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Uvod  
 
Letno poročilo naše sindikalne organizacije, je namenjeno vam spoštovane članice in člani. 
Kritičen pogled v preteklost, nam včasih izostri pogled v prihodnost. Prav zato bom na kratko 
povzel bistvene dogodke, ki so zaznamovali leto, ki je za nami. 
 
Leto, ki je za nami bo šlo zgodovino kot nekakšna prelomnica predvsem na področju odnosov 
med vsemi dejavniki v družbi. Konec je mladostne romantike in razumevanja javnosti za 
začetniške napake politikov, ki so se učili demokracije. Zdaj vemo že vsi, da premnogi politiki 
svojega posla ne obvladajo in da je temelj njihovega »učenja« posvečen predvsem osebnemu 
bogatenju posameznikov, ki so na ali blizu oblasti. Po volitvah pa tako ali tako nastopi delitev 
plena…. Januarja smo v ZSSS že napovedovali generalno  opozorilno stavko treh industrijskih 
sindikatov. Zahteve so bile vezane na izpolnitev zahtev v pogajanjih za kolektivno pogodbo o 
načinu usklajevanja plač za zasebni sektor in sicer upoštevanje inflacije in produktivnosti pri 
dvigu vseh plač zaposlenih v zasebnem sektorju. Dolgo se je nato nadaljevala negotovost 
okoli napovedane stavke! Stopnjevanje dogajanja se je krepko zavleklo v počitnice, je pa na 
koncu vendarle prevladal razum ali kaj drugega na obeh straneh. 
September je že kmalu postregel z značilno jesensko mrzlico, tako nakupovalno zaradi 
bližajoče šole kot tudi industrijsko, ki je že napovedala prva znamenja krize, pa še volitve so 
bile v tem mesecu. Verjamem, da mnogi upamo, da so bile takrat res prelomne in da bo tudi 
delavcem v  Sloveniji krenilo na bolje, ne le lastnikom nekoč družbenega premoženja…. 
Metuljev efekt, omenjen v februarju 2008 se je udejanjil, kajti kašelj Amerike, je prinesel 
gripo tako Nemcem kot nam. V času pisanja tega poročila pa je kriza postala kruta realnost… 
 

Lan i  so po nas udar i l i  Tajkun i… 
 
V letu 2008 se je zgodilo veliko stvari, pa bomo vse slabe kmalu pozabili. Je pa res, da se 
dobre stvari za delavce ne zgodijo prav velikokrat. Morda bo v letu 2009 drugače… 
To poročilo naj bo hkrati povabilo vam članice in člani našega sindikata. Povabilo vašim 
pobudam, predlogom in kritikam. Slišal bi rad vaša priporočila za izboljšanje delovanja naše 
delavske organizacije! Pozivam vas, da nam na glas poveste o svojih problemih ali krivicah, ki 
se morda dogajajo prav vam. Poskušali bomo poiskati odgovore in odgovorne.  
Sporočite nam tudi svoje pobude za obisk vaše podružnice! Kontaktni telefoni so navedeni 
tudi v tem poročilu! 

Podatk i  o Reg i jsk i  organ izac i j i  SKEI Ljub l jane in oko l i ce 
Naziv:  Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice. 
Sedež:  Dalmatinova 4, Ljubljana 
Skrajšano ime:  ReO SKEI Ljubljane in okolice 
Matična številka:  5892708000 
Davčna številka:  82164878 
Poslovni račun:  61000-3010100079 odprt pri DH d.d. Ljubljana 
Članarinski račun  01000-0006100025  Sklicevalna številka  – 30101030 

Telefoni in elektronska 
pošta:  

skei_lj@sindikat-zsss.si  
zlatko.herncic@sindikat-zsss.si � 3000 915�031-359 662 
darja.arsic@sindikat-zsss.si  � 3000 913�031-359 661 

Telefaks:  01 232 2973 (pri SKEI Slovenije) 
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Regijska organizacija 
teritorialno obsega 
naslednje upravne enote:  

Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Ig, Kamnik, Kočevje, Litija, 
Logatec, Ribnica in Vrhnika 

Trenutno so v ReO vk l jučene nas lednje s ind ika lne podružn ice:  
Hella Lux Ljubljana 
Litostroj Ei Ljubljana 
Gorenje Tiki Ljubljana 
Dinos Ljubljana  
Titan Kamnik 
PS Cimos Titan Livarna Kamnik 
Danfoss Trata Ljubljana 
Magneti Ljubljana 
Litostroj Jeklo Ljubljana  
Saturnus Vogel&Noot Ljubljana 
Herz Ljubljana (Unitas) 
Lajovic Tuba Embalaža Ljubljana 
Iskra Sistemi Ljubljana 
Fotona Ljubljana 
Kolektor Magma Ljubljana 
Vega International Ljubljana 
Strenia Ljubljana 
Imko Ljubljana 
Litostroj Lip Ljubljana 
Etra 33 Ljubljana 
Turboinštitut Ljubljana 
Iskra Tela Ljubljana  
As Domžale 
Kovinarska Vrhnika  
Herz Ljubljana (Kovina Šmartno) 
Imp Pumps Ig 
TCG Unitech Ljubljana 

Lesing-Modema Kočevje 
Surovina Maribor Pe Ljubljana 
Imp Telekom Ljubljana 
Metrel Horjul 
Fipis Ribnica 
Iskra Varjenje Ljubljana 
Atrik Ljubljana  
Prevent-Tosin Ljubljana 
Geostroj Ljubljana  
Mostovna Kočevje 
Zarja Elektronika Kamnik 
Komo Polšnik 
Tevis Agencija Za Kadre Ljubljana 
As Domžale - Bus 
Cop Kamnik 
Tiba Elektromotorji Ljubljana 
Zarja Kovis Kamnik 
Cablex Ljubljana 
Tritech Ljubljana 
Sekretariat Skei Slovenije Ljubljana 
Varnost Gasilski Servis Ljubljana 
Elektroelement Svit Kamnik 
IP Ribnica 
Detel Strojegradnja Logatec 
Iskra Ljubljana 
Imp Ten Ljubljana 

