
 

Poročilo januar 2007 ReO SKEI Lj in okolice.doc   Stran 1 od 6 

 

                                                                                                                           
Ljubljana  4. 2. 2007 

 

Kaj se je dogajalo v Regijski organizaciji SKEI  
Ljubljane in okolice v januarju 2007 

 
To poročilo je namenjeno objavi na spletni strani http://www.skei-si.com/ , kot tudi 
objavi na oglasnih deskah v sindikalnih podružnicah. Tako boste vsi, ki to želite, 
nekoliko pobližje spoznali delo sindikata v vašem širšem pa tudi bolj znanem 
domačem okolju. K sodelovanju ste vabljeni prav vsi člani sindikata. Vaše pobude, 
predlogi pa tudi kritike in priporočila za delovanje bodo toplo sprejeti. Na prvem 
mestu sem za to, da nam na glas ali potihoma poveste o svojih problemih ali krivicah, 
ki se morda dogajajo prav v vašem delovnem okolju. Poskušali bomo poiskati tako 
odgovore kot odgovorne in tudi »primerna zdravila« za vaše težave. Sporočite nam 
tudi svoje pobude za obisk vaše podružnice! 
 
Še enkrat objavljam kontaktne informacije Regijske organizacije Ljubljane in okolice: 
 
Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice, Dalmatinova ul. 4, LJUBLJANA 
Elektronski naslov: skei_lj@sindikat-zsss.si , zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  
Telefon: 01 3000 913 (tajništvo),  01 3000 915 in 031 359 662 (sekretar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupaj z Lidijo Jerkič, predsednico SKEI Slovenije, sva na zahtevo sindikalne 
podružnice in Sveta delavcev, obiskala podjetje Vega International, d.o.o. in sicer 
zaradi nameravane prodaje podjetja novemu lastniku v Črnuče. Primer je še posebej 
zanimiv zaradi »razmeroma« nizke kupnine in predmeta prodaje. Ker podjetje po 
novem nima več lastnih prostorov, ostaja za prodajo le »firma« s proizvodnim 
programom, 130 delavcev, del strojev in blagovna znamka … 
 
Namen sestanka je bil le poskus zmanjšanja negotovosti med zaposlenimi. Na koncu 
smo ugotovili, da delavci zaenkrat sicer imajo socialno varnost, zagotovil za 
prihodnost pa jim nihče ne more dati.  

Kot novoizvoljeni sekretar, sem na začetku 
svojega dela skušal predvsem spoznati potrebe in 
pričakovanja članstva po podružnicah, zato bo 
pričetek mojega dela zaznamovan predvsem z 
obiski sindikalnih podružnic.  
 
Kmalu po novem letu sva skupaj s 
predsednikom Leonom Dujmovičem (na sliki) 
obiskala prvo od podružnic, kriterij »vrstnega 
reda« obiskov pa je odvisen od najine ocene teže 
zaznanih problemov v sindikalnih podružnicah 
oziroma v podjetjih regije. Kontaktom z vami, je 
bila pravzaprav posvečena večina delovnega časa 
v prvih 14 dneh, čemur je botrovalo tudi živahno 
pozivanje s terena.  
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Skupaj z vodstvom podjetja smo skušali razrešiti problem, ker delodajalec  v podjetju 
MOSTOVNA že nekaj časa ne plačuje prispevkov v pokojninsko in zdravstveno 
blagajno temveč samo obračuna zneske teh prispevkov na plačilnih listah, namesto 
da bi jih nakazal na ZPIZ in ZZZS. Sicer ni realno pričakovati, da bodo v kratkem 
delavcem celo povišali plače, zaznati pa je bilo vsaj pripravljenost vodstva, da reši  
dva glavna problema, da v kratkem poplačajo prispevke delavcem in uredijo primerno 
prezračevanje nove tovarne, ter tako delavcem omogočijo primerne delovne pogoje. 
Predsedniku Milanu Kajišu, je namestnik direktorja obljubil tudi primeren »kotiček« za 
sindikalno delo, saj sedaj sindikalne dokumente hrani kar v garderobi. 
 
