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Kaj se je dogajalo v Regijski organizaciji SKEI  
Ljubljane in okolice in širše v februarju 2008 

 
 

 
SINDIKATI SMO OBSOJENI NA POGAJANJA  

 Dušan SEMOLIČ 
 

Na videz nasprotujoče ravnanje - sprejemanje nasprotnikovega mnenja na eni strani in 
uveljavljanje svojega na drugi - je veliko bolj učinkovito kot samo eno ali drugo. 

Majda Šavko 
 

 
Januar na žalost ni prinesel nič novega, vsaj kar se dogajanja okoli stavke tiče. Smo pa 
vedno bolj prepričani, da je solidarnost v Sloveniji vse bolj domena nižje plačanih in manj 
izobraženih delavk in delavcev, kar pa je zaskrbljujoče. Vsaj če je vzorec članstva v 
podjetju Metrel elektronika, ki sem ga obiskal v tem mesecu možno prenesti na celotno 
populacijo članstva v sindikatu SKEI. Upam da ne! Pa ne gre samo za egoizem tistih, ki 
imajo več, pač za vse bolj razširjen pojav v Sloveniji, da vse več mislimo nase, ko rešimo 
svoje probleme, nas drugi ne zanimajo več. To pa je kratkovidno gledanje, saj je 
prepletenost in soodvisnost vseh ljudi v modernem svetu vse večja.  
Saj veste, metuljev efekt, kot pravi Mrkaić, če zakašlja Amerika dobijo gripo v Nemčiji… 
 
Aktivnosti v regiji: 
 
1. februarja 2008 sem pripravil zgoščenko s fotografijami s 14. državnega prvenstva 
SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih tekih. Državno prvenstvo je potekalo na 
lokaciji zimsko-letnega turističnega centra Golte in sicer 25. 1. 2008.  Naša regija se je 
povprečno odrezala. Več kot očitno smučanje v naši regiji ni preveč priljubljen šport ali pa 
so morda tovrstne dejavnosti vse težje dosegljive zaposlenim v naših treh vejah industrije. 
»Fotke« smo poslali tudi vsem sekretarjem območij in regij po Sloveniji. 
 
Nadaljevala se je negotovost okoli napovedane stavke! 
 
Solidarnost zaradi jesenskih poplav  
Na seji IO ReO 23. januarja 2008 smo ugotovili, da se sicer z rahlo zamudo uresničuje 
realizacija sklepa, da poiščemo primerni družini iz celjske ali gorenjske regije, katerim bi 
dodeli dogovorjene zneske iz naslova pomoči družinam, prizadetim v poplavah. 
Z nekaj težavami v komunikaciji smo na koncu od predsednika sindikata iz Domela 
pridobili naslove dveh družin iz Železnikov, potreben je samo še obisk in predaja denarja. 
Predvidevamo, da bomo to prijetno opravilo realizirali naslednje seje IO ReO SKEI 
Ljubljane in okolice. Ključno je, da bomo denar izročili neposredno prizadetim! 
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Zlorabe položaja 
Ponovno smo reševali situacijo v sindikalni podružnici KOVINARSKA Vrhnika. Ker je 
predsednik sindikalne podružnice že dalj časa bolniško odsoten, njegove posle opravlja 
njegov namestnik. Ugotovljeno je bilo, da je predsednik za lastne potrebe odtujil denar 
sindikalne podružnice, kar je  tudi osebno priznal. Denar je dvigal brez sklepov, nekaj 
denarja je namenil za vence in ostale sindikalne potrebe, vendar brez dokazil (računov …). 
Obljubil je, da jih bo  poskušal v čim krajšem času pridobiti in dostaviti, ostalo razliko pa 
poravnati. Predsednika so v podružnici že odstavili z mesta predsednika sindikalne 
podružnice, blokirali so tudi TRR, štampiljka je bila vrnjena. Zanj se pripravlja tudi 
kazenska ovadba. Kadrovski komisiji smo 7. 2. poslali tudi predlog o njegovi izključitvi iz 
članstva SKEI. 
Vincencij JAKOPIČ je dal pobudo, da se na Upravnih enotah preveri podatke o sindikalni 
podružnici (nazive, naslove …) in predlagal, da bi bilo dobro pozvati vse sindikalne 
podružnice, da si to čim prej uskladijo oziroma uredijo, kot so to storili v SKEI Litostroj 
EI. Pobuda o ureditvi stanja bo posredovana na SKEI Slovenije. 
 