 
V regijo je trenutno vključenih 40 podružnic s preko 20 člani in 16 manjših podružnic, tako 
da ocenjujem, da je možno z dobrim in trdim delom pridobiti v članstvo sindikata SKEI 
Slovenije še mnogo delavk in delavcev naše regije, da nam bo s skupnimi močmi veliko lažje 
uresničevati  

Pos lanstvo SKEI: 
Skupaj smo močnejši pri zagotavljanju in izboljševanju pravic temelječih na delu, 

zagotavljanju dobrih delovnih pogojev in ustreznih plač ter varstvu pravic delavcev pri 
delodajalcih in v državi.; 

Č lan i  i zv ršnega odbora Reg i j ske organ izac i je SKEI Ljub l jane in 
oko l i ce v l etu  2008:  
Dujmovič Leon, predsednik Obrovnik Vladimir-član 
Hajdinjak Vlado, podpredsednik Rajkovič Janko-član 
Ferdin Bogo - član in predsednik aktiva mladih 
SKEI 

Zeilhofer Borivoj-član 

Mihelič Andrej-član Joži Puh do polletja, odšla v drugo podjetje 
Rajko Primc-član Vincencij Jakopič-član  
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Nadzorn i  odbor Reg i jske organ izac i je SKEI Ljub l jane i n oko l i ce 
Fink Rado, predsednik Nadzornega odbora Antun FURJAN član  
Brane BOROVIČ-član Leopold ROZINA član  
Anton DEŽAN-član  

Športna komis i ja: 
Goran Jozić-predsednik iz podjetja 
LITOSTROJ E.I. 

Gregor KOLENC iz podjetja LITOSTROJ E.I. 

Danijel CAFUTA iz podjetja HELLA LUX Andrej MIHELIČ iz podjetja LITOSTROJ Jeklo 
Božo ZEKO iz podjetja DINOS  
Stalna komisija, ki skrbi za športna tekmovanja v regiji pa je sestavljena iz naslednjih članov; 
Leon DUJMOVIČ, Vlado HAJDINJAK, Zlatko HERNČIČ in Goran JOZIĆ. 
 

Reg i jsk i  odbor 
 je najvišji organ Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice. Sestavljen je običajno iz 
večine predstavnikov podružnic, le ti pa so predsednice in predsedniki sindikalnih podružnic v 
regiji. Sestaja se praviloma vsake tri mesece v tekočem letu, oziroma najmanj 2 krat letno, 
kot je zapisano v Pravilih o organiziranju in delovanju Regijske organizacije SKEI Ljubljane in 
okolice. 

Pomembni  mejn ik i  v  de lovanju  Reg i j ske organ izac i je SKEI L jub l jane in 
oko l i ce v l etu  2008 
 
Darj i na z l oženka je š la v t i sk v  Mar ibor.  Namenjena bo potencialnim novim 
članom sindikata SKEI z geslom:  
 

PPPooosss tttaaannn iii    nnnaaaššš   ččč lll aaannn   ………   
………   sss tttoooppp iii    nnnaaa   sssvvvooo jjj ooo   sss ttt rrraaannn   

 

VSEBINA »Darjine« BROŠURE 
Kdo smo?  
Pravica do sindikalnega organiziranja  
Zakaj je dobro biti član sindikata?  
Zakaj naj se včlanim v SKEI  
Kakšne bodo moje pravice ter ugodnosti, če postanem član sindikata?  
Kako se včlanim?  
Kje se lahko včlanim?  
Se lahko včlanim v sindikat, če nimamo organiziranega sindikata v podjetju?  
Se lahko včlanim v sindikat, če sem brezposeln,  
upokojenec ali delavec, zaposlen preko zaposlitvene agencije?  
Se lahko včlanim v sindikat, če sem dijak ali študent?  
Kaj pa moje članske dolžnosti?  
Kako visoka je članarina?  
Kako plačujem članarino?  
Ali prejmem člansko izkaznico?  
Ali lahko prekinem članstvo v sindikatu?  
Ali moram po izstopu iz članstva člansko izkaznico vrniti?  
Sem v težavah, na koga se lahko obrnem ter kdaj?  
In kje nas najdete?  
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V tem mesecu je Državn i  zbor po do lg ih l et ih spreje l  zakon u 
ude ležb i  zapos len ih  na dob i čku.  Na žalost pa zakon »potrebuje« letno potrjevanje 
sklepa na skupščini delniške družbe, torej je odvisna usoda od dobrosrčnih lastnikov, ne pa 
od dejanske upravičenosti zaposlenih na dobičku. 
 
Evropska konfederac i ja s i nd ikatov (EKS)  skupaj  z Zvezo svobodn ih 
s i nd ikatov  S loven i je (ZSSS) pr i prav i la evropske de lavske 
demonstrac i je , kjer smo opozorili vse evropske politike na problem plač delavcev. 
 Geslo demonstracij je bilo: »Evropski delavci zahtevamo višje plače!« 
Na pomoč so nam priskočili kar evropski politiki, ki so v Sloveniji takrat organizirali 
Sestanek evropske centralne banke. To je bila priložnost za EKS, da pride v Slovenijo! 
Spletna galerija mojih fotografij je na naslovu: 
http://picasaweb.google.si/regijska/20080405EuroDemo?feat=directlink  
 