Tretji obisk je bil namenjen večji podružnici, gre seveda za podružnico LITOSTROJ 
EI d.o.o., ki je v preteklem letu, skupaj z regijsko organizacijo, doživela velike 
pretrese, ko se je vodstvo podružnice odločilo prestopiti v novonastali Industrijski 
sindikat. Ta sindikat je otrok našega bivšega predsednika ReO Ljubljane in okolice, 
Aleša Goriška, ki do zadnjega  niti javno na seji ROS-a ni priznal, da zavestno in hote 
sedi na dveh stolih in zavaja vse vpletene. Po dopisu na vodstvo podjetja, se je način 
neformalnega izstopanja iz SKEI uskladil z našimi akti. Zdravo jedro podružnice SKEI 
v Litostroj EI je bilo cilj mojega obiska v sredini januarja. LITOSTROJ je bil in bo 
pomemben dejavnik sindikalnega gibanja v Ljubljani, in upamo da bodo kolegi na čelu 
z Vincencijem Jakopičem (na levi), Goranom Jozičem (na desni), Stjepanom Kovačem 
in nenazadnje odgovornim za finance in predstavnikom iniciativnega odbora v 
podružnici Božom Maločo, uspeli pridobiti in povrniti zaupanje članstva v tej sredini in 
tudi širše z našo pomočjo. Ti kolegi so na pobudo Vincencija Jakopiča osnovali 
iniciativni odbor za pripravo volitev po vseh pravilih SKEI. V veliko pomoč pa jim je bil 
Brane Plavec, naš mariborski sekretar! Volitve bodo 23. februarja, povabili pa so tudi 
zdaj že bivšega v.d. sekretarja regije Braneta, predsednico SKEI Lidijo in vodstvo 
regijske organizacije Ljubljane in okolice, vabilu se bomo vsi z veseljem odzvali!   
       (slika desno PROTEST pred Litostrojem 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S predsednikom Leonom 
Dujmovičem sva se odzvala 
povabilu in 18. januarja obiskala 
podružnico SKEI Mostovna v 
Kočevju, ki jo vodi Milan Kajiš  
(na sliki). 
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Pod streho je tudi 10. redna seja, (24. januar) Izvršnega odbora Regijskega 
organizacije z obširnim dnevnim redom, ki je bil razen solidarnostnih pomoči 
sprejet. Na tem področju nam še povzroča težave Zakon o varstvu osebnih 
podatkov, ki nam skoraj prepoveduje zbiranje do sedaj potrebnih informacij o 
dohodkih družinskih članov prosilca, vendar bomo v kratkem pripravili nove 
kriterije podeljevanja pomoči. Večjo vlogo pri predlaganju višine pomoči pa 
bodo morali odigrati predsedniki podružnic od koder prihajajo prosilci 
solidarnostnih pomoči! 
 
DNEVNI RED SEJE, ki ji je na naše vabilo prisostvovala tudi predsednica SKEI 
Slovenije Lidija Jerkič: 
 

1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 9. redne seje in izredne seje IO ReO SKEI 
Ljubljane in okolice 

2. Obravnava osnutka finančnega načrta in plana investicij za leto 2007 ReO SKEI 
Ljubljane in okolice. 
Finančni načrt  je odbor obravnaval in ga daje v potrditev Regijskemu odboru REO Lj in 
okolice. (Plan investicij je odbor potrdil, gre predvsem za zamenjavo dotrajanega 
osebnega računalnika za sekretarja, ter mobilni telefon za tajnico regije, sredstva se 
zagotovijo s prodajo inventarja v starih poslovnih prostorih regije v I. nadstropju na 
Dalmatinovi 4.)  

3. Obravnava Predloga primopredajnega zapisnika med v.d. sekretarjem Branetom 
Plavcem in sekretarjem regije Zlatkom Hernčičem. Primopredaja je bila realizirana, 
izrazili smo javno pohvalo tako Branetu, kot vodstvu SKEI Slovenije in posameznim 
članom IO Regije za trezno presojo in modre korake pri obvladovanju krizne situacije. 

4. Izobraževanje 
a. Obravnava predloga V. Hajdinjaka za izobraževanje sindikalnih zaupnikov v 

obliki okrogle mize. Predlagali smo obliko, ki bo verjetno 2. dnevna, ker je 
veliko novih predsednikov bo ponovno obravnavana vsebina temeljnih 
sindikalnih znanj, z močno aktivno udeležbo starejših članov odbora.ena od tem 
bo zagotovo »mobbing«, ena od najbolj pogostih oblik šikaniranja zaposlenih v 
zadnjem času. Predlog je bil tudi, da seminar organiziramo skupaj še s kakšnim 
območjem in regijo. To je hkrati povabilo vsem sekretarjem in predsednikom, ki 
boste to brali! 

b. Predlog usposabljanja pri ZSSS za priprave na izdelavo pravilnih računovodskih 
poročil za odgovorne osebe v podružnicah. Za sindikate veljajo nekatere 
posebnosti v finančnem poslovanju v primerjavi z drugimi pravnimi osebami, saj 
je tudi vloga sindikatov drugačna. Zato bomo skupaj z vodjo izobraževanj pri 
ZSSS organizirali brezplačni seminar na temo ZAKLJUČNI RAČUN 2006, ki bo v 
ponedeljek, 5. februarja 2007 na Dalmatinovi 4. 