Prehajanje delodajalcev iz dejavnosti z namero izigravanja kolektivnih 
pogodb  
Posredovali smo informacijo v zvezi s kršitvijo pravic delavcev v podjetjih MEHANO Izola 
ter LITOSTROJ LIP Ljubljana. Prihaja namreč do prehajanj delodajalcev iz ene dejavnosti 
v drugo, zgolj iz razloga, da se izogne uporabi določil kolektivne pogodbe, ki je za delavce, 
zaposlene pri tem delodajalcu, ugodnejša, in na tak način izigra zaposlene. V zvezi s tem 
smo se obrnili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki se je na to tudi 
odzvalo. Vlogo je odstopilo Inšpektoratu RS za delo,   Statističnemu uradu RS pa v zvezi s 
standardno klasifikacijo dejavnosti. Oba omenjena organa morata o rešitvah obvestiti tudi 
našo regijo. 
 
Neplačevanje prispevkov 
V zvezi z neplačevanjem prispevkov delavcem v podjetju MOSTOVNA Kočevje se je zadeva 
premaknila vsaj za toliko, da so delavcem po 12 mesecih poravnali polovico prispevkov. 
 
Nadaljevanje aktivnosti za zloženko regije in skei Slovenije 
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Darjina zloženka je šla v tisk v Maribor. Namenjena bo potencialnim novim članom 
sindikata SKEI z geslom:  
 

PPPooossstttaaannniii    nnnaaaššš   čččlll aaannn   ………   
………   ssstttooopppiii    nnnaaa   sssvvvooojjj ooo   sssttt rrr aaannn   

 

 

Polna bo kratkih informacij o sindikatu in članstvu, obsegala bo naslednja poglavja: 
 

 
VSEBINA »Darjine« BROŠURE 

1. Kdo smo?  
2. Pravica do sindikalnega organiziranja  
3. Zakaj je dobro biti član sindikata?  
4. Zakaj naj se včlanim v SKEI  
5. Kakšne bodo moje pravice ter ugodnosti, če postanem član sindikata?  
6. Kako se včlanim?  
7. Kje se lahko včlanim?  
8. Se lahko včlanim v sindikat, če nimamo organiziranega sindikata v podjetju?  
9. Se lahko včlanim v sindikat, če sem brezposeln,  
10. upokojenec ali delavec, zaposlen preko zaposlitvene agencije?  
11. Se lahko včlanim v sindikat, če sem dijak ali študent?  
12. Kaj pa moje članske dolžnosti?  
13. Kako visoka je članarina?  
14. Kako plačujem članarino?  
15. Ali prejmem člansko izkaznico?  
16. Ali lahko prekinem članstvo v sindikatu?  
17. Ali moram po izstopu iz članstva člansko izkaznico vrniti?  
18. Sem v težavah, na koga se lahko obrnem ter kdaj?  
19. In kje nas najdete?  

 

Letni članski sestanki 
V mesecu februarju sem obiskal sindikalno podružnico METREL Horjul, saj so me člani 
povabili na njihov letni zbor. Podjetju gre dobro niti ni zaznati večjih problemov.  
 
Kršitve 
Dobil sem telefonsko informacijo, da v podjetju Rotis napačno obračunavajo določena 
nadomestila. Šlo naj bi predvsem za napačno obračunavanje nadurnega dela in 
priznavanje stroškov za druga nadomestila po kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo. 
Pisno smo seznanili enega člana z njegovimi pravicami, kar je očitno pomagalo. 
Delodajalec evidentno sodi v kovinsko industrijo, priznaval pa je le nadomestila po 
Kolektivni pogodbi o izredni uskladitvi plač in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov 
v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih. 
 
