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

Preobrat v septembru 
 
Za nami so volitve in protestni molk vsaj z moje strani je končan, upam pa, da pritožbe 
aktualne koalicije ne bodo uslišane in da bo Slovenija v kratkem dobila vlado, ki bo morda 
bolj naklonjena delavskim pravicam in si bo prizadevala k bolj pošteni delitvi ustvarjene 
vrednosti v Sloveniji…. 
 
Aktivnosti v regiji: 
 
19. decembra 2007 smo realizirali nadomestne volitve in sicer za člane IO ter NO, 
izvoljeni so bili za člana IO Vincencij JAKOPIČ, Litostroj E.I., Ljubljana, ter za člane NO; 
Antun FURJAN - Litostroj LIP, Ljubljana ter Leopold ROZINA - Iskra Tela, Ljubljana. 
Vsem želim veliko uspehov in potrpljenja pri sindikalnem delu! 
 
9. januar 2008 – dobili smo vabilo na posvet, kjer smo sprejeli sklepe potrebne za 
pripravo na Generalno stavko v Sloveniji.  
 
11. januarja 2008 sem poslal pisno informacijo na regijo; »Sporočam vam, da stavka, ki 
jo že toliko časa napovedujemo nepreklicno bo v sredo 6. februarja 2008!« Na sestanku 
sindikatov dejavnosti zasebnega sektorja v okviru ZSSS je bil sprejet dogovor, da bo  
generalna  opozorilna stavka teh sindikatov v sredo 6. februarja. Zahteve so 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. 
 
V začetku leta je naša tajnica regije Darja Arsič že počasi zaključevala svojo brošuro z 
naslovom »Novemu članu na pot«, ki jo je pripravila kot prilogo k svoji diplomski nalogi 
na višji šoli DOBA iz Maribora na smeri poslovni sekretar. 
 
Goran Jozić, predsednik športne komisije je 14. januarja pripravil predlog Internega 
pravilnika z naslovom; PRAVILNIK O ŠTEVILU PRIJAV TER DELITVI STROŠKOV OB 
IZVEDBI LETNIH ŠPORTNIH IGER ReO SKEI Ljubljane in okolice. S tem smo pričeli z 
intenzivnimi pripravami na realizacijo kar dveh športnih dogodkov, 7. športnega srečanja 
regijske org. Ljubljane in okolice in 5. športnih iger SKEI Slovenje.  
 
16. januarja sem sodeloval s člani podružnice pri ugotavljanju odgovornosti predsednika 
sindikalne podružnice SKEI v Kovinarska Vrhnika. Isti dan je začasni odbor podružnice s 
podpisi opremljen zapisnik o odstavitvi predsednika sindikalne podružnice SKEI 
KOVINARSKA VRHNIKA dostavil na regijo.  
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17. januarja sva z zaupnikom sindikata na domu obiskala odstavljenega predsednika in 
od njega pridobila pečat podružnice, ostalih dokumentov pa je dejal da nima. Tako je bila 
podružnica SKEI prisiljena vzpostaviti svoje delovanje čisto na novo, vključno s poročili 
AJPES in DURS za dve leti nazaj. Predsednik nama je tudi priznal, da je del sredstev 
nepooblaščeno porabil za neznan namen…. 
 
