorjem so prijavili ravnanje delodajalca do zaposlenih invalidov, spremembo 
osnovne dejavnosti podjetja, neobstoja oziroma prikrivanja sistemizacije delovnih mest, zavlačevanja kolektivnih pogajanj, pa tudi neustreznih 
delovnih in varnostnih pogojev in nenazadnje mizernih plač.  
Kot nam je dejal, je na območju Litostroja že 32 let, svojo poklicno pot je začel v nekdanjih Titovih zavodih, se poškodoval in pristal v invalidskem 
podjetju, kamor so se zatekli vsi v Litostroju poškodovani delavci in delavke. Z razpadanjem Litostroja in po nekaj statusnih transformacijah – ter vrsti 
finančnih malverzacij, od katerih »Litostrojevi invalidi«, kot pravi Furjan, niso dobili niti ficka, niti povrnjenih sredstev, ki so se jim odrekali v časih 
najhujše krize Litostroja konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let – so pristali v sedanjem podjetju Lip do.o., ki je v lasti podjetja Letana d.o.o., 
prav tako podjetja z območja Litostroja, od leta 2003 pa so del Poslovnega sistema Cimos.  
Leta 2002 vodstvo v osnovno dejavnost namesto dejavnosti invalidskih podjetij vpiše dejavnost zaključna gradbena dela, čeprav po podatkih sindikata 
v tej dejavnosti dela manj kot petina delavk in delavcev, večina ostalih pa na težjih delih kovinske dejavnosti. Argument vodstva za ta korak je, da 
izvira večina prihodkov podjetja iz gradbeništva. S tem so podjetje pripeljali pod okrilje za podjetje ugodnejše kolektivne pogodbe za gradbenih 
dejavnosti, pri čemer bi bili delavci po besedah Zlatka Hernčiča, sekretarja regijske organizacije SKEI Ljubljana in okolica, zagotovo bolj pomirjeni, če bi 
v podjetju izpolnjevali določila vsaj te pogodbe. Pa jih seveda ne.  
Kot je opozoril Furjan, imajo od sprejetja kolektivne pogodbe za gradbene dejavnosti manj dopusta, zadnje mesece pa »priliv« novih strojev kaže, da 
ne postajajo nič bolj gradbeno, ampak vse bolj kovinsko podjetje. Hkrati je v zadnjem času v podjetje prišlo nekaj novih delavcev z zavoda, pa tudi 
tujcev. V podjetju je po njegovih besedah nekaj prek 100 delavcev, od tega jih je kakih 30 s statusom invalida, povprečna starost delavcev pa je nekaj 
prek 48 let. »Delavec s 30 let delovne dobe dobi osnovno plačo v višini 361 evrov bruto, tako da so celo s ZPIZ-a spraševali, ali je prišlo do kake  
pomote,« je na primeru plače nekega sodelavca dejal Furjan. Že od poletja 2006 potekajo v podjetju kolektivna pogajanja za sklenitev nove kolektivne 
pogodbe, a kakega napredka v tem času ni. Že od samega začetka je ljudem v podjetju jasno, da elementi pogodbe omogočajo odpuščanje oseb z 
invalidnostjo, saj tudi za njih predvideva normo. To pa je v nasprotju z njihovim statusom in ugodnostmi, ki jih zaradi tega dobivajo od države. Zaradi 
pritiskov z normo je nekaj ljudi z invalidnostjo že izgubilo zaposlitev, je dejal sindikalist Furjan. 
Delavci so bili že nekajkrat na samem robu stavke, tokrat pa so odločeni, da izpeljejo vse postopke in stopnjujejo pritisk za uveljavitev svojih pravic. 
Sedaj so podjetje prijavili inšpektoratu, če to ne zaleže, pa bodo svoje aktivnosti zaostrili. 
M. B. 
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MLADI SKEI 
Ljubljane na 

demonstracijah 
pod vodstvom 
Boga Ferdina 

  

 
Letošnji »dogodek leta«, pa čeprav ne najbolj priljubljen med mladimi, je pokazal, da brez njih ne 
moremo računati, zato so kar sami poskrbeli za svojo predstavitev, da se ve da pod okriljem naše 
organizacije rastre nov rod mladih nepopustljivih ljudi, ki ve kaj so človekove in delavske pravice…  
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5. kongres ZSSS 
7. 12. 2007 

  
 
Le nekaj utrinkov: 

ednarodni utrinki, če smo že predsedujoči v evropskem svetu…. 
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Uradne ure odvetnika na regiji: 
- ob torkih od 15.00 ure do 17.00 ure 

- ob četrtkih od 15.00 ure do 17.00 ure 
  

Se najbrž kmalu vidimo na splošni stavki! 

 

 
 
 
 
 

Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice, Dalmatinova 4, LJUBLJANA, 
El. pošta skei_lj@sindikat-zsss.si , zlatko.herncic@sindikat-zsss.si (01 3000 913 tajnica Darja), 

(01 3000915 in 031 359 662 – sekretar) 

Sekretar Regijske organizacije SKEI 

Ljubljane in okolice 

 
Zlatko Hernčič 

 