Informacija o pridobivanju novega članstva; 
V letu 2007 smo imeli na regiji 264 vstopov in 293 izstopov. Imeli smo torej 29 izstopov 
več kot vstopov. Razlog za negativen kazalec je mogoče iskati v čiščenju seznamov 
članstva. Tako je samo sindikalna podružnica TITAN Kamnik na osnovi tega imela lani za 
kar 72 izstopov, LITOSTROJ EI Ljubljana 24 izstopov, VEGA Ljubljana 32 izstopov, 
samoplačniki 37 izstopov in podobno. Najboljša sindikalna podružnica glede vstopov v 
lanskem letu je nedvomno DINOS Ljubljana, saj je lani vstopilo v članstvo kar 85 oseb, 
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izstopil pa ni nihče. Sledijo jim še HELLA LUX Ljubljana, DANFOSS TRATA Ljubljana, 
MAGNETI Ljubljana in drugi. 
 
Pravna pomoč na regiji 
Prejeli smo letno poročilo novega odvetnika Igorja Piška, ki je prevzel pravno pomoč za 
našo regijsko organizacijo. Imel je uradne ure dvakrat tedensko ob torkih in četrtkih od 
15.00 do 17.00 ure, razen ob praznikih, udeležil se je 19 narokov za glavno obravnavo na 
sodišču, udeležil se je 2 zagovorov pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, na novo 
odprl 18 spisov, kar pomeni, da je v teh primerih bodisi vložil tožbo, zahtevo za varstvo 
pravic, prijavo terjatev v stečaj ipd. Podal je tudi nekaj ustnih nasvetov preko telefona in 
tudi preko emaila. Sporoča nam, da se velika večina članov oglasi na sedežu sindikata v 
času uradnih ur. Tako da so tudi ustni nasveti in emaili v večini primerov povezani s 
strankami, ki so se oglasile v času uradnih ur. 
 
Legitimnost našega delovanja! 
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 
Ker je čas že toliko odmaknjen, si dopis v povzetku zasluži še javno objavo, ker ga ponekod 
še vedno ne jemljejo resno!!! Morda bo tokrat opozorilo zadoščalo… 
 
Sindikat mora imeti za delo trdne temelje in osnovne pogoje, tako da imamo zagotovljene 
možnosti za delo. Osnova so dokumenti, ki med drugim zagotavljajo delovno pravno imuniteto 
sindikalnim zaupnikom. Predsednica nas poziva, da v podružnicah preverimo obstoj naslednjih 
dokumentov oz ali lahko pozitivno odgovorimo na naslednja vprašanja: 

1. ali podružnica ima sprejeta pravila sindikalne podružnice (priporočilo oz. osnutek pravil je 
na voljo na regiji) 

2. ali so pravila deponirana na upravni enoti 
3. ali ime sindikalne podružnice ustreza imenu SP, zapisana v pravilih, v žigu ali je 

delodajalcu posredovan notifikacijski sklep (notificirat = obvestiti, sporočiti, naznaniti, 
napovedati) o poimenski izvolitvi sindikalnih zaupnikov, lahko je to tudi volilni zapisnik 
ustrezno overjen in oblikovan ter uradno posredovan vodstvu podjetja!. 

4. Ključno za nemoten delovanje pa je seveda redno letno poročanje na  predpisanih obrazcih 
in sicer posredovati moramo podatke iz bilance stanja za preteklo leto in podatke iz izkaza 
prihodkov in odhodkov za isto leto obema državnima organoma, davčni upravi DURS na 
svojem krajevnem uradu oz. izpostavi urada, ter Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve-AJPES. 

 
Seminar za celoten SKEI 
Predsednica nam je posredovala plan seminarjev s priporočilom, da je potrebno na 
seminarje poleg predsednikov SP vabiti tudi člane izvršnih odborov podružnic, saj s tem 
zagotavljamo širšo obveščenost in več pripravljenosti za aktivnosti SKEI. Seminar bo 
celodneven, prvi del bo predstavitev organizacije (SKEI), drugi del pa stavka. 
 
Druge aktivnosti: 
Priprave na izdelavo informacijske zloženke za SKEI Slovenije in finančno poročilo in 
zaključni račun z bilanco stanja za regijsko organizacijo. 
 
Seminarsko gradivo za stavko 
Kolega Branko Amon je skupaj z našim Bogdanom Ivanovičem pripravil komplet obrazcev 
in ostalih pripomočkov za izvedbo stavke. Gradivo je naša tajnica Darja zložila v lično in 
pripravno zbirko, ki jo bomo predali udeležencem seminarja na naši regiji.  
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Še ena informacija za strokovno podporo stavkajočim 
Bogdan Ivanovič nam je ponovno poslal dokument Povzetek o stavki iz leta 2003, ki ga je 
osvežil z aktualnimi informacijami. 
 
