
Splošno o sindikatih 

• Seveda je videti na prvi 
pogled, da ima šef vso moč. 
Ima moč, da te odpusti, moč, 
da te nadleguje ali celo spre-
meni tvoj svet v pravi pekel.  

• Ampak to moč lahko omeji-
mo, s tem ko se povežemo z 
drugimi, zaposlenimi in se 
organiziramo ter se skupaj 
spopademo z nepravičnim in 
izkoriščevalskim ravnanjem!  

• Delodajalec se pogosto spravi 
na tiste, ki so šibkejši ali osa-
mljeni. Diskriminacija, kršit-
ve in zmanjševanje delavskih 
pravic, duševno trpinčenje in 
izkoriščanje zaposlenih se 
razrašča in spreminja v vsak-
danjo prakso, kadar se temu 
ne upremo! in kakšna je situ-
acija v službi, kjer nihče ne 
verjame, da je krivica, storje-
na enemu, krivica, storjena 
vsem?  

• Odgovor je mizerna, kakor 
pravice tam zaposlenih. Zato 
se v sindikatu borimo proti 
izkoriščanju, diskriminaciji, 
podcenjevanju… 

SE NADALJUJE…. 
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V SKEI je potekalo še zadnje 
obdobje predlaganja spre-
memb STATUTA. Naš pod-
predsednik Vlado je ponovno 
predlagal spremembo in 
sicer, da se ponovno uvede, 
da se v sami Regijski organi-
zaciji voli in razrešuje pred-
sednika in podpredsednika 
regijske organizacije ter 
odloča o izbiri kandidata za 
sekretarja regijske organiza-
cije na podlagi soglasja izvrš-
nega odbora SKEI, ter potr-
juje predloge kandidatov za 
člane organov, delovnih teles 
ter nosilce funkcij v SKEI in 
ZSSS . 

BOŽO ZEKO PONOVNO 
IZVOLJEN V DINOSU  

Bil sem povabljen na volitve 
v tej uspešni podružnici. 
Prišli si člani od blizu in 
daleč in presenečenj ni bilo. 
Izbrali so človeka, ki mu zau-
pajo in znova računajo nanj.  

DANFOSS TRATA IMA 
NOV PLAČNI SISTEM 

Z nekaj začetne nervoze na 
obeh stranem, nam je uspelo 
povrniti zaupanje partnerjev 
in se dogovoriti za nov plačni 
sitem, ki bo bolj motiviral 
uspešne posameznike. 

RAČUNAMO NA POVEČAN-
JE ČLANSTVA 

Direktorju  Aleksandru Zalazni-
ku, direktorju družbe Danfoss 
Trata, je uspelo del razvoja in 
proizvodnje iz sestrskega podjet-
ja na Finskem preseliti v Kam-
nik. V podjetju izdelujejo izdelke 
za regulacijo daljinskega ogreva-
nja. Z njimi omogočijo, da so vsa 
stanovanja v bloku enakomerno 
ogreta ter da sta pritisk in toplo-
ta vode, ki prideta iz mestne 
toplarne, primerna za uporabo v 
stanovanjih  

DOBRODOŠEL SKEI SLO-
VENIJE 

Prav tako so se je prijazno odz-
vala vodja kadrovske službe 
Bojana Zupanič in prijazno 
ponudila možnost obiska podjet-
ja in gostovanje SKEI Slovenije 
na redni seji Izvršnega odbora 
SKEI Slovenije enkrat v prihod-
nje. 

  

Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije 
Slovenije Ljubljane in okolice  

Novice za aktiviste© 

PONOVNI POZIV VOD-
STVOM PODJETIJ IZ 

NAŠE REGIJE   

Zavedamo se, da je praktično 
vse, kar je zavezujoče zapisano 
v kolektivnih pogodbah, ki jih 

zastopa in brani SKEI, iztožljivo 
z zastaralno dobo 5 let… Se pa 

naš Sindikat vsekakor raje 
dogovarja, kot da gremo v sod-

ne postopke! 

Prihranimo čas in sodne  
stroške!  

NAJBOLJ VROČA NOVICA 

SINDIKAT POZIVA K 
REVIZIJI PREVZEMOV 

PODJETIJ 

Svobodni sindikati so pozvali 
vlado in državni zbor, da naj 

izvede revizijo vseh postopkov 
prevzemov podjetij in javno 

objavita njene rezultate. Sindi-
kati zahtevajo tudi sprejetje 

ustrezne zakonodaje. 

V PODJETJU HERZ 
VZTRAJAJO NA OKO-
PIH 

Ob obisku podjetja sem 
direktorju predstavil nov 
SPORAZUM za delo sindi-
kata v podjetju, ki je nastal 
kot izdelek delavnice Sku-
pnega projekta socialnih 
partnerjev za promocijo 
socialnega dialoga. Kljub 
temu da je sporazum delo 
obeh strani,  tudi predsta-
vnikov GZS, ima vodstvo 
pomisleke do podpisa, 
prav tako ne želi priznati 
statusa zaupnika nikomur 
razen predsedniku.  

Dialog nadaljujemo.. 

PRIJAZNA GESTA ŠTA-
JERSKE REGIJSKE 
PISARNE 

Kolega Medik in njegova 
neumorna sodelavka Lju-
bica sta za vse podružnice 
pripravila odličen pripo-
moček za volitve in hkrati 
osnovni sindikalni priroč-
nik, ki pomaga pri volitvah 
in hkrati opozori na ključ-
ne člene Zakona o delov-
nih razmerjih in Kolektiv-
ne pogodbe SKEI, v zvezi s 
sindikatom. Še enkrat 
iskrena hvala obema! 

 

LJOVIC TUBA BO DOBILA PREDSEDNIKA IZ LASTNIH 
VRST 

Zgodil se ja tako dolgo pričakovani preobrat. V sindikalni podružnici, kjer sem že tretjo leto 
zunanji zastopnik, so se zganili in bodo izvolili novo vodstvo. Želimo jim veliko uspehov pri sin-

UGOVOR NA NAŠO ZAH-
TEVO ZA STEČAJ TOSINA 

Prejeli smo ugovor Tosina 
d.o.o. zoper predlog za začetek 
stečajnega postopka, ki smo ga 
podali mi. Zvedeli smo za 
kupoprodajno pogodbo za 
sporno nepremičnino, iz katere 
izhaja, da je kupec CPM inves-
ticije d.o.o., ki je hčerinska 
firma CPM d.d. oz. sestrska 
firma Tosina d.o.o. Kupnina 
3.400.000 EUR + DDV, da se v 
denarju plača do 15.5.2010 
znesek v višini 680.000 EUR + 
DDV, ostalo pa se kompenzira. 
Dogaja se točno to, na kar je 
opozoril odvetnik Pišek. Z 
navideznimi posli 
(kompenzacije) se lahko nepre-
mičnina praktično zastonj pre-
nese na sestrsko podjetje.  
Delavske terjatve ostajajo 
neporavnane-Zaenkrat. 

UTRINEK IZ REALNE-
GA ŽIVLJENJA - NEMO-
GOČE USKLAJEVANJE 
DELA IN ZASEBNOSTI  

»Od tistega prostega 
časa, ki ti ostane je lote-
rija, da se vidiš z boljšo 
polovico, ker tudi ona 
dela 6 dni v tednu v dve-
h izmenah.«  Andrej, 30-
letnik  

POSLEDICA  ZAPOSLI-
TVE SAMO ŠE ZA 
DOLOČEN ČAS... 