19. januarja 2008 sem naslovil na SKEI pismo, v katerem sporočam, da je v podjetjih 
pri zaupnikih preveč nejasnosti in vprašanj okoli stavke pa tudi okoli stavkovnih zahtev. 
Izrazit je tudi pritisk delodajalcev, da predsedniki podružnic obvezno in to čim prej 
razkrijejo ne samo stavkovno zahtevo SKEI, ampak da tudi utemeljijo pravne vidike 
nameravane stavke. Opozoril sem še, da so Bogdanova opozorila in pisanja o tem »Kako 
opravičiti in utemeljiti razloge za stavko delavcev« v Sindikatu kovinske in 
elektroindustrije Slovenije v januarju ali februarju  2008, še kako na mestu in vredna 
resne obravnave, najmanj pa zavračanja in pavšalnih ocen. So res obširna, vendar bi naša 
organizacija morala za akcijsko ostrino pripraviti kratke povzetke in usmeritve iz teh 
visoko kakovostnih materialov. Take bi jih lahko dali v roke manj usposobljenim 
predsednikom in zaupnikom. Ni namreč učinkovito niti modro od nas v SKEI, da se 
konkretne akcijske poteze prepušča vsakemu od nas v odvisnosti od posameznikove 
iznajdljivosti ali preteklih izkušenj s stavkami. 
Pismo sem zaključil z besedami, da je Za »kakovostno« ali bolje rečeno uspešno stavko, 
namesto zasipavanja z gradivi, potrebno naše predsednike podružnic opremiti z znanjem 
in tudi potrebnimi stavkovnimi rekviziti. Ta situacija zahteva od nas, da takoj pričnemo z 
usposabljanji po podružnicah z enotnim programom za celo Slovenijo. Ne nazadnje je prav 
bolj za višje plače in kakovost življenja naših članov  osnovni razlog obstoja sindikatov! 
 
V ETRA33 se je tudi v tem mesecu nadaljevala problematika mobinga s strani 
predstavnikov delodajalcev nad delavko v komerciali. 
 
V začetku januarja smo zaključili prijave za 14. državno prvenstvo SKEI Slovenije v 
veleslalomu in smučarskih tekih. Državno prvenstvo je potekalo na lokaciji zimsko-letnega 
turističnega centra Golte in sicer 25. 1. 2008. Organizator je bila Območna organizacija 
SKEI Dolenjska in Bela Krajina. Od prijavljenih 33 se je tekmovanja udeležilo nekaj manj 
tekmovalcev, tako da je bilo naročilo velikega avtobusa ponovno nepotrebno! Dejansko bi 
lahko potovali z bistveno manjšim in cenejšim avtobusom. (V podružnicah in na regiji je 
bil ponovno zavrnjen moj predlog, da bi tekmovalci ob prijavi plačali akontacijo, ki bi jo 
kasneje lahko vrnili.) 
 
Inventurna komisija je realizirala letni popis skladno z Računovodskimi standardi 
Slovenije, sodelovali so naslednji člani; Rajko JANKOVIČ - Magneti Ljubljana, Vladimir 
OBROVNIK - Gorenje Tiki Ljubljana in Dragana ŽITKO – Iskra Prins, Ljubljana. 
 
22. januarja 2008 sva bila s predsednikom Dujmovičem na seji Izvršnega odbora SKEI 
Slovenije v Slovenski Bistrici, kjer je bila tudi tiskovna konferenca SKEI. 
 
23. januarja 2008 smo opravili sejo Izvršnega odbora regije, kjer smo med drugim 
obravnavali priprave na generalno stavko in poganja za KP dejavnosti.  
 
31. januarja 2008 predsednica SKEI Slovenije predlaga program dela za leto 2008. 
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Dogodki okoli nas: 
 
Zahteve po višjih plačah so se zaradi visoke inflacije pojavile tudi drugje v EU; Pri Verdiju 
- kot pri največjem nemškem sindikatu IG Metall - zahtevajo osemodstotno zvišanje plač, 
a najmanj 200 evrov na mesec. Prvi mož Verdija je v osrčje pogajanj postavil visoko 
inflacijo zaradi hrane in nafte. 
Istega dne je SPAR Slovenija objavil pocenitev kruha, Bela 800-gramska štruca, ki je 
prej stala 1,24 evra, od tega dne v akciji stane 0,89 evra! Koliko časa bo akcija trajala, 
prvi mož Spara Slovenija Igor Mervič ni želel povedati. (koliko je kruh danes??!!!) 
 
9. januarja 2008 je sklican posvet SKEI Slovenije v zvezi s pripravami na generalno 
stavko kot podlage za pripravo predloga odločitve na IO SKEI Slovenije.  
 