Naš i  zaupn ik i  i n predsedn ik i  s  se množ i čno odzva l i  na poz iv ,  da kot 
redarj i  pomagamo organ iz i rat i  evropske demonstrac i je,  ki so bile 5. aprila 
2008 v središču Ljubljane. To je bil pogoj, da je ZSSS dobila dovoljenje oblasti za 
demonstracije!!! 53 sindikalnih organizacij iz 28 držav, od tega iz 22 držav, članic Evropske 
unije ter iz šestih držav, ki niso članice: Hrvaške, Švice, Srbije, Rusije, Ukrajine in 
Makedonije. Z nami so bili  v koloni tudi poslanci Evropskega parlamenta. Prišlo je 21 najvišjih 
predstavnikov sindikalnih organizacij - predsednikov ali generalnih sekretarjev iz tujine, 
poleg tega pa je prišlo v Ljubljano najvišje vodstvo Evropske konfederacije sindikatov, s 
predsednico Wanjo Lundby - Wedin ter generalnim sekretarjem Johnom Monksom na čelu.  
Taka zakonska ureditev je na žalost  »unikum« v svetovnem merilu, da morajo »običajni« 
ljudje varovati množične prireditve! Povsod po svetu to dela policija! Prav zato še enkrat 
povzemam bistvene naloge, ki so jim morali naši kolegi izvajati, da se zavemo kako nevarno je 
lahko tudi delo v sindikatu! Po mojih informacij na srečo večjih težav niso imeli, se jim pa še 
enkrat na tem mestu iskreno zahvaljujem, ker so omogočili nekaj tisoč evropskim 
demonstrantom varen obisk Ljubljane!  Prišli so iz naslednjih podjetij in regij; ATRIK, Dinos 
Ljubljana, Gorenje Tiki, Hella Lux, IMP PUMPS – Ig, Lip, Litostroj EI, Magma Kolektor, 
Magneti, Metrel Horjul, Predsednik območja SKEI Zasavje, Sekretar ZSSS Zasavje, TCG 
Unitech in Titan Kamnik, skupaj jih je bilo 39! 
NALOGE REDITELJEV 
Reditelji morajo ves čas vidno nositi rumen brezrokavnik z oznako ETUC. Udeležence demonstracij po potrebi opozarjajo na nevarnost, na 
nenevarno uporabo opreme, pa tudi na eventualno neprimerno obnašanje. 
Tekoča navodila sprejemajo od vodje shoda, vodje varovanja ali sektorskih vodij varovanja. Reditelji so v okviru dogovorov dolžni upoštevati 
navodila prometne policije.  V primeru, da nastanejo razlogi za izredno ukrepanje rediteljev (odstranitev udeleženca ali provokatorja, ki moti shod, 
ukrepanje v primeru manjšega nereda ali namere poškodovanja premoženja ali oseb). V takih primerih reditelji sledijo navodilom vodje varovanja. 
Pri tem ukrepu ne smejo prekoračiti običajne potrebne fizične sile. Pozornost rediteljev mora biti ves čas usmerjena tudi na morebitne sumljive 
osebe, neobičajne predmete in možne nevarnosti množice. O opažanjih obveščajo sektorske vodje ali vodjo varovanja. Možne provokatorje 
prepustijo v postopek policistom.  
V primeru prekinitve shoda, ki jo lahko odredi le vodja shoda, ali v hujšem primeru na zahtevo policije, se upoštevajo dana navodila pooblaščenih 
oseb iz vodstva shoda. 

         
                                  

 

 

ETUC 
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Predsednica sindikalne podružnice SKEI ISKRA PRINS ter članica izvršnega in regijskega 
odbora ReO SKEI Ljubljane in okolice, Dragana ŽITKO je spomladi zbolela za hudo boleznijo, 
zato si je v tem času izbrala namestnico predsednice Joži PUH. Dragani smo želeli hitro 
okrevanje. 

Darja je v tem mesecu pr i prav i la sp l ošn i  dop is ,  kot pr ipomoček za 
nove č lane  in popotnico ob sprejemu v našo organizacijo z naslovom »Novemu članu na 
pot«. 
Tiskarna Klar pa je poslala v potrditev osnutke novih zloženk za SKEI Slovenije in že drugo 
izdajo zloženk za Regijsko organizacijo SKEI za Ljubljano in okolico, ki sva jih pripravila z 
Darjo Arsič.
 
 
 
 
 
 
 
 

V delavnici v Murski Soboti pa so že 
rezbarili prve obeske SKEI za nove člane 
sindikata. 

 
 
Pred sejo v Železnikih sva s predsednikom Leonom podarila 3000€ dvema družinama v imenu 
vseh članov SKEI naše regije. Imeni prejemnikov pomoči sta  Osolnik Mohor in Tabernik 
Ivan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Na seji v marcu je Izvršni odbor na predlog nadzornega odbora regije potrdil Letno poročilo 
2007  in plan dela za 2008, ter seveda finančno poročilo za leto 2007 in finančni plan za leto 
2008. 

V Nemč i j i  je  v  marcu  2008 vre l o ; iz nekega časnika naslednji zapis: »Včerajšnja 
stavka na nemških letališčih je ohromila Nemčijo, danes se ji bodo pridružili delavci v javnem 
transportu. Zaposleni zahtevajo osemodstotno zvišanje plač, vlada pa predlaga petodstotni 
povišek. Sindikalisti bodo stavkali do izpolnitve zahtev.« 
 
6. marca nas je kar nekaj sindikalistov ZSSS sodelovalo na mirni manifestaciji IZBRISANIH 
pred Prešernovim spomenikom  
 

IZ PISMA ENEGA OD PREJEMNIKOV VAŠE POMOČI IZ ŽELEZNIKOV! 
 