5. Vključitev treh mobilnih številk v sistem MPO pri ZSSS  
 Za znižanje stroškov mobilne telefonije, bodo v cenejši sistem MPO pri ZSSS vključene 
 številke predsednika sekretarja in tajnice regije. 

6. Način razdeljevanja solidarnostnih pomoči (vloga in lestvica pomoči v EUR) Ugotovljena 
problematika lestvice, ki je prilagojena več podatkom, ki pa so po novem sporni z 
vidika varstva osebnih podatkov prosilcev. 

7. Določitev zneska blagajniškega maksimuma v EUR (potrjen predlog) 
8. Uporaba službenega avtomobila (predstavitev pravil uporabe, evidence voženj, potnih 

nalogov, vse z namenom preglednosti in namenskosti uporabe službenega vozila tudi 
za člane IO, ROS za udeležbo na sejah izven Ljubljane, uporaba vozila lahko 
pomembno zniža stroške kilometrine) 
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9. Razpis 13. državnega prvenstva v veleslalomu in smuč. Tekih v centru Rog - 
Črmošnjice (pošta poslana v regijo) 

10. Obravnava vlog za dodelitev solidarnostnih finančnih pomoči članom. Načelno so vse 
razen ene odobrene, višina bo določena s sklepom korespondenčne seje IO) 

11. Razno Predlog za uporabo depozita pri Delavski hranilnici za ugodnejše kredite od 
trenutne ponudbe DH za člane SKEI ReO Ljubljane in okolice – pogovori z direktorjem 
so predvideni v začetku februarja. 

 
 
 
POMEMBNO! 
 
V zaključku meseca sem obiskal še našega bivšega pravnega zastopnika regije 
g. odvetnika Emila Lipovca. Pogovor z njim je imel pomembne poudarke na 
izpolnitvi še vedno veljavnih pogodbenih odnosov tako regije kot tudi 
nekaterih podružnic. Odvetnik je korektno in pošteno sprejel predlagane 
rešitve, tako da je bil zaključek sestanka zelo pozitiven tako za članstvo kot  
organizacijo. Odvetnik mi je izročil tudi kopije nekaterih pogrešanih 
dokumentov 
 
 
V podružnice je v tem mesecu je naša tajnica Darja poslala kar veliko pošte, 
med pomembnejšimi dokumenti je vsekakor  strokovni  Komentar 
Kolektivne pogodbe avtorjev Lidije Jerkič in Bogdana Ivanoviča, ki lahko 
postane pomembnejši pripomoček vseh predsednikov podružnic, zato ga toplo 
priporočam. Predsednike podružnic smo opozorili na rok za oddajo poročil za 
davčno upravo DURS in agencijo za javnopravne evidence in statistiko AJPES. 
Poslali smo vprašalnike o »prekarnem« zaposlovanju, na razpis smo prejeli 
prijave 35 smučarjev, enega tekača in sedmih spremljevalcev, ki bodo 
zastopali »ljubljanske« barve v deželi kralja Matjaža, članstvo smo obvestili o 
uspešnih nadomestnih volitvah članov IO Rajka Primca iz podružnice SKEI 
PUMPS in Rajka Jankoviča iz podružnice SKEI Magneti, vendar nam je tik pred 
sejo IO, odstopila članica Simona Babšek iz SKEI Danfoss Trata, tako da je 
seznam članov IO ponovno odprt. 
 
Veja omeniti, da bo naša tajnica regijske organizacije Darja Arsič, pod 
mentorstvom naše predsednice Lidije Jerkič v okviru nadaljevanja študija 
pripravila diplomsko nalogo »Informacija za nove člane SKEI«. Darja študira 
na višji poslovni šoli »Doba« v Mariboru na smeri poslovni sekretar. 
http://www.doba.si/visja/ps_vec.asp  
Delo bomo s pridom uporabili v SKEI, pri predstavitvah in približevanju naše 
organizacije tistim članom, ki niso vključeni v podružnice, ki so tako rekoč 
prepuščeni sami sebi. 
 
Kot pomembnejšo pošto velja omeniti komplet aktov SKEI, usklajenih s strani 
statutarne komisije, predlogi za dopolnitve, spremembe se sporočajo še do 8. 
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marca 2007. Akti poslani samo članom IO ReO LJ. in bodo kasneje izdani v 
vezani obliki. 
Gre za: 

� Pravilnik o dodeljevanju materialnih pomoči (verjetno bo potrebno urediti vprašanje skladnosti z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov!) 