19. februarja 2008 sem v pismu seznanil vodstva sindikalnih podružnic v 
zvezi z aktualnim dogajanjem okoli napovedane stavke in pogajanj 
Stavka v začetku marca bo morda potekala celo brez sodelovanja Sindikata kovinske in 
elektroindustrije Slovenije, kar je skladno z zadnjimi sklepi Izvršnega odbora SKEI 
Slovenije, torej sklepi 3. izredne seje IO, ki je bila v četrtek 14.2.2008 v Ljubljani. Je pa 
realna možnost, da se stavki 12. marca 2008 vseeno pridružimo, če vzporedno potekajoča 
pogajanja za naše tri kolektivne pogodbe(KPD), ne bodo dala rezultatov….. 
Skladno s planom bodo v SKEI Slovenije potekala Usposabljanja članov izvršnih odborov v 
podružnicah v zvezi z aktivnostmi potrebnimi za uspešno in zakonito izvajanje stavke. 
Predavala bosta predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič in sekretar SKEI za kolektivne 
pogodbe in plačni sistem Bogdan Ivanovič. Zadnje usposabljanje bo potekalo 18. marca v 
Mariboru, naša regija pa je bila na vrsti prva. 
 
19. Redna seja izvršnega odbora regije - 21. 2. 2008 
Najprej smo obravnavali aktualno dogajanje okoli stavke in sprejeli program dela regije za 
leto 2008. 
 
Še dve pomembni informaciji poslani na regijo: 

1. Aprila 2008 bodo v Ljubljani organizirane vseevropske demonstracije, tema 
bodo plače, gre pa za prve sploh tako velike demonstracije v novih članicah EU. 

 
2. Poslano je bilo Priporočilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem Dogovora o izredni 

uskladitvi plač za leto 2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007 
 

Že 11. februarja sva z Darjo poslala vabilo na 
regijo, da bo 21. februarja 2008 za našo 
regijo kot prvo v Sloveniji izvedeno 
izobraževanje na temo stavk, šlo bo za 
teorijo in prakso, skratka za priložnost, da se 
pripravimo na skrajno resno situacijo, ki nas bo 
morda v kratkem doletela! Obvezna udeležba je 
seveda za predsednike in namestnike 
sindikalnih podružnic, skrajno  zaželena pa tudi 
za večino članov izvršnih odborov po 
podružnicah, ker bomo le tako lahko znanje in 
informacije prenesli dovolj kvalitetno v prakso 
po podjetjih. Predvsem bi tu opozoril na pravni 
vidik stavk, ki je lahko hitro narobe razumljen 
in bomo imeli neželene posledice. Dejansko se 
moramo pripraviti na to, da stavka bo. Drugače 
ne gre, saj končno zato sindikat tudi obstaja! 
 
PLAKAT KOT VABILO NA SEMINAR 
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Na regijo sva z Darjo poslal čistopis novele Zakona o delovnih razmerjih 
(ZDR-A) IN popoln seznam PONUDNIKOV UGODNOSTI za našo regijo 
(Kartica ugodnosti ZSSS) 
 
26. 2. 2008  - Situacija v TITANU Kamnik se ne popravlja 
Predsednica podružnice sindikata SKEI TITAN D.D. je predsedniku uprave g. Lorenzu 
Tacchinu TITAN d.d. poslala Vabilo na sestanek z naslednjo vsebino: 
Glede na nastalo situacijo v podjetju in opozorila s strani naše sindikalne organizacije 
SKEI glede problematike nizkih plač in tudi dejanske neveljavnosti Akta o sistemizaciji 
delovnih mest in s tem v zvezi s številnimi pravnimi nedorečenostmi (nizke plače, 
predolgotrajno delo na sistemizaciji delovnih mest), izvršni odbor SKEI Titan predlaga in 
s tem tudi sklicuje skupni sestanek z vam kot predsednikom uprave TITAN. Sindikat v 
podjetju predlaga dvig plač in sicer; dvig vseh osnovnih plač za 4,7% od 1.1.2008, glede na 
inflacijo za leto 2007, oziroma skladno  predlogom Združenja delodajalcev Slovenije v 
prilogi, dvig osnovnih plač od 1. do 5. tarifnega razreda za 10%, dvig osnovnih plač od 6. 
do 9. tarifnega razred za 6%. Utemeljitev predloga: Delavci v našem, podjetju so pozorni 
na rast plač glede na izjemno rast življenjskih stroškov. Sprašujejo se, ali njihove plače 
sledijo tem stroškom oziroma ali dolgoročno s plačami sploh še kaj pridobijo ali samo 
izgubljajo. To je eden osnovnih kazalcev, na katerega v pogajanjih za plače opozarjamo kot 
sindikat! Za ostale spremembe se počaka na dogovor med pogajalskima skupinama na 
državnem nivoju! 
 