Tudi mi smo veseli, da smo se spoznali in smo vam iz srca hvaležni za prispevek vaših članov in članic. 
Resnično ste nam polepšali dan z vašim obiskom. Vaš prispevek se nam ne zdi skromen ampak velikodušen in nam bo v veliko 

pomoč pri stvareh, ki so ostale še nedokončane po vodni ujmi. 
Najbolj nas je ganilo to,da obstajajo ljudje, ki nas sploh ne poznajo a vseeno pomislijo na nas in na našo stisko. 

Ob takih ljudeh vsi hudi spomini hitreje zbledijo in nam dajejo moč za nadaljnje izzive. 
Zato, še enkrat, Iskrena HVALA! 

Ines z družino 
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Za dan žena  pa smo vsaj po elektronski poti naše članice obvestili, da je 8. marec, 
mednarodni dan žensk njihov dan, ki ni podarjen od nekdaj pač pa je še zelo mlad praznik! 
Ideja o mednarodnem dnevu žena se je porodila v začetku 20. stoletja v socialističnih 
strujah kot poziv k enakopravnosti žensk. Ženske namreč še niso imele volilne pravice, pač pa 
so jo v večini držav že imeli moški, ki so svoj dan praznovali kar 1. maja.  
»Kedaj pa bo vaš 1. maj,« je socialistični časnik Naprej še leta 1920 spraševal Slovenke. 
Ženske so volilno pravico dobile šele z ustavo Federativne ljudske republike Jugoslavije leta 
1946. 
Dan, posvečen ženskam, se je sicer od začetka 20. stoletja praznoval skoraj vsako leto, 
vendar ob različnih datumih; šele Generalna skupščina OZN je z resolucijo decembra 1977 
določila 8. marec kot mednarodni dan žensk, z njim pa povode za zborovanja, ki zahtevajo 
pravice žensk in njihovo sodelovanje v političnih in gospodarskih procesih.  
 
Novinar Delavske enotnosti Mirsad Begić nas je po elektronski pošti obvestil, da je na spletni 
strani ZSSS objavili reportažo belgijskega režiserja Chrisa Den Honda z velikih delavskih 
demonstracij 17. 11. 2007 z naslovom SKUPAJ SMO MOČNEJŠI ! ,  SINDIKALNI 
ODPOR V SLOVENIJI. Kot vemo danes, gre za enega odmevnejših medijskih izdelkov, 
ki predstavlja naše gibanje v očeh tujega opazovalca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sredini aprila sva z Darjo pozvala vse podružnice, da morajo zaradi urejenega  ČLANSTVA 
V SKEI da obvestijo službo za obračun plač, da nam morajo mesečno pošiljati poimenski 
seznam delavcev, katerim se odvaja članarina SKEI in sicer v skladu z 210. členom Zakona o 
delovnih razmerjih, 3. alineja, ki pravi, da morajo na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec 
v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna in 
plačevanja sindikalne članarine za delavca.«. Odziv je bil skoraj ničen. Večina podjetij, ki so 
se vsaj pisno odzvala, pa je zavrnjeno pobudo pripisala Zakonu o varstvu osebnih podatkov…. 
 
Odzvali smo se vodstvu Območne organizacije ZSSS Ljubljane in okolice in po sklepu IO 
regije podarili simboličen znesek za organizacijo prvomajskega dogodka na Rožniku. 
  
V četrtek, 24. aprila je ekipa ZSSS v  Miklošičevem parku pred stavbo Doma sindikatov, v 
počastitev prvega maja, že drugo leto zapored postavila mlaj! 
 

 

Le nekaj dni po končanih Evropskih 
demonstracijah  
smo prejeli žalostno novico,  
da je umrl eden najzvestejših članov SKEI iz 
podjetja Litostroj EI Franc Blatnik… 
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Z odprtim pismom sem se obrnil na članstvo in med drugim sporočil, da bomo morali zagotovo 
spremeniti miselnost In se kdaj odreči nečemu, v korist nečesa, kar se na prvi pogled zdi 
nedosegljivo, dostopno le izbrancem, to je boljšemu življenju, višjim plačam, torej takim, ki 
so bolj skladne z našim prispevkom za dobrobit družbe kot celote, pa tudi s stavko, če bo 
potrebno! Prepričati bo potrebno sodelavke in sodelavce, da namesto njih ne bo nihče 
spreminjal razmer....Vsaj na dolgi rok ne! Mlad ih v s ind ikat ih  pa je vse manj !  
Tako prepričevanje pa se prične in konča v podjetjih. Tudi sindikat ne more spreminjati 
razmer na bolje, še posebej, če so člani v podjetju v manjšini.... 
 
V ljubljanskem dnevniku je bil 15. 04. 2008 objavljen članek z naslovom Dob i čk i  podjet i j  
rastejo, p lače padajo,  pod peresom Igorja Dernovška; v nadaljevanju  je avtor  
zapisal, da je pod pragom revščine že dvanajst odstotkov Slovencev. Dobički podjetij so se 
od leta 2002 do 2006 skoraj potrojili, njihov delež v BDP pa se je več kot podvojil. Po drugi 
strani delež bruto plač v BDP zadnjih deset let vztrajno upada. Skoraj 350.000 zaposlenih 
je lani prejemalo neto plačo, nižjo od 640 evrov, pod pragom pa bi brez socialnih transferjev 
živel vsak četrti Slovenec. 
 

Vladn i  Nateg držav l janov   pr i  dohodn i n i  
Mnogo ogorčenih zavezancev za dohodnino aprilskih  dneh dobivalo položnice za doplačilo 
dohodnine, čeprav jim je davkarija do zdaj dohodnino vračala. Hkrati pa še niso pozabljene 
trditve ob uvedbi davčne reforme, da ne bo nihče na slabšem…. 
 
