
MODRE MISLI ZNANIH LJUDI 

Učinkovitost je samo v ravnovesju 

Pretirano osredotočenje na proizvodnjo 

zaželenih rezultatov, ima za posledico 

uničeno zdravje, izrabljene stroje in pretr-

gane odnose v podjetju. Vzdrževanje rav-

novesja med produktivnostjo in zdravjem 

delavcev je hud izziv za delodajalce, ven-

dar se tu skriva resnično bistvo učinkovito-

sti.  

Stephen Covey 
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VOLITVE V REGIJI 

Volitve še niso bile izpeljane v 
CIMOS TITAN, kjer so bili zapos-
leni doma zaradi remonta v podjet-
ju. Volitve pa so mimo v naslednjih 
sindikalnih podružnicah v FOTO-
NI, ISKRI TELA, V HELLI 
SATURNUS, ISKRA SISTEMI, 
KOLEKTOR MAGMA SKEI: AS 
Domžale – nov predsednik Emil 
ŽUŽEK, DANFOSS TRATA – 
predsednica ostaja Simona BAB-
ŠEK, DINOS – predsednik ostaja 
Božo ZEKO, HELLA LUX – ostaja 
Vlado Hajdinjak, LITOSTROJ 
POWER – predsednik ostaja Vin-
cencij JAKOPIČ, LITOSTROJ 
JEKLO – nov predsednik je Igor 
PERVAN, MAGNETI – nov pred-
sednik je Matej KRAŠOVEC, 
METREL Horjul – predsednik 
ostaja Jože MOLE, SATURNUS 
VOGEL&NOOT – predsednik 
ostaja Leon DUJMOVIČ, TITAN 
Kamnik – nov predsednik Tomaž 
LIČEN, VARNOST GASILSKI 
SERVIS – predsednik ostaja Zvone 
ZUPANČIČ in v ZARJA ELEK-
TRONIKA Kamnik – nov predsed-
nik Rudi VOLKAR. Volitve so bile 
izvedene tudi v LAJOVIC TUBA, 
nova predsednica je Anita Blatnik.  
Nekaterim predsednikom, se man-
dat samo podaljša in sicer iz razlo-
ga, ker je od volitev v posamezni 
organizacijski obliki preteklo manj 
kot leto dni od dneva sprejetja 
sklepa o volitvah. To velja za nasle-
dnje sindikalne podružnice: COP 

Kamnik – predsednik Vojin 
DOKIČ, HERZ Šmartno pri Litiji – 
predsednik Milenko MILETIĆ, 
IMP PUMPS Ig – predsednik Zlat-
ko KONAKOVIČ, KIG Ig – pred-
sednik Ivan ZALAR in LIP – pred-
sednica Bernarda GRAŠIČ.  V 
podjetju METREL MEHANIKA 
ostaja predsednik Matjaž Grašič, prav 
tako v  VEGA INTERNATIONAL 
ostaja predsednik Ambrožič Marjan. 

Vsem aktivistkam in aktivistom na 
začetku petletnega mandata želimo 
veliko prijetnih trenutkov in čimbolj 
mirne čase v vlogi glavne/ga v sindi-
katu. 

Iz naslednjih podružnic žal še ni bilo 
odziva glede izvedbe volitev ali izbire 
sindikalnega zaupnika: ATRIK Ljub-
ljana, AUTOCON Vrhnika, DETEL 
STROJEGRADNJA Logatec, ETRA 
33 Ljubljana, FIPIS Ribnica, GEOS-
TROJ Ljubljana, IMP TEN-
TELEKOM Ljubljana, ISKRA VAR-
JENJE Ljubljana, TEVIS – Agencija 
za kadre Ljubljana, TIBA ELEKTRO-
MOTORJI Ljubljana, TRITECH 
Ljubljana, TURBOINŠTITUT Ljub-
ljana, in ZARJA KOVIS Kamnik.  

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

Novice za 
aktiviste© 

NAJBOLJ VROČA NOVICA 

IZGUBILI BOMO ŠE ENO 
PODJETJE   

 ISKRA TELA 
Leopold Rozina, predsednik 
iz ISKRA TELA je v tem 
mesecu obvestil pisarno, da 
so dobili uradno vabilo na 
posvetovanje o nepreklicni 
pripojitvi podjetja k ISKRA 
MIS.  Delavci, ki jim vožnja 
onemogoča sprejem ponudbe 
nove pogodbe o zaposlitvi, 
bodo lahko odšli v največje 

podjetje v državi,  

BREZPOSELNI d.d.  

CIMOS TITAN BO DOBIL 
NOVO VODSTVO SINDIKATA 
Dočakali smo dolgo pričakovani sesta-
nek v podjetju. Razpis za volitve je 
objavljen, kandidature se pospešeno 
zbirajo. Volitve bodo 15. aprila 2011. 
V podjetju je sicer zaznati vrenje, kot 
posledico hude krize, kadrovskih men-
jav, odpuščanj… Upajmo na ugoden 
razplet z novim direktorjem Brence-
tom na čelu.  

10. REGIJSKO ŠPORTNO 
SREČANJE 

IO ReO SKEI Ljubljane in okoli-
ce OBJAVLJA,  bodo 10. regij-
ske športne igre organizirane v 
soboto, 14.5.2011. Predvidena 
lokacija letošnjih športnih iger je 
športno igrišče NEC na Črnučah. 
Sindikalne podružnice smo poz-
vali da do ponedeljka, 11.4.2011 
predlagajo za katere športne 
panoge naj razpišemo letošnje regijsko tekmovanje in kje naj jih 
organiziramo. Po prejemu teh podatkov bomo objavili razpis.  

UTRINEK IZ »REALNEGA«    
ŽIVLJENJA  

POZIV ZA »RESETIRANJE SLO-
VENIJE« 

Spravimo s poti sindikate, 
študente in upokojence, pred-
sednika vlade zamenjajmo z 
menedžerjem, odločitve pa 
prepustimo nevidni roki trga, 
ki bo prevzela odgovornost za 
spremembe? 
 
dr. Lev Kreft se je na ta poziv 
odzval z besedami:  
»Ekonomija ‘novih ekonomi-

stov’ je usmerjena v osiroma-

šenje in bedo ljudstev in 

narodov, kot je razvidno iz 

zdajšnjega stanja sveta, ki mu 

je ‘nova ekonomija’ vladala 

le kakih 25 let.« 

Vir: MLADINA 03-2011 

ČESTITKA DUŠANA SEMOLIČA PREDSEDNIKA ZSSS 

 (28. 3.2011 po elektronski pošti) 
Spoštovane kolegice in kolegi!  Novemu vodstvu SKEI Ljubljanske regije 
čestitam na izvolitvi in želim uspešno delo v obrambi delavskih pravic. Verja-
mem, da smo združeni v obrambi za delavce pomembnih vrednot – kot so 
solidarnost, blaginja za vse delavce, delovni pogoji, ki bodo varovali zdravje 
zaposlenih in dostojne plače— močnejši in uspešnejši. 

Tovariški pozdrav  Dušan Semolič 

NA 37. SEJI IZVRŠNEGA 
ODBORA 4. 3. 2011 NAS JE OBI-
SKALA PREDSEDNICA SKEI 
SLOVENIJE LIDIJA JERKIČ 

Lidija JERKIČ - je podala nekaj 
pojasnil o VI. Kongresu SKEI in   
o aktualnem dogajanju v Slove-
niji. Prisotnim je odgovorila na 
kar nekaj zastavljenih vprašanj 
članov odbora. 