Darja je pripravila vzorec ZAPISNIKA programsko-volilne seje kot pripomoček, 
za tiste podružnice, ki nimajo tehničnih možnosti za administrativno podporo 
sindikalnemu delu. Vsebuje ključne sestavine potrebne za legitimno izvolitev organov 
podružnice. 
(dnevni red, Izvolitev delovnega predsedstva seje, sprejem poslovnika o delu seje, Razrešitev 
članov dosedanjega izvršnega odbora, nadzornega odbora, predsednika, podpredsednika 
podružnice SKEI, volitve članov izvršnega odbora in nadzornega odbora organizacije SKEI ter 
predsednika, podpredsednika podružnice SKEI, točko razno, volitve za člane izvršnega odbora 
podružnice – seznam  izvoljenih, volitve predsednika in njegovega namestnika, blagajnika, člane 
nadzornega odbora, zapis overi overovatelj in predsedujoči na seji.) 
 
Sporazum (pogodba)za delo sindikata v podjetju 
V več podružnic poslani osnutki, priporočila za sklenitev pogodbe s katero pogodbeni 
stranki konkretizirata pogoje za delovanje sindikalne podružnice v konkretnem 
podjetju in delovanje članov SKEI v višjih organih SKEI in sicer tiste pogoje, ki jih ji je 
družba dolžna zagotavljati v skladu z določili 208. do 210. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 in 103/2007) ter 35. do 41. člena Kolektivne pogodbe 
za dejavnost kovinske in elektroindustrije Slovenije (Ur. list RS, št. 108/2005). 
 
ITTP-IP-FIPIS in Pletilnica  
Predsednico sindikalne podružnice SKEI ITPP, Ribnica, smo pooblastili skladno z voljo 
izkazano s podpisi njenih članov, da zastopa in predstavlja interese zaposlenih članic in 
članov sindikalne podružnice SKEI Pletilnica, ki deluje na drugi lokaciji v Sodražici. 
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Dogodki okoli nas: 

LAŽ – PREVARA - GOLJUFIJA, je naslov članka, ki nas je opomnil, da delodajalci 
niso želeli podpisati praktično usklajene pogodbe. Med drugim se je avtorju zapisalo, »Kot 
strela z jasnega je med zaposlenimi v Sloveniji odjeknila vest, da kolektivna pogodba med 
predstavniki delodajalcev, ki jo zastopa Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije in predstavniki vseh sindikalnih central, v petek ni bila podpisana.« 
Predstavniki delodajalcev trdijo, da je razlog za »nepodpis« dokumenta spremenjena dikcija, ki 
zagotavlja delavcem dvig osnovnih plač, kar je potrdil generalni sekretar zDs Jože smole v izjavi 
za časnik VEČER…. 

»Stavka bo nezakonita!« 
Sindikati zaradi nepodpisa kolektivne pogodbe o dvigu plač napovedujejo stavko, 
predsednik GZS Zdenko Pavček pravi, da bo stavka nezakonita!  
 
02.02.2008 je Dnevnik objavil novico pod naslovom: Propadel dogovor o dvigu 
plač, in v nadaljevanju še to; »Predstavniki delodajalcev in sindikatov včeraj niso 
podpisali posebne kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi osnovnih plač v zasebnem 
sektorju.« 
 
Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je povedal, da 
so za neuspešna pogajanja krivi delodajalci. »Postavili so toliko dodatnih pogojev, da bi 
lahko večina zaposlenih o višjih plačah samo sanjala. Očitno je bilo parafiranje dogovora le 
manever, s katerim so delodajalci za kratek čas pridobili socialni mir. Še žal jim bo, da so 
izbrali pot konfliktov, ki bo zanje mnogo težja od upoštevanja dogovora,« je opozoril 
Semolič. 
 