Ponovno sem se obrnil na člane regije z odprtim pismom ki ga na tem mesu povzemam v celoti; 
 

Da ne bo prepozno !  
Morda bomo še dovolj zgodaj,  vsi ali vsaj večina od nas, prepoznali pasti napredka, če že ne novodobnega suženjstva, ki je 

sicer vedno zapakirano v bleščeče ovojnice. 
Ovojnice napredka jim lahko rečem, v obliki različnih delovnih navodil, postopkov kakovosti, parol pa tudi floskul o nujnosti 
vsakodnevnih sprememb za posvečene cilje višje kakovosti, šestih in ne vem koliko še »ključev«, različnih sistemih kakovosti, 
tekmovanjih v poslovni in še kakšni odličnosti, in tako naprej….Pa običajni ljudje, kje je njihov prostor v tem hitenju?  Nanje 
pozabljamo, ker je pomemben cilj povečevanja t.i. poslovne učinkovitosti, beri dobička, predvsem za lastnike, ne glede na 

posledice za njihove zaposlene, na njihova življenja, ne glede na omejene človeške sposobnosti… 
Ne gre zato, da človeštvo ne potrebuje napredka, vse te koristne in pogosto tudi znanstveno dokazane metode imajo lahko 

velikanske pozitivne posledice za človeštvo. Pa ne vedno in povsod…. 
Vso zgodovino industrijske revolucije prevečkrat pozabljamo na človeka in naravo. Vse ima svoje meje, čeprav za skoraj vsak 

problem v zdravju ljudi in narave, ljudje potem najdemo izgovor in celo prepričamo druge, da so vzroki drugje…. 
Se pa z ignoriranjem potencialnih posledic napredka na človeka, na njegovo telo, njegovo psiho, vedno poruši ravnotežje. 
Ravnotežje, ki je nujno za skladnost duhovnih in fizičnih potreb človeka, kajti zdravje ni le odsotnost bolezni. Po večini 

ljudem znani definiciji zdravja, je le to še mnogo več, kot zgolj odsotnost bolezni…. 
Tako izgubljamo ravnotežje povsod tam, kjer si to najmanj želimo. Tako pogosto nimamo več časa niti moči za čas, ko ne 

delamo zase in za druge, nimamo ne moči ne zdravja, ne veselja za čas, ko smo v krogu prijateljev in družine… 
Večina podjetnikov, šefov, politikov, kaj šele tajkunov, tega morda namerno ne opazi, dokler ni prepozno, za posameznika, 

podjetje ali državo. 
Zato vas pozivam, vse vas, ki še čutite odgovornost za stanje v katerem živimo, da ne molčite, glasno je potrebno opozoriti 

na take pojave. Vsaj sindikalisti smo dolžni skladno z našim poslanstvom opozarjati in se upreti, da ne bo prepozno! 
Ostanite z nami, pa lepe praznike v krogu prijateljev in domačih, vam želim! 

 
V maju smo imeli žal nesklepčno 8. redno sejo regijskega odbora za Ljubljano in okolico.  
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OBJAVLJENE SO BILE ZAHTEVE SKEI ZA POGAJANJA V LETU 2008 
 
 Izvršni odbor RO SKEI Slovenije je na seji sprejel zahteve SKEI Slovenije za pogajanja za 
Kolektivne pogodbe dejavnosti (vse tri), jih posredoval delodajalcem in pričakuje začetek 
pogajanj v naslednje tednu: 
1. Dvig najnižje osnovne plače v tarifni prilogi KP se dvigne na raven minimalne plače in 
 ustrezno se prilagodijo tudi ostali tarifni razredi (najmanj 125 €)  
2. Izplačata se enoten dodatek k plači za januar 2008 v višini 50 €  
3. Regres za letni dopust za leto 2008 se izplača v višini 750 €  
4. V kolikor pogajanja za KPD ne bodo uspešna bo SKEI napovedal stavko do uresničitev 
 zahtev (trajajoča stavka).  
Pogajanja se bodo nadaljevala, o morebitnih stavkovnih aktivnostih bodo sklepali organi SKEI 
 

PREJELI SMO OBVESTILO VODSTVA SKEI SLOVENIJE: 
Glede na to, da je bil danes ob 12.00 uri na GZS podpisan Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi 
za kovinsko industrijo Slovenije,   se STAVKA napovedana za 18.6.2008 PREKLIČE! 
 

Organ izac i ja  izobraževanj,  organ iz i ra l i  smo seminar o s tavk i  
 
Kot prva v Sloveniji je naša regija v februarju organizirala izobraževanje na temo stavk. 
Predavanje sta odlično izpeljala naša predsednica Lidija Jerkič in sekretar SKEI za 
kolektivne pogodbe in plačni sistem Bogdan Ivanovič. V prvem delu smo si ogledali film posnet 
ob desetletnici naše organizacije. Spoznali smo, da je potrebno ohraniti spomin na 
preteklost, če želimo poskrbeti tudi za prihodnost naše organizacije. Spomini, ohranjeni na 
filmskem traku, so nam potrdili, da je veliko stvari, na katere smo v SKEI lahko upravičeno 
ponosni. Člani sindikata in zaupniki so se v prvem delu spoznali z našim sindikatom, njegovo 
organiziranostjo, poslanstvom in vizijo delovanja. Skratka, iz prve roke smo od predsednice 
SKEI izvedeli veliko o nas samih. 
V drugem delu smo govorili o stavki. Šlo je tako za teorijo kot prakso, skratka za priložnost, 
da smo se pripravili na skrajno resno situacijo, ki nas bo morda v prihodnje doletela! 
Udeleženci so, bilo jih je skoraj 40,  na koncu znanje uporabili v testu, ki ga je kot 
presenečenje razdelil Bogdan.  

