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NUJNA INFORMACIJA DELAVCEM 
 
Spoštovani! Glede na to, da je vaše podjetje po objavi likvidacije 28. 9. 2008 zdaj še v stečajnem postopku, 
(Objava le tega je bila 8. maja 2009) morate zaradi uveljavitve vaših pravic na naš naslov takoj sporočiti kar 
nekaj pomembnih podatkov, da bo lahko pravna služba sindikata v vašem imenu uredila vse potrebno za 
ustrezen in zakonit zahtevek do podjetja Modema v stečaju! 
 
Za tiste, ki ste morda prekinili članstvo pa je do konca leta 2009 možno ponovna včlanitev ob minimalni članarini 5,89€ na mesec brez 
čakanja 1 leto na ponovno pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči. Zato vam svetujem, da se nečlani nemudoma obrnete na 
Darjo Arsič,ki je tajnica Regijske organizacije SKEI za Ljubljano in okolico, ki vam bo pomagala pri ponovni včlanitvi, enako velja 
seveda tudi za morebitne nove člane. (Darja Arsič, stacionarni telefon 01 300 09 13 mobilni 031 359 661, elektronski naslov 
darja.arsic@sindikat-zsss.si (članarina 1% od bruto plače velja po STATUTU SKEI SLOVENIJE za vse zaposlene osebe) 
 
Pravna služba sindikata oz. naš pooblaščeni odvetnik g. Igor Pišek, bo za člane sindikata uredil tako 
prijave v stečajno maso, kot tudi vložil zahteve na jamstveni in preživninski sklad) 
V vsakem primeru pa je postopek različen za tiste, ki so zgubili 
delo ob objavi likvidacije podjetja, kot za tiste, ki ste odpovedi 
prejeli od stečajnega upravitelja ta petek 29. maja 2009! 

 
ODVETNIK OD TISTIH, KI BOSTE UVELJAVLJALI TERJATVE DO PODJETJA TAKOJ 
POTREBUJE NASLEDNJE: 
  

1) kopijo delovne knjižice (stran z imenom in priimkom ter stran, kjer je vpisana delovna doba v 
Modemi-prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje lahko delovne knjižice dvignejo in kopirajo na 
zavodu) 

2) kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi  
3) kopijo zadnjih treh plačilnih list pred odpovedjo (gleda se cele mesece, torej če bi bila odpoved 

prejeta januarja 2009, potrebujemo plačilne liste za oktober, november in december 2008 -  podatke o 
zadnjih treh bruto plačah lahko pridobite tudi pri vodstvu podjetja; ga. Štefka Mohar) 

4) kopijo bančne kartice 
5) kopijo osebne izkaznice 
6) telefonsko številko 
7) delavci naj napišejo kaj okvirno jim je podjetje dolžno (odpravnino, regres, plačo, jubilejno nagrado, 

itd.) 
8) morebitni neizkoriščen letni dopust je pomemben podatek, saj na račun neizkoriščenega dopusta tisti 

delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja dobijo od jamstvenega sklada tisti delavci, 
približno 170 EUR neto.  

9) izpolnjeno in podpisano pooblastilo 
10) Navedeno naj delavci dostavijo na sindikat v roku 10 dni. 
11) Kopije prijav bodo delavci prejeli v nadaljnjem roku 10 dni na dom. 

 

Nujna pomoč SINDIKATA SKEI! 
 
031 359 662 040 396 103 
Zlatko Hernčič 
sekretar 

Igor Pišek 
odvetnik 
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Jamstveni sklad pride v poštev le za tiste, ki so ob objavi STEČAJA PODJETJA še vedno zaposleni in jim je 

prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja. Obrazec za jamstveni sklad bo na voljo v sindikalni pisarni, 

izpolni ga vsak sam, če pa kdo želi, mu ga odvetnik lahko pomaga izpolniti. Na obrazcu naj se obvezno 

obkroži, da pridobi potrdilo delodajalca sklad sam!  

 
Vrstni red za tiste, ki so bili ob stečaju še vedno zaposleni, je naslednji:  
 
Najprej se prijavijo terjatve v stečajno maso in nato delavci vložijo zahtevo na jamstveni sklad (priloga za 
jamstveni sklad je tudi prijava in potrdilo o oddaji prijave v stečajno maso. 
Obrazce za jamstveni sklad lahko delavci izpolnijo sami, vendar naj jih oddajo šele potem, ko od nas prejmejo 
kopijo prijave v stečajno maso.  
 
Člani sindikata SKEI (in vsi ostali upniki) morajo obvezno prijaviti terjatve v stečajno maso v zakonskem 
roku 3 mesecev, sicer se šteje, da jim podjetje ni ničesar dolžno. Ker se ne ve, kako dolgo bodo trajali 
postopki in ali bo posameznik potreboval pravno pomoč regije, je modro ohraniti članstvo v sindikatu, ki 
postaja vsaj po dostopnosti brezplačne pravne pomoči enako pomembno kot je dodatno zdravstveno 
zavarovanje. 
 
Na koga in kdaj se lahko obrnete, ko ste ali boste v težavah? 
 
Kadar ste v težavah, se lahko vedno obrnete na sekretarja regije v kateri ste včlanjeni ali na našega 
pogodbenega pravnika. Tudi v primeru, ko ste včlanjeni kot posameznik, smo vam vedno na voljo na regiji, 
kjer vam bomo zagotovo znali pomagati ali usmeriti na prave osebe. 
 
Ostale informacije: 
 
Kje nas najdete? Za vas smo na naslednjih naslovih: 
 

Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice 
Dalmatinova ul. 4  
1000 Ljubljana 
 
Sekretar  
Zlatko Hernčič 
01 300 09 15 
031 359 662 

zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  
herncic@gmail.com  
Tajnica 
Darja Arsič 
01 300 09 13 
031 359 661  

darja.arsic@sindikat-zsss.si  

 
 
 

PRAVNA POMOČ za člane   
Igor Pišek - odvetnik 
Uradne ure odvetnika vsak torek in četrtek 
od 15.00 do 17.00 ure 
01 300 09 13 (najava)  
 
Izven uradnih ur:  
01 430 27 66 
040 396 103 

igor.pisek@telemach.net  

  
... in ne  pozabite: bodite radovedni, sprašujte in nas pokličite, ko boste v težavah! 
 
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! 

Z lepimi pozdravi!  
 

Za Regijsko organizacijo SKEI  
Za Ljubljano in okolico 

 
sekretar 

    Zlatko HERNČIČ 
Ljubljana, sreda, 3. junij 2009 

 


