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UVODNIK  
 
Letos sem v precejšnji dilemi, čemu posvetiti lastno energijo in s tem v dobršni meri  na kazati smer 
delovanja naše organizacije v tem letu!  
Se usmeriti predvsem k aktualnim problemom naših članov po podjetjih, ki jih je potrebno reševati 
dan za dnem, ali morda vsaj del energije usmeriti v dolgoročnejše načrte?  
Danes že vemo, da sta Slovenija  in ves svet, na poti s smeri, ki bi si jo želela večina dobro mislečih 
ljudi.  
 

POMOČ POLITIKE SINDIKATOM? 
 
Vsem preteklim izkušnjam v posmeh, je aktualna politika še dandanes v tesni »spregi« s slabimi 
direktorji in morda računa na njih, ko bo prišel čas  izstavljanja računov pred novimi volitvami. 
Postaja hudo soodgovorna za stanje v katerem smo in še bomo. Še naprej sprejema tipične 
neoliberalne zakone, krči javni sektor in uničuje socialno državo. Ne glede na barvo.  
Žal tudi t.i. rdečo politiko bolj zanima država kot plen, ki si ga bo razdelila po vsakokratnih volitvah. 
 
Dobiček je bil in je še, edino vodilo in merilo uspešnosti velike večine podjetij in gonilo takega 
ravnanja. Prav to pa nas je pripeljalo v največjo krizo po velik i depresiji pred obema vojnama.  
Nekateri bi zdaj (s pomočjo politikov) radi vse to čim prej nazaj. Skozi kredite, poroštva, subvencije,  
javna naročila, prenose na slabo banko, kjer s pomočjo obvodov, obdržijo zakockano premoženje. 
Dnevno nas prepričujejo, naj jim še naprej verjamemo, da je kapitalizem kot družbeni sistem, 
najboljše kar pozna človeštvo. Pa to drži? Zagotovo ne, saj potem kapitalizem ne bi potreboval, 
vseh vanj zmetanih državnih poroštev, nepovratnih subvencij in pokrivanja bančnih lukenj.  
Kaj pa mi?  
Kdo bo pomagal ljudem?  
Za vse tiste, ki so dokazali in pokazali, da ne znajo ali nočejo, uspešno voditi podjetij in opravljati 
funkcij, bi bil že zdavnaj čas za slovo.  
Spremljanje vsega norega, kar se dogaja v tej podalpski deželici, nam tako skoraj onemogoča 
racionalno ali vsaj pragmatično načrtovanje, tako tudi programa sindikata za obdobje enega leta ne 
znam zamisliti.  
Kriza očitno ni pravi čas za leporečje in urejene programske smernice in napovedi, v stilu kaj vse da 
bomo udejanjili.  
Zato v tem programu dela za leto 2018, velikih besed in obljub ne morem zapisati! 
 
Slovenci imamo zapisano celo v svoji USTAVI, da je Slovenija socialna in pravna država, pa to v 
praksi ne drži skoraj nikjer več. Kaj pa sploh je država, ki ne spoštuje svoje ustave, morda kolonija? 
 
Že lani sem zapisal, da se le še sindikati in še nekaj marginalnih nevladnih organizacij borimo za 
minimum pravic, vsaj za redno zaposlene delavce, obenem pa tudi za vse državljane. Nimamo 
pretiranih zahtev, pa nam to očitajo prav tisti, ki so zase in za bližnje fantastično poskrbeli!  
 
Spet se kot je v navadi, pred volitvami, (verjamem da iz ust nekaterih dobronamerne) ideje o 
univerzalnem državljanskem dohodku UTD, ki naj bi vsem državljanom omogočil normalno 
preživetje v teh časih. Pa kdo je zdaj tu nor? V Ljubljani imamo podjetnika, ki ima jahto in še 
manjše letalo, verjetno tudi kako »majčkeno« nepremičnino ali dve, pa sedaj pravi, da je hudo, da 
je kriza, ko dva meseca ni dela in da bo zato treba delavcem močno znižati plače. Nanje se pač 
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spomni le v »težkih« časih, ki so zdaj prišli tudi za njegovo družino. Polovici svojih najetih delavcev, 
pa še kar plačuje na roko in ostro zanika vse obtožbe. GZS pa mu dodeli naslov podjetnika leta. 
Inšpekcija pri njem seveda ne najde nič. Takih lastnikov si slovenski delavci res ne zaslužimo in jih 
nismo vredni in bi bilo bolje, da odidejo kam drugam, kjer jih bodo bolj cenili! Mi jih pač ne znamo.  
 
