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                                               Iztok Mlakar – Puntarska: 

 

»…V meni zdej prebuja spet puntarski se duh, 

marskteru vidim monu, k žre zastonj me kruh. 

In nikdar nč ne dela, k' samo iz kruha drek, 

aaa, čakte čakte, pršu bo zlati srednji vek. 

 

An takrat ku spet pride tisti zlati cajt, 

Ne skrbte, znou orodje si bom pravu najt'. 

Sem se moderniziral, sekirce nimam več, 

ma tudi sz motorku bi padla glava preč…« 

 

 

 

 

Pa mi povejte: »Je že prišel naš čas?« Očitno se »raja« prebuja. Protesti po vsej 

Sloveniji….in še več jih bo. 

Le kam nas bo to pripeljalo? 

 

Nekaj utrinkov z demonstracij…samo v premislek. 

 

       
 

Kaj pa Zasavje? 

 

Sindikalisti se naprezamo vsak po svoje – vsak po svojih najboljših močeh in znanju, 

verjamem. 

V podjetju Bartec so imeli zbor delavcev z namenom ustanovitve Sveta delavcev. 

Določili so tudi datum volitev, ki bo 18.12.2012. 
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Prihaja čas, ko začnejo naši člani spraševati o nagradah ob koncu leta. Saj veste – 

Božiček in Dedek mraz imata tudi svoje zahteve. 

V podjetjih ETI in ETI GUM smo se dogovorili za izplačilo tretjega dela regresa v 

višini 179€, ter prehramben paket v vrednosti 25€. 

V ostalih podjetjih še tečejo pogovori, za katere verjamem, da bodo obrodili sadove. 

SP ETI je gostila kolege z ReO Ptuj. Ogledali so si proizvodnjo, pogovorili smo se o 

delovanju posameznih sindikalnih podružnic in srečanje zaključili ob dobrem kosilu. 

 

     

Še nekaj o zborih članov. Očitno je to ena tistih stvari, ki se je tako veselimo, da jo 

kar naprej odlagamo, ker nas je strah, da bo prehitro konec. 

Najpogumnejši pa smo vseeno določili datum – zbor članov SKEI bo v ETIju 

10.12.2012. Z veseljem in ponosom bomo gostili predsednico SKEI, Lidijo Jerkič in 

našim članom postregli z informacijami s prve roke – ker si to zaslužijo. 

Obljubim, da bo v naslednjem poročilu tudi kakšna »fotka«. 

 

Zaneseno smo zakorakali v najbolj darežljiv mesec - december. Upam, da nam bo 

prinesel kakšno spremembo – predvsem pozitivno. Mogoče pa bo končno zmagala 

solidarnost in pravičnost. Vsaj v sindikatu. 

 

Zapisala: 

Mateja Gerečnik 
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