Povab i lu  na seminar V Tednu vsež iv l jen jskega učenja 20.  maja 2008 , 
se je pisno odzvalo pet  naših članov. Naslov je bil sicer aktualen in obetaven, »Vloga 
Sindikata pri zagotavljanju dostopa do vseživljenjskega učenja za izobrazbeno najbolj 
prikrajšane zaposlene«, vendar kaj več kot odpovedati dogodka  nismo mogli, seminar je bil 
seveda brezplačen!  

 
 
 
 
 
Prav tako ni bilo dovolj oz. nobenih prijav iz naše regije na seminar Seminar/delavnico 
»UDELEŽBA DELAVCEV PRI DOBIČKU«,ki je bil  28. maja 2008 v sindikalnem 
izobraževalnem centru  SIC  RADOVLJICA. 
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Ude leženc i  seminar ja - MOTIVACIJA - Omiša l j , 19. - 21. 9. 2008 
 pa so bili vsaj z lokacijo veliko bolj zadovoljni, saj se jih je odzvalo kar 35.  
V anketnih vprašalnikih je večina poudarila, da si želijo še več izobraževanj na področjih 
usposabljanja za nove Pogajalske taktike – vrste taktik, naš odziv nanje. Drugi pa želijo več 
na področjih kot so; Pomen obvladovanja čustev; tehnike obvladovanja čustev, Veščine 
uspešnega vodenja razgovora (dober stik, meja med sogovornikoma, prepričanja, 
osredotočenje,…) 
 

Osrednja tema seminarja je bila letos 
MOTIVACIJA sebe in drugih.  
Motivacija je proces, v katerem usmerimo 
svoje delovanje k cilju, k zadovoljitvi 
potrebe, ki je izzvala motivacijo. Za 
učenim stavkom se skriva pot do 
uresničitve naših potreb in želja, do 
tistega, kar smo si zastavili. SAMO 
MOTIVIRAN ČLOVEK LAHKO 
MOTIVIRA DRUGE LJUDI. 
 

»Na izobraževanju v maju 2007 v Bohinju smo se že pogovarjali o tem, kaj nas motivira, da smo aktivni v 
sindikatu. Na tokratnem usposabljanju pa smo se pogovarjali o tem, kaj motivacija je in na kakšne načine smo 
motivirani, hkrati pa smo odkrivali, kako  bi lahko za spremembe v sindikatu in podjetju motivirali druge. 
 
Motivirani ljudje se napotimo proti zastavljenim ciljem, vendar nam motivacija pogosto pade, saj na poti naletimo 
na ovire. Nekatere ovire so tiste, ki nam jih postavlja okolje, nekatere pa so take, da si jih, ne da bi se tega 
zavedali, postavimo sami. Pogledali smo, kako teče pot od zavedanja problema do njegove rešitve, spoznali smo , 
kjer vse si ljudje sami nastavimo prepreke ter poiskali smo načine, kako se lastnim oviram izogniti. 
 
Sindikalisti zagovarjamo spremembe, ki bodo koristile članom in ostalim  zaposlenim. Kljub temu, da so naše 
namere dobre, pa se včasih srečamo s sodelavci, ki našemu delu nasprotujejo. Zato smo se na delavnici posvetili 
tudi temu problemu in se poučili o načinih, kako komunicirati z njimi, da nas ne bodo ovirali, če jih že ne moremo 
pridobiti na svojo stran.« 

Iz poročila predavatelja SAŠA KRONNEGERJA… 
 
Seminar smo pripravili skupaj z našo vodjo izobraževanja PRI ZSSS, kolegico Justi ARNUŠ. 
Le ta je z veliko mero strokovnosti in potrpežljivosti skupaj z ožjim krogom vodstva regije 
pripravila konkretne vsebine seminarja, za udeležence pa je na srečanju z veliko dobre volje 
pripravila kar nekaj prijetnih presenečenj, zato se ji na tem mestu še enkrat zahvaljujemo!  

Izobraževanje zapos len ih na SKEI - sekretar reg i je 

Kot sekretar sem se udeležil enotedenskega brezplačnega seminarja (financer je bil 
Evropska komisija) pod naslovom Training trade union officers for European project 
management. 852.45 (TTUPO) od 08-12 juilja 2008 v Ljubljani. (ETUI-REHS is financially 
supported by the European Community - European Trade Union Institute for Research, 
Education and Health and Safety) 

Ali poznamo svoj edinstven talent in sposobnosti? Kaj delamo še posebno dobro? Kaj delamo 
še posebno dobro zdaj? Kaj smo delali dobro nekoč? Katere sposobnosti ali spretnosti 
potrebujemo že danes in so nujno potrebne na delovnem mestu? Na katerih področjih smo 
res dobri? Kje smo boljši od tekmecev? Kje imamo sposobnosti postati izredni? Večina naših 
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rezultatov v življenju je posledica naših spretnosti in sposobnosti na nekaj omejenih 
področjih. Tudi Abraham Lincoln je nekoč dejal, da ne moreš pomagati ubogim tako, da 
postaneš eden izmed njih! Znanja ti ne more vzeti nihče! Nekateri ljudje pričnejo z več 
denarja... Nekateri pričnejo z več talenta.... Vsakdo pa prične dan s 24 urami... Upoštevajte 
nasvet Dorothy Brande, ki jo opisuje v knjigi Zbudi se in živi; »Točno se odloči, kaj hočeš in 
potem ravnaj tako, kot da ti ne more spodleteti!« 
 
V okviru izobraževalnih programov pri ZSSS financiranih s strani ETUI-REHS–Evropski 
sindikalni inštitut) sem se udeležil še intenzivnega seminarja angleščine za sindikaliste, ki je 
potekal v Rigi -  Latvija od 11. do 18. oktobra 2008. Sodelovali so sindikalisti iz Bolgarije (2), 
Latvije (5), Litve (6), Hrvaške (1), Slovaške (1) in Slovenije (1). Vse stroške seminarja v okviru 
evropskih projektov (razen obvezne rezervacije v višini 84€ je krila evropska unija. 
Naziv seminarja je bil English for European Trade Unionists. Kratka foto  galerija je na 
naslovu: 
http://picasaweb.google.si/zhsocialnidemokrati0/BeautifulRigaAndLatvijaEnglishForEuropeanTradeU
nionists?authkey=Gv1sRgCJCq_dPU_bqV-AE&feat=directl  
 