 

KAJ ZAHTEVAMO SLOVENSKI DELAVCI? 
 
Slovenski delavci zahtevamo malo, vsaj približno pošteno plačilo za pošteno delo, kar je temelj za 
ohranitev človekovega dostojanstva, ki naj bi nam ga zagotavljala naša slovenska ustava!  Naše 
zahteve so skladne z razvojem in napredkom človeštva.  
Recesija pa je namerno sprožena, za e večje prelivanje bogastva od večine, k peščici. Vse bolj 
očitno gre v tem svetu za stalno družbeno revolucijo, ne le boj za preživetje in boljše življenje 
zaposlenih!  Na ohranjanju že pridobljenih pravic, pa se lomijo politične razprave, v maniri; kdo vse 
naj se zopet nečemu odreče. Sodniki in zdravniki pač ne, na vrsti so spet delavci. Upam, da vsi  ne 
bodo več dolgo mirno in tiho stali ob strani, ko prihajajo na vrsto trafikantje, strežnice v bolnicah 
ali gasilci.  
 

ČLANSTVO? 
 
Pa šalo in grožnje na stran, vse to in še več, lahko sindikati učinkovito, v skladu s pričakovanji 
članstva počnemo le, če imamo dovolj članov, saj so naš edini vir financiranja le članarine! Zato na 
tem mestu pozivam vse mlade po srcu in seveda tudi po letih, da se nam pridružijo. Pridružite se 
nam in njim, ki hočejo, da bo ta svet pravičnejši in bolj vreden slehernega posameznika naše 
družbe! 
 
 

DRUŽBENA ODGOVORNOST SINDIKATA 
 
Sindikati smo v tej deželi zato, da prevzemamo pobudo in odgovornost za to, da se stvari dogajajo. 
In predvsem temu, bo na področju varovanja delavskih pravic in pravic na sploh posvečen bistven 
del energije, ki jo imamo članice in člani te organizacije. Ta človeški in osebnostni potencial tistih, 
ki se zavestno iz meseca v mesec odrekajo odstotku svoje težko prislužene plače , so tista dejanska 
energija našega gibanja.  
 

KAKO NAPREJ? 
 
Nekje na spletnih blogih sem našel naslednjo misel, ki je vredna razmisleka glede našega delovanja 
v prihodnje, avtorju se vnaprej opravičujem za izposojo…  
 

»Ne pustimo se neoliberalcem spet prepričati, da sveta ni treba spreminjati, 

da se je treba vrniti le v prejšnje stanje in da je neenakost naravno stanje 
človeštva« 
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NA KONCU 
 
Program dela regijske organizacije, ko bo potrjen na regijskem odboru, bo moral biti skladen s 
programom SKEI SLOVENIJE. 
 
Osnovne predlagane usmeritve programa regije po pomembnosti: 
 
1. Kolektivna pogodba 
2. Obiski podružnic  
3. Pridobivanje novih članov.  
4. Ohranitev obstoječih članov 
5. Brezplačno pravno svetovanje v delovnih in socialnih sporih  
6. Informiranje je in bo ena naših temeljnih nalog tudi v prihodnje  
7. Okrepili bomo že pričeto sodelovanje z inšpekcijami za delo kot tudi mediji.  
8. Racionalna poraba zbrane članarine 
9. Neformalno učenje bomo vzpodbujali s prenosom znanj med člani, regija bo »Zakladnico 
 znanj« poskusila ponovno izdati na KLJUČKU ZA ČLANE. 
10. Pridobiti mlade za našo stvar! 
11. Športno udejstvovanje in morda vsaj za vzorec kulture!  
 
 

Zato Ker smo Skupaj močnejši! 

 
PROGRAMSKE USMERITVE 
pripravil 

Zlatko Hernčič 

 Sekretar Regijske organizacije 
SKEI Ljubljane in okolice 

 
 
 

 
 

DVE MISLI ZA KONEC 
 
 
»Pomembnih težav, s katerimi se spopadamo, ni mogoče rešiti na istem nivoju razmišljanja, na 
katerem smo bili, ko smo si jih ustvarili.«  

Albert Einstein 
 
Učinkovitost je samo v ravnovesju, pretirano osredotočenje na proizvodnjo zaželenih rezultatov, 
ima za posledico uničeno zdravje, izrabljene stroje in pretrgane odnose. Vzdrževanje ravnovesja 
med proizvodnostjo in zdravjem je hud izziv za delodajalce, vendar je le  to resnično bistvo 
učinkovitosti. 

Dr. Stephen Covey 


