
Splošno o sindikatih 

• Odkar obstaja razmerje med 
delavcem in sindikatom, je 
delavec v šibkejšem polo-
žaju.  

• Delodajalec, ki je lastnik 
proizvodnih sredstev, ima 
moč, da po svoji volji upra-
vlja z delovno silo. 

• Da bi bili delavci zaščiteni 
pred zlorabami ali da bi 
jim zagotovili varno in 
zdravo delovno okolje, 
mora obstajati organizaci-
ja za delavce. 

• Tako spoznavamo in krepi-
mo zavest o pomembnosti 
združevanja delavcev v 
sindikate in hkrati poglo-
bimo poznavanje njihove-
ga dela 

• Sindikati os organizacije, 
katerih glavna naloga je 
izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer delavcev 
in članov, ter ohranjanje 
obstoječih standardov in 
pravic v nacionalnih siste-
mih med delavci in delo-
dajalci. 
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 Kongresno leto za SKEI seveda 

pomeni veliko dela v prav vseh 

podružnicah. Nekaj tega dela, 

tisti lepši del, ko zbiramo rezul-

tate volitev in jih posredujemo 

na višji nivo sindikalne organizi-

ranosti, pa je deležna tudi regij-

ska pisarna. V njej naša poslov-

na tajnica Darja Arsić in moja 

malenkost sekretar Zlatko Hern-

čič postoriva še kaj drugega, da 

je delovanje pisarne bolj prijaz-

no za člane naše regije.  

Lahko pa ugotovim, da smo v  

naši regiji pretežni del volilnih 

aktivnosti prestavili na februar 

in je tako bil čas tudi za nekatere 

druge aktivnosti. 

O SLOVENSKIH SINDIKATIH 
NI VELIKO PROPAGANDNIH 
FILMOV  

V regijski pisarni smo sodelo-
vali pri pripravi scenarija za 
natečaj kratkega filma o 
sindikatih za ZSSS. Za osno-
vo so nam bili kratki filmi o 
pomenu sindikalnega gibanja 
angleških  in avstralskih sin-
dikatov. Namen natečaja je 
predvsem ozavestiti mlade in 
jih navdušiti za aktivno sode-
lovanje z nami. 

CIMOS BO IMEL V RUSIJI 
NOVO TOVARNO 

V medijih se je pojavila novi-

ca, da se Cimos širi še v Rusi-
jo, kjer odpira že drugo tovar-
no. Ker gre za lastnika kar 
treh podjetij iz naše regije 
(Litostroj Power, Cimos Titan 
iz Kamnika in Lip invalidsko 
podjetje) zato smo se z zani-
manjem in strahom ozirali v 
Koper. Podjetje Cimos je naj-
bolj znano kot razvojni doba-
vitelj sklopov in sestavnih 
delov za avtomobile ter ima v 
vseh svojih podjetjih sedem 
tisoč zaposlenih 

V PODJETJU LIP LITOSTROJ 
SE PO TREH LETIH POGAJA-
MO ZA NOVO BOLJŠO POD-
JETNIŠKO POGODBO! 
(LASTNIK CIMOS KOPER) 

Naš Bogdan Ivanovič sekretar 
za Kolektivne pogodbe in 
plačni sistem je pripravil izje-
mno strokovno podlago za 
pogajanja v podjetju LIP Lito-
stroj. Po delni menjavi poga-
jalske skupine, nas eni strani 
sodeluje Drago Brence, novi 
direktor iz Cimosa, ki deluje 
tudi v Livarni Kamnik in pred-
sednica sindikata Bernarda 
Grašič. Pogajanja so se prema-
knila z mrtve točke. Prvi sig-
nal je dalo vodstvo, ki je spre-
jelo prej tako sporno kolektiv-
no pogodbo za kovinsko indu-
strijo. 

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

Novice za aktiviste© 

REGIJSKA ORGANIZACIJA SKEI LJUBLJANE IN OKOLICE SE 
JE ODZVALA NA POZIV ZSSS  V slovenskih tiskanih in elek-

tronskih medijih se napadi na našo organizacijo krepijo in to v 
luči poskusov korenitega spreminjanja socialne podobe Slove-
nije s pomočjo izrazito (po mnenju sindikatov) škodljive zako-

nodaje. Zato je bilo s strani regijske pisarne na spletni strani 
in v elektronskih sporočilih v podružnice posredovano kar 

nekaj informacij dodatnih informacij in pojasnil glede stališč 
sindikatov do aktualnih vprašanj. Predvsem do Zakona o 

NAJNOVEJŠI PRIPOMOČEK 
IZDAN NA USB KLJUČKU – 
ZNANJE ZA SINDIKALNE AKTI-
VISTE 

Izkoristili smo ponujeno pri-
ložnost, delitev propagandne-
ga in strokovnega gradiva v 
okviru Projekta SKEI za prido-
bivanje novih članov in razdel-
jene ključke napolnili z stro-
kovni in predstavitvenimi 
vsebinami.  

4. SEJA SKEI SLOVENIJE V 
VELENJU 

Seja je minila v železnem 
repertoarju točk, kot je  bilo 
poročilo o pogajanjih KPD, o  
pripravah na 6. kongres 
(ključ, predlog sklepa, statut) 
in posebna točka o Agencij-
skih delavcih. Gre za vseslo-
venski projekt organizacije, 
kjer bomo skušali izboljšati 
položaj v podjetjih, kjer je teh 
delavcev največ. 

SPREJET SKLEP O SKLICU 
6. KONGRESA SKEI 

VI. kongres SKEI bo 
15.6.2011 v Ljubljani, 
naša regija bo imela 6 
delegatov. Kongres v skla-
du s statutom sestavljajo 
novi in stari člani republi-
škega odbora, člani nad-
zornega odbora in statu-
tarne komisije ter delegati 
sindikalnih podružnic in 
območnih organizacij ozi-
roma regijskih organizacij 
glede na število članov na 
območju oziroma regiji. 
Članstvo se ugotavlja po 
podatkih REO in OO SKEI 
v oktobru 2010. 1.  

VOLITVE NA NOVO PO VSEH PODRUŽNICAH 

Januar in februar sta meseca, ko naj bi v celoti opravili volitve v vseh podružnicah, oziroma verificirali 
mandate tam, kjer je od volitev minilo manj kot Leto dni.  


