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Letno poročilo sindikata SKEI Hella Slovenija 

 

poštovane članice in člani sindikata SKEI Hella Saturnus Slovenija! Letos bo moje 

poročilo drugačno, kot je bilo prejšnja leta. Razloge za to odločitev, sem našel v vse 

bolj prisotni brezbrižnosti do aktualnih razmer, ki jo opažam tako pri članih 

sindikata, kot tudi pri ostalih zaposlenih. Splošno se slabo zavedamo dejstva, da 

živimo in delamo v izjemnih in težkih časih. Morda je to posledica tega, da nas 

svetovna gospodarska kriza ni prizadela v taki meri, kot večino drugih podjetij! Nekateri 

(praviloma so to nečlani sindikata) nam pogosto očitajo, da sindikat SKEI ne naredi dovolj 

za člane, kaj šele za ostale zaposlene. Odgovarjam jim, da je to odraz brezčutnosti ali pa 

morda vsaj brezbrižnosti njih samih. Ti ljudje, ki jim očitno ni mar za okolico ne vidijo dlje 

od svojega nosu ali svojih osebnih koristi. Lahko so to tisti posamezniki, ki so nasploh 

izraziti nasprotniki sindikata,  so pa zame to predvsem tisti, ki na vsak in še posebej 

plačilni dan vidijo le sebe. Vse ostalo jim ne pomeni nič. Če so torej ta dan nezadovoljni s 

svojo plačo, takoj poiščejo dežurnega krivca, ki je (kako prikladno) vedno  pri roki, vedno 

pripravljen prevzeti nase vse tegobe in probleme članov in vseh ostalih. Pa še nič ne more, 

saj je to vendar naš SINDIKAT, prijatelj delavcev.  

a vam povem, da bi lahko bil znesek na plačilni listi še precej nižji, če ne bi bilo prav 

tega nebodigatreba, tega sindikata! Prepogosto je spoznan za edinega krivca za naše 

nezadovoljstvo z vsem, pa naj bo to v podjetju ali širše. Ne vem, ali se kot državljani 

te Slovenije zavedamo, kdo v resnici skrbi za to, da imamo denimo povračilo za 

prevoz na delo in z dela, nadomestilo za prehrano med delom, dodatek za manj 

ugodne pogoje dela, plačan odmor med delovnim časom ali pa recimo dodatek na 

delovno dobo? Kakšna bi bila v resnici raven delavskih pravic brez nas sindikatov? Pa 

to ni vse, za kar v resnici ves čas skrbi prav sindikat. Meni so odgovori poznani bolj kot so 

povprečnemu zaposlenemu, ker sem že dolgo v sindikalnih vodah. Očitno pa jih ne pozna 

tiha in nema a hkrati kritična večina. Priznam, da gre tudi širše v naši družbi marsikomu 
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prav to priznanje silno težko z jezika, še posebej v današnji težki gospodarski situaciji, ko 

se vsak dan vse draži. Tako se še tako dobra plača »neuspešno spoprijema« z vse višjimi 

stroški. Verjamem, da v takih razmerah še pogosteje nergamo nad višino plače. Pa saj ljudje 

čisto zadovoljni s plačo nismo nikoli! Tega se zavedamo tudi v SINDIKATU in zato smo v 

času krize na SKEI Slovenije predlagali kar nekaj postopkov za izboljšanje življenjskega 

standarda zaposlenih.  

Morda bi se morali vsi mi večkrat vprašati še kaj drugega, morda tudi to, kaj smo sami 

pripravljeni storiti ne le zase, pač pa tudi za druge. Vsak od nas se lahko vedno vpraša: 

»Kaj sem pa jaz naredil, kako bi pa jaz lahko pomagal sodelavcem, ki delujejo v sindikatu, 

da si bomo skupaj izborili večje in boljše delavske pravice?«  - Dobro za nas, če lahko 

odgovorimo pritrdilno! 