V »INFO SKEI« smo dobili obvestilo: 
Stavka za 6. 2. 2008 prejšnji teden je odpovedana, saj je bil podpisan dogovor, ki bi 
delavcem zagotovil dvig plač za rast življenjskih stroškov v lanskem letu. Ker pa so si 
delodajalci prejšnji teden premislili in dogovor razlagajo drugače, ostaja stavka aktualna. 
O novem datumu splošne stavke v ZSSS vas bomo obvestili takoj, ko bo dogovorjen. 
 
Zahteve SKEI za pogajanja v 2008 
  
Izvršni odbor RO SKEI Slovenije je na tej seji sprejel tudi zahteve SKEI Slovenije za 
pogajanja za Kolektivne pogodbe dejavnosti (vse tri), ki jih bo posredoval delodajalcem: 

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 
  
Pismo s strani vodstva SKEI (4. februar 2008) 
Priporočilo o izredni uskladitvi plač za leto 2007 v 11. točkah, bistveno je, da se stvari v 
pogajanjih premikajo na bolje, vsaj neuradno. Gospodarska zbornica Slovenije in 
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Združenje delodajalcev Slovenije sta dne 1. 2. 2008 na svojih spletnih straneh objavili tako 
rekoč identično besedilo priporočila za delodajalce. 
Od delodajalcev se pričakuje korektno ravnanje, kar pomeni, da ne zahtevajo od sindikata 
v podjetju vnaprejšnjega odpovedovanja pravici do stavke 
Delodajalec, ki v letu 2007 ni izvedel nobenega povišanja plač iz naslova inflacije v letu 
2007, je dolžan plače povišati za 5,2 % in sicer tako, da se za 5,2 % povišajo vse osnovne 
plače pri delodajalcu in da je končni rezultat dejansko povišanje plač za (najmanj) 5,2 %. 
V priporočilih GZS in ZDS se ne »lotevajo« vprašanja povišanja minimalne plače za 20 € 
(za polni delovni čas novi mesečni znesek 558,53 €) - priporočamo, da se ta razlika izplača 
tako kot doslej, t.j. razlika do minimalne plače v obliki dodatka. 
Povišanje vseh osnovnih plač pri delodajalcu se realizira tako, da sindikat in delodajalec 
uskladita in podpišeta nove zneske povišanih osnovnih plač in dodatka do novega zneska 
minimalne plače. 
 
7. februarja 2008  so delodajalci pisno obvestili javnost z naslednjim dopisom: 
DELODAJALCI NE KRŠIMO USTAVNIH PRAVIC 
Priporočila upravam družb zajemajo le delodajalsko obvezo do dviga plač brez proti zahtev 
do sindikatov! Podpisala sta ga Zdenko Pavček Predsednik GZS in Borut Meh predsednik 
Združenja delodajalcev Slovenije. 
 
13. februarja 2008 izredna seja IO SKEI Slovenije 
Edina točka je bila Splošna opozorilna stavka ZSSS, na sejo smo povabili predsednika 
Dušana Semoliča. Podal je informacijo o zadnjih dogajanjih v zvezi z zapletom z 
delodajalskimi organizacijami in podpisom dogovora o usklajevanju plač za leto 2007, o 
ustavnih kršitvah, ki jih vodijo delodajalci v nekaterih podjetjih  in aktivnostih sindikatov 
pri dvigu minimalne plače. 
 
18. februar 2008 Naj gredo na ceste 
(Objavljeno v Financah tiskana izdaja št. 032/2008 rubrika Kdo si upa: Samo Hribar Milić) 
Tako je ogorčeno izzval sindikate generalni direktor GZS Samo Hribar Milić, ker so ti, 
potem ko je dogovor med delodajalci in sindikati pred dvema tednoma propadel, 
napovedali večje zahteve. 
 