Za člane republiškega odbora je bilo lani organiziranih več seminarjev, vendar se po mojih 
informacijah niso udeleževali teh oblik usposabljanja. Eden od lani organiziranih seminarjev: 

Pomembnejš i  sk lep i  za pr ihodnost 

Pravna pomoč na reg i j i  
Obnovili smo pogodbo s pravnikom regije in ohranili kar zavidanja vredna tako obseg in 
kakovost pravne pomoči članom v naši regiji! 

 Ohranjeni  tudi termini uradnih ur pravne pomoči na regiji 
o Za člane sindikata so odslej uradne ure dvakrat tedensko v prostorih 

naročnika na Dalmatinovi ulici 4, Ljubljana in sicer: 
o ob torkih od 15.00 ure do 17.00 ure 
o ob četrtkih od 15.00 ure do 17.00 ure 

Pomembnejš i  dogodk i  

Leg i t imnost našega de lovan ja !  
5. februarja 2008 smo na regijo v prav vse podružnice poslali enega najpomembnejših 
dopisov v zadnjem času, ki nam ga je poslala predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič,  
PREDSEDNIKU(CI) SINDIKALNE PODRUŽNICE, ZADEVA: akti sindikalne podružnice 

Informac i jska z l oženka za SKEI S loven i je 
Izdelana je bila nova informacijska zloženka za celoten SKEI Slovenije. Za pomoč bi se 
zahvalil predvsem Darji Arsič in kolegi sindikalistu Robertu Seršenu iz Pomurja, ki je 
vzpostavil kontakte z eno najboljših tiskarn v severovzhodni Sloveniji. 

Informac i jska z l oženka reg i je 
Tik pred evropskimi demonstracijami  (Euro Demo 5. 4. 2008) sva z Darjo v lastni režiji 
pripravila že drugo izdajo rahlo olepšane  Informacijske zloženke, ki je ponovno naletela na 
ugoden odziv tako članstva naše regije, kot tudi širše.  
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Ude ležba zapos len ih pr i  dob ičku  
SKEI Slovenije je v letu 2008, nemudoma po sprejemu dolgo pričakovanega Zakona o 
udeležbi zaposlenih na dobičku, pričel s široko akcijo osveščanja po naših podjetjih, kako in s 
kakšnimi prijemi začeti AKTIVNOSTI ZA UREDITEV UDELEŽBE DELAVCEV PRI DOBIČKU 
DRUŽBE. 

Tajkun i  
13. februarja v Financah izšel članek; Gradbinci so menda utajevali davke, prali denar in 
podkupovali, morda je šlo za napoved dogodkov oz pripravo terena za kaj vse se lahko očita 
Ivanu Zidarju iz SCT, Hildi Tovšak iz Vegrada in Dušanu Črnigoju iz Primorja 
 

Umr l je naš predsedn ik repub l ike dr. Janez Drnovšek  
Ljubljana, 23.02.2008, rojen 1950. V 58. letu starosti je doma na Zaplani umrl bivši 
predsednik države in premier Janez Drnovšek, ki se e odzval vabilu za udeležbo na našem 
kongresu na Bledu 15. junija 2006. 
 

Športno srečanje č lan i c i n č lanov reg i je 
31. maja smo organizirali regijsko tekmovanje oziroma športno srečanje članic in članov na 
športnih terenih rekreacijskega centra Črnuče v malem nogometu, odbojki na mivki za ženske 
ter metanju pikada.  Srečanja se je udeležilo 153 članic in članov iz naslednjih podružnic; 
DANFOSS TRATA, Ljubljana, DINOS, Ljubljana, ETRA 33, Ljubljana, GORENJE TIKI, 
Ljubljana, HELLA LUX, Ljubljana, HERZ, Šmartno pri Litiji, LAJOVIC TUBA, Ljubljana, 
LITOSTROJ EI, Ljubljana, LITOSTROJ JEKLO, Ljubljana, MAGNETI, Ljubljana in ZARJA 
KOVIS, Kamnik. Spletni album je dosegljiv na naslovu: 
http://picasaweb.google.si/regijska/7RegijskoPortnoSreAnjeRnuE2008?feat=directlink  

Letne ig re SKEI S loven i je 
V soboto 7. junija 2008 pa smo uspešno zaključili organizacijo V. letnih športnih iger  Skei 
Slovenije na športnem parku Kodeljevo - ŠD Slovan; nosilec tekmovanja je bil Skei Slovenije, 
organizator in izvajalec pa regijska organizacija Skei Ljubljane in okolice in Zavod Tivoli. Še 
posebej se je na obeh dogodkih izkazal tim regijskih prostovoljcev pod vodstvom 
predsednika športne komisije Gorana Jozića. Prijave smo prejeli iz OO Celje-67prijav, OO 
Dolenjska in Bela Krajina-32, OO Idrija-Cerkno-2, OO Koroška-51, OO Podravje- 29, OO 
Pomurje-43, OO Posavje-23, OO Posočje-11, OO Ptuj-26, OO Velenje-74, OO Zasavje-46, 
ReO Gorenjska-7 in gostitelj iger ReO Ljubljane in okolice-34 prijav. 
Na koncu je prišlo okoli 460 udeležencev, ki so upamo dobro počutili med nami! 
Zainteresirani si lahko ogledajo foto galerijo na spletni strani: 
http://picasaweb.google.si/SKEI1990/5PORTNEIGRESKEISLOVENIJALJUBLJANA2008?feat=directlink  
 