10. januarja 2008 je bil v sodelovanju z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani v Avditoriju Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana, strokovni posvet z 
delavnico na temo PRAVNA UREDITEV STAVKE IN AKTUALNA VPRAŠANJA IZ 
PRAKSE. Moderator je bila Andreja Toš Zajšek, pravna svetovalka ZSSS. 
Na strokovnem srečanju sta sodelovala mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik na 
Vrhovnem sodišču RS in mag. Katarina Kresal Šoltes, samostojna raziskovalka  in 
namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Organizatorica Justi Arnuš,  vodja izobraževanja v ZSSS, ki je imela srečno roko pri izbiri 
teme in datuma! 
 
»Sodna praksa ubira tudi zelo čudne poti, tako da ni neke »stabilnosti« v odločanju s 
strani sodstva, obstajajo tudi veljavne a v marsičem sporne odločitve ustavnega sodišča 
v Sloveniji…«; je dejal med drugim na posvetu mag. Marjan Debeljak - vrhovni sodnik. 
 
Slišali smo tudi predlog definicije stavke: 
»Stavka je posebna a najpogostejša oblika industrijskih akcij. Stavka je vsaka industrijska 
akcija, v kateri skupina delavcev zavrne delo, da bi s tem pritisnila na delodajalca z 
namenom, da bi od njega dobila določena zagotovila.« 
Namen stavke je torej prisiliti delodajalca, da sprejme (izpolni) zahtevo delavcev, ki jo je 
najprej zavrnil. Tako je stavka popolna ali delna ustavitev dela, ki jo delavci izvedejo na 
podlagi sklepa in katere namen je, da izsilijo odločitev o sporu med sindikatom in 
delodajalcem ali organizacijo delodajalcev. S stavko delavci uresničujejo svoje pravice z 
namenom, da bi izsilili uresničitev svojega določenega interesa. Ker je stavka praviloma 
vodena in izvajana s strani sindikata, je stavka organizirana ustavitev dela. 
Nekateri avtorji pravico do stavke opredeljujejo kot nujno komponento demokratične 
družbe in nujno izravnalno silo proti moči kapitala! 
 
15. januarja 2008 so pogajanja med delodajalci in sindikati o povišanju plač v 
zasebnem sektorju so še vedno na mrtvi točki. Delodajalci so napovedali, da bodo do petka 
pripravili model za povišanje vseh plač v gospodarstvu, v katerem bo posebna varovalka. 
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič je dejal, da so delodajalci 
včeraj ponudili formulo, po kateri bi se povišale najnižje izplačane plače. Sindikati so ta 
predlog zavrnili, saj bi se s tem dvig plač zožil le na neko majhno skupino ljudi, ki bi bili 
deležni poviška zaradi inflacije. 
 
15. januarja 2008 je bila skupna seje 3 komisij SKEI za KP v Ljubljani, sprejeti so sklepi: 
SKLEP: 
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1. Za stavko, ki jo organizira ZSSS dne 6.2.2008 v zvezi z zahtevo in podporo, ki se 
nanaša na KP za usklajevanje plač… v zasebnem sektorju, stavko pa napovedujejo 
posamezni industrijski sindikati znotraj ZSSS, mora biti stavkovna zahteva oblikovana v 
skladu z Zakonom o stavkin in jasno / konkretno, kaj se zahteva (poleg ostalih zakonskih 
določil in stavkovnih pravil SKEI Slovenije), da bo stavka zakonita. 
 
2. Za pogajanja o povišanju plač po 3 KPD, se naj oblikujejo takšni predlogi v smislu 
maksimalnega povišanja plač, ki bodo resni in uresničljivi ter se bodo dali s strani 
argumentirano zagovarjati, s čimer se pridobi simpatija / podpora javnosti in neodvisne 
stroke (se pa vsi skupaj zavedamo, da s sedanjim nivojem plač nekateri živijo pod pragom 
/ na pragu revščine – za te so potrebni dodatni socialni korektivi, ki jih mora zagotoviti 
država tudi s sredstvi iz proračuna). 
 
3. Predlog naj bo v okviru prevzetih nalog sindikatov po Socialni sporazum za obdobje 
2007 – 2009, ki se nanašajo predvsem na  »brzdanje« inflacije in elemente za 
»maksimalno« možno povišanje plač (zato bi bilo primerno, da se najprej sprejmejo s 
strani SKEI politike za področje plač in inflacije). 
 