 
Anketa iz Financ: 
Ali vlada ustrezno pomaga socialno ogroženim? 
Odgovor Glasov Odstotek   
Da 135 31.99%  
Ne 287 68.01%  
SKUPAJ 422 100.00%  
 
Nova pravila za varnejše delovno mesto 
Mediji so objavili novico, da naj bi kmalu dobili novo direktivo, ki bo urejala varnost in 
zdravje na delovnem mestu; Nova direktiva bo najverjetneje znižala predpisane mejne 
vrednosti nekaterih kemičnih snovi na delovnem mestu. Katerih nevarnih snovi bo moralo 
biti manj in kdaj bo direktiva sprejeta, še ni odločeno. 
Zaščitno masko na delovnem mestu naj bi delodajalci uvedli le, kadar so izčrpane vse 
preostale možnosti za zagotovitev varnega delovnega okolja - na primer zamenjava 
strupenih snovi v proizvodnji z manj nevarnimi. 
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Sedem milijonov Evropejcev trpi zaradi poklicnih bolezni 
Rezultati evropske ankete o delovnih razmerah, ki jo je izvedla evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, so že leta 2003 pokazali, da kar sedem 
milijonov Evropejcev trpi zaradi poklicnih bolezni, ki so posledica izpostavljenosti 
nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu. To za delodajalce pomeni 350 milijonov 
izgubljenih delovnih dni. 
 
 
ETRA 33 bo dobila nove lastnike 
Po novem prevzemu Etre 33 še razkritje pravih lastnikov, saj naj bi se skrivnostni lastniki 
družbe Etra 33, verjetno že v kratkem razkrili. 
Le ti naj bi po trditvah več virov stali za podjetjem Sarini, sicer več kot 60-odstotnim 
lastnikom ljubljanske tovarne energetskih transformatorjev. 
 
Tajkuni 
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 
 
15. februar 2008 - Statistična objava 
Povprečna mesečna neto plača za leto 2007 je znašala 834,50 EUR in je bila za 7,9 % višja 
kot za leto 2006,opazen je upad decembrskih povprečnih plač v primerjavi z novembrom. 
 
Umrl je naš predsednik republike 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. 
Med drugim je povedal; »Vesel sem, da vas lahko pozdravim, na vašem petem kongresu in s tem želim dati tudi 
posebno sporočilo, podčrtati poseben pomen, ki ga vidim v vašem sindikatu, v vašem organiziranju, v vaših 
prizadevanjih. Želim vam kot sindikalni organizaciji, organizaciji, ki vključuje veliko naših delavcev, veliko uspeha pri 
vašem kongresu danes, pa tudi pri vašem nadaljnjem delovanju, da boste uspešni pri zastopanju interesov delavcev in 
da bomo vsi skupaj lahko rekli, da smo zgradili takšno državo, v kateri se da živeti, državo, ki je pravična!« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: spletna stran 
http://www2.gov.si/up-rs/2002-2007/jd.nsf/dokumentiweb/487C087702300107C125718E0041AD7C?OpenDocument  
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Tekmovanje varilcev 
29.2.2008 je na pobudo območne organizacije SKEI iz Podravja IO SKEI Slovenije objavil 
razpis za sodelovanje pri delovnem tekmovanju varilcev v času sejma VARJENJE IN 
REZANJE 2008  
CELSKI SEJEM IN DRUŠTVO ZA VARILNO TEHNIKO MARIBOR sta pozvala naš 
sindikat k sodelovanju na sejmu s tem  da bi izvedli skupaj tekmovanje varilcev. 
 

Misel po elektronski pošti od kolege sindikalista iz Štor:  

Preteklost vpliva na sedanjost. 
Prihodnost je odvisna od preteklosti. 
Če danes uredim preteklost, 
bom danes oblikoval prihodnost. 

 Vojko Kocman februar 2008 

 
 
 

Uradne ure odvetnika na regiji: 
- ob torkih od 15.00 ure do 17.00 ure 
- ob četrtkih od 15.00 ure do 17.00 ure 

  
 

 

 
 
 
 
 

Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice, Dalmatinova 4, LJUBLJANA, 
El. pošta skei_lj@sindikat-zsss.si , zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  

(01 3000 913 tajnica Darja), (01 3000915 in 031 359 662 – sekretar) spletna stran http://www.skei.si  

Sekretar Regijske organizacije SKEI 

Ljubljane in okolice 

 
Zlatko Hernčič 