� Poslovnik o organiziranju in delovanju Republiškega odbora Sindikata kovinske in 
elektroindustrije Slovenije, Nadzornega odbora, Statutarne komisije, Izvršnega odbora in 
delovnih teles 

� Pravila o organiziranju in delovanju regijske organizacije SKEI 
� Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice  SKEI 
� Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju SKEI Slovenije 
� Pravilnik o postopku evidentiranja, kandidiranja in volitev nosilcev funkcij in organov na vseh 

ravneh organiziranosti SKEI 
� Pravilnik o nagrajevanju sindikalnih zaupnikov  
� Pravilnik o podeljevanju odličja sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije 
� Pravilnik o povračilu stroškov pri opravljanju nalog za sindikat kovinske in elektroindustrije 
� Pravilnik o uporabi službenih osebnih vozil 
� Pravilnik športnega srečanja članov SKEI Slovenije 
� Pravilnik državno prvenstvo SKEI Slovenije v malem nogometu 

 

Prvič sem se tudi udeležil posveta sekretarjev SKEI Slovenije, pomemben 
zaključek je, da povabimo Branka Amona sekretarja ReO Velenje na sejo ReO 
ali IO, da nam predstavi vseslovenski Projekt SKEI pridobivanja novih članov v 
naš sindikat.   
 
S predsednikom Leonom sva se udeležila seje Izvršnega odbora SKEI 
Slovenije v TITUS Lama Dekani. Podjetje je zanimivo, ker je kot eno prvih v 
Sloveniji uvedlo enotirni sistem upravljanja, s sindikati v podjetju je zaenkrat 
čutiti dobro sodelovanje. Pomembna tema je bilo prekarno zaposlovanje, 
vprašalniki bodo osnova za nadaljevanje aktivnosti SKEI Slovenije. Tem 
delavcem je potrebno ponuditi možnost članstva in pravne zaščite, kar je tudi 
v interesu ostalih zaposlenih! V Skei smo tudi pričeli z aktivnostmi medijske 
prisotnosti in prepoznavnosti naše organizacije.  
 
Utrinki iz obiska v tovarni Titus Lama Dekani (na desni predsednik podružnice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tem mesecu sem pričel s pripravo informativne zgoščenke s pomembnimi 
informacijami za predsednike podružnic. Poskušal bom zbrati čim več 
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informacij potrebnih za delo predsednikov in to na enem mestu.  Zgoščenka 
bo predana v testiranje in uporabo vsem predsednikom predvidoma na 
Regijskem sestanku koncem februarja.  
 
Odprti nam na žalost ostajajo problemi v podružnicah, ki bodo v kratkem tudi 
obiskane!  
 

1. HERZ Unitas,Kovina) Šmartno pri Litiji (problem prerazporeditve delovnega 
časa, preutrujenost delavcev, trajanje sporazuma o prerazporeditvi delovnega časa) 
predviden ponovni obisk v februarju! 

2. Iskra Feriti, Ljubljana, problem prerazporeditve delovnega časa traja vsaj 3 leta, 
problem je pošteno plačilo, odsotnost ustrezne malice popoldan, ob sobotah in 
praznikih, neustrezno obravnavanje stroškov za malico, nepriznavanje »sindikalne 
liste«, velik problem pritiska na »osamljenega« predsednika, da naj podpiše 
nadaljevanje sporazuma iz obdobja, ko so delavci prostovoljno reševali krizo v 
podjetju! (Lastnik podjetja je »Kolektor« iz Idrije, kjer pa po informacijah sindikalistov 
delodajalec ne dela tako, podjetje Feriti pa tudi že izkazuje primeren dobiček) 
Zavedamo se, da je zadeva izvršljiva za nazaj, skupaj z obrestmi, če ne bo posluha, bo 
vključena pravna pomoč z našo Barbaro Kozina!) »Podjetniška pogodba« se zavlačuje s 
strani vodstva. Dvoimensko delo dejansko ukinjeno, tako da se vsa izmenska 
prisotnost zaposlenih izkazuje kot prerazporeditev delovnega časa!? 

3. Iskra varjenje (nepriznavanje višine »minimalnega« zneska za malico – KP ali uredba 
vlade) 

4. Titan Kamnik (različni problemi - predlog obiska po 10.2.2007)) 
5. Kovinarska Vrhnika (posebna obravnava delavcev, neustreznost prerazporejanja 

delavcev, neobstoj pogodb o zaposlitvi….) 
6. volitve v EI Litostroj 23. februar 2007 
7. Problemi v LIP Litostroj 

 
Predsednik podružnice v  
SKEI Feriti Ramiz Ferizi: 

 

 

Sekretar Regijske organizacije 
SKEI 

Ljubljane in okolice 
 

Zlatko Hernčič 

 