poštovane članice in člani sindikata, ter prav vsi zaposleni v podjetju, zavedajmo se, 

da nam v današnjem času krutega kapitalizma ni nič podarjeno in da za vsemi 

izborjenimi pravicami stoji prav ta, naš skupni sindikat. Vem, da smo še kar 

zadovoljni, ko dobimo najvišji zakonsko predpisan regres za letni dopust, pa 

božičnico in še kaj nam privoščijo lastniki in vodstvo za dobro opravljeno delo. Pa 

radi pozabimo, da je tudi te bonuse ne le predlagal, predvsem pa izpogajal prav ta, vaš in 

moj SINDIKAT. Tako gre to v našem podjetju, pa tudi širše na državnem nivoju, s pomočjo 

naših in vaših prispevkov v obliki članarine, pa tudi s čisto konkretnimi dejanji 

posameznikov, ki delujejo v sindikatu prostovoljno, nekateri pa tudi za plačilo.   

erjamem, da ste opazili, da so se v podjetju tekom let pa tudi pred kratkim izboljšali 

delovni in bivalni pogoji, za kar moram na tem mestu posebej pohvaliti generalnega 

direktorja, ki je prisluhnil dolgoletnim zahtevam sindikata in vsem nam olajšal delo 

predvsem v poletnih mesecih z uvedbo klimatskih naprav. Izboljšanja smo deležni 

tudi na športnem področju, na področju rekreacije članov, nekateri smo sodelovali 

tudi na področju sindikalnega izobraževanja, aktivni smo bili tudi na drugih 

področjih dela v našem sindikatu. Za konec bi v tem poročilu rad razjasnil še vprašanje 

porabe sindikalne članarine.  

 

Spoštovane članice in člani SKEI HSS, od 1% članarine, ki jo od bruto prejemka prispeva 

posameznik; 
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 60% odvajamo za potrebe delovanja SKEI Slovenije in ZSSS,  

 40% pa porabimo za potrebe sindikata v podjetju, to je med drugim za 

obdaritev članov z darilnim bonom ob koncu leta, z organizacijo in financiranjem 

izletov, organiziranjem ozimnice za člane, udeležbo na športnih tekmovanjih, na 

področju rekreacije in tudi nenazadnje za sindikalno izobraževanje...).  

Zato je za mene osebno in za vse člane IO SKEI HSS velik uspeh, da smo se tudi v tej 

težki gospodarski situaciji v Sloveniji, v letošnjem letu z generalnim direktorjem 

dogovorili o izplačilu maksimalnega regresa v višini 998 €, dogovorili povišanje plač za 

1,5% s 01.05.2009 in tudi o izplačilu božičnice, ki je bila povprečno 650 € na 

zaposlenega. Če kdo misli, da nam to vse tako ali tako pripada se močno moti, saj smo 

do takih rezultatov prišli s trdimi pogajanji med generalnim direktorjem in 

SINDIKATOM. Velikokrat se sam vprašam ali je res vredno nameniti ure prostega časa 

za delo v sindikatu in za sindikat. Če omenim le priprave na pogajanja z direktorjem, 

seje sindikata, reševanje problemov naših članov...Zaenkrat še pridem do zaključka, da 

bi brez teh odrekanj ne bilo SINDIKATA, vsaj takega kot ga imamo sedaj. Kaj bi bilo 

potem na področju odnosov z delodajalci v današnjem času kapitalizma, ne vem. 

Verjetno nič dobrega. Zato ponovno vse člane SKEI HSS in zaposlene prosim in 

pozivam, da s svojimi predlogi in idejami še naprej pomagate sindikatu pri njegovem 

delu, kajti samo s skupnimi močmi se bomo lahko borili in izborili za večje in boljše 

delavske pravice. Kritikom sindikata pa pustimo veselje, naj še naprej uživajo, čeprav se 

morda ne zavedajo, da s tem škodujejo sebi in vsem zaposlenim. 

 

Na koncu pozivam vse zaposlene, ki se še niso zavedli koristi, ki jih imamo vsi od 

delovanja sindikata, da se nam pridružijo, kajti le +SKUPAJ SMO MOČNEJŠI. 

 

Vsem zaposlenim ob tej priložnosti v imenu sindikata SKEI Hella Saturnus Slovenija  

želim srečno in uspešno novo leto 2010 

 

Predsednik SKEI Hella Saturnus 

Vlado Hajdinjak 