4. Posebne zahteve do vlade RS glede nivoja cen se naj ne oblikujejo, ker je ta omejena 
pri svojem odločanju (ne more npr. odrejati cen hrane, zgolj delno na področju energetike, 
komunalnih storitev in bolj davkov ter socialnih transferjev – zadnje je že bila vlada RS 
»prisiljena« pripraviti pod pritiskom sindikatov in javnosti). 
5. Glede na izkušnje iz preteklosti, ko pogajalska skupina delodajalcev (po odločitvah 
upravnih odborov delodajalskih organizacij) zavrača tudi povsem normalne / resne 
predloge sindikatov, naj IO razmisli o 
 
Istega dne lahko preberemo naslednjo izjavo Sama Hribar Miliča - GZS: »Za 
uresničitev zahteve sindikatov po povišanju vseh osnovnih plač za višino lanske inflacije, 
torej za 5,6 odstotka, bi bilo potrebnih približno 500 milijonov evrov« . GZS je pogajalski 
partner sindikatov… 
 
14. januarja 2008 je bila v Financah objavljena informacija, da so Pokojninski skladi 
dolgoročno slaba naložba za starost, saj so v zadnjih petih letih ustvarili manj, kot če bi 
rentno varčevali pri eni izmed slovenskih bank! Ti nizki donosi pa morajo biti zadosten 
razlog, da država razmisli o svoji pokojninski politiki. Na ta način državljani praktično 
brezobrestno financirajo državo. Po izplačilu premij bo namreč država pobrala dohodnino, 
ki jo je prej navidezno odložila, in to skupaj s pičlim ustvarjenim dobičkom…. 
PRIMER; Po petih letih varčevanja za dodatno pokojninsko zavarovanje bi vam od 2.160 
evrov po plačilu dohodnine ostalo okoli 1.760 evrov; več bi dobili z varčevanjem v 
banki….. 
  
DAVKI - Država tistim z najmanjšimi dohodki je »dala« dva oziroma tisoč evrov dodatne 
splošne dohodninske olajšave, staršem med njimi pa tudi višji otroški dodatek. Obe 
povišanji nekaj obetata predvsem na papirju, v resnici pa gre za majhne zneske. 
 
INFLACIJA - Napoved inflacije za 2009 je 2,8%, 2008 (napoved) pa 3,4%, v letu 2007 
smo imeli 3,6% inflacijo, vir Statistični urad…… 
 
Cilj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ni stavka, temveč spremembe 
kolektivnih pogodb in višje plače. »Na to smo opozorili na demonstracijah 17. novembra 
2007 v Ljubljani in naše zahteve ostajajo enake, saj se morajo gospodarska rast in veliki 
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dobički poznati tudi v žepih delavcev, ne le elite," je za medije izjavil Dušan Semolič, 
predsednik ZSSS. 
 
14. januarja 2008  je Jože Smole postal novi generalni sekretar združenja delodajalcev, 
dosedanji vodja pogajalske skupine za socialni dialog pri GZS. 
 
NEZADOVOLJSTVO NA FORUMIH - Na spletnih forumih je bilo v januarju 2008 
zaznati povečano nezadovoljstvo nad delovanjem sindikatov v državi, še posebej pa nad 
prenizkimi zahtevami za dvig plač. 
 
Mala Delavska ustava, novela ZDR - V decembru so nekako na tiho pričele veljati 
spremembe Zakona o delovnih razmerjih; (ZDR-A) Spremembe niso velike, jih je pa dobro 
poznati, zato omenjam nekatere spremembe zakona:  

• Sistemizirati je odslej mogoče ne samo delovno mesto, temveč tudi posamezno vrsto dela 
ter posledično pogodbo o zaposlitvi skleniti ne le za delo na določenem delovnem mestu, 
ampak tudi za opravljanje določene vrste dela. 

• Delodajalec se lahko, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 
določil v prijavi prostega delovnega mesta, odloči in z enim izmed kandidatov (ki ne 
izpolnjuje pogojev) sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta. 

• Rok za prijavo kandidatov na prosto delovno mesto ne