Podp is  podjetn iške pogodbe v  podjet ju  L i tos tro j EI,  
V podjetju je s 1. 8. 2008 pričela veljati podjetniška pogodba, plod dolgotrajnih pogajanj in 
veliko vloženega truda naših sindikalistov iz te podružnice. Pomembno je, da so podpisniki vsi 
trije reprezentativni sindikati v podjetju, to so prvo podpisani Sindikat: SKEI Slovenije, 
Sindikalna podružnica Litostroj E.I., Sindikat: SSD KNSS – Neodvisnost in Sindikat: SKEM 
KNSS – Neodvisnost. Vsi delavci so dobili pisno informacijo o načinu izračuna plače 
posameznika, nihče ni dobil manj kot prej! 
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2. Vzpon s i nd ika l i s tov na Tr ig lav  
Vzpona sem se za ohranjanje pozitivne tradicije planinstva v SKEI tokrat udeležil le jaz, 
vendar sem z obsežno foto galerijo objavljeno tudi na spletu, poslušal za vnaprej vzpodbuditi 
še koga. Letos posvečen 230 letnici prvega vzpona nanj s strani 4 pogumnih štirih mož! 
(http://picasaweb.google.si/SKEI1990/TriglavSKEI20082 ) 
 

Zak l juček  
Poročila so vedno praviloma namenjena tistim, ki jih pišemo, med drugim tudi zato, da ne 
ponavljamo starih napak ter raje delamo nove. Upam da v letu, ki je za nami teh ni bilo 
preveč! 
Ljudje velikokrat govorimo o vzrokih in posledicah. Tako je tudi naš sindikat neposredna 
posledica povzročanja krivic delavcem, verjetno je zdaj v času inflacije to vsem še bolj 
jasno.  
 
 

Poročilo pripravil Zlatko Hernčič 
 Sekretar Regijske 

organizacije 
SKEI 

 Ljubljane in okolice 
 

DODATEK   
 
Najsrečnejši ljudje nimajo nujno vsega v izobilju; oni le izkoristijo najboljše od vsega kar jih doleti 
 »Pomembnih težav, s katerimi se spopadamo, ni mogoče rešiti na istem nivoju razmišljanja, na katerem 
smo bili, ko smo si jih ustvarili.« Albert Einstein 

»Ne prizadene nas tisto, kar se nam zgodi, ampak naš odziv na tisto, kar se nam zgodi.« Viktor Frankl 

 

OSNOVNE RESNICE O ZASKRBLJENOSTI 

Naša glavna naloga ni v tem, da naj bi poskušali ugotoviti, kaj nas čaka v megleni prihodnosti, temveč v 
tem, da opravimo tisto, kar nam v vsej jasnosti leži neposredno pri roki. 

Potrata energije, duševne stiske in živčna zaskrbljenost sledijo korakom tistega človeka, ki ga tarejo 
skrbi zaradi prihodnosti.  

Za prihodnost se najbolje pripravimo tako, da se z vso razumnostjo in zanosom miselno zberemo in 
dobro opravimo današnje delo danes. 
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 Negotovost se povečuje (SKEI) 
 V krizi je zelo neumno podaljševati 
delovnike 

 Najbolj so na udaru zaposleni za 
določen čas 

 Kdo bo ohranil tovarno tirnih vozil 
(SKEI) 

 Kako človeški je obraz kapitalizma 
 SKEI zahteva od vlade pomoč delavcem 
(SKEI) 

 Urejen delovni čas je pravica delavcev 
 Družbene odgovornosti podjetij je 
premalo 

 Skrajševanje delovnega časa kot krizni 
ukrep 

 Zmanjšanje prispevkov delodajalcev ni 
rešitev 

 Podjetniške kolektivne pogodbe 
postajajo nujnost (SKEI) 

 Kazni za brezvestne delodajalce, Kriza 
kot izgovor 

 Slovenija čim prej potrebuje 
kompetentno vlado (SKEI) 

 Minimalna plača naj se dvigne na 500 
evrov neto 

 ZSSS v reorganizacijo območnih 
organizacij  

 Izkoristili potencial mladih (SKEI) 
 Sindikat je mnogim sovražnik številka 
ena 

 Kaj je prav: Previdno pred podpisom 
 Postajamo sužnjelastniška država  
 Sindikat je varovalka standardov  
 Kje so naše meje - Živeti mobing  
 Mladi nimajo izbire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ukrepati zoper plačne razlike med 
spoloma  

 Nizka nadomestila so nečloveška  
 Mladi plačani 3,6-krat manj kot 
starejši  

 Kako pridobiti mlade in Socialna 
pravičnost v času globalizacije  

 Sindikati potrebujejo družbo, ta pa 
sindikate  

 Lovljenje ravnotežja med delom in 
kapitalom  

 V verigah strahu, izkoriščanja in 
revščine  

 Sramotno ugotavljanje poklicnih 
bolezni  

 Pravnike koncentrirati na ravni Zveze 
(SKEI)  

 Tri tisoč evrov družinama iz Železnikov 
(SKEI)  

 Seminar o stavki (SKEI) - Delavcem 
petina dobička  

 Boljše nobena kot slaba kolektivna 
pogodba  

 Ali vlada ščiti interes zaposlenih v 
podjetju  STS  Maribor  

 Omejevanje pravice do stavke: To je 
zavržno dejanje  

 Pod pragom revščine živi vse več 
zaposlenih  

 Plače morajo dohiteti cene (SKEI)  
 SKEI je polnoleten    
 Javno mnenje naklonjeno sindikatom  
 Stavka - civilizacijsko sredstvo pritiska  
 Krepi se eksistenčni strah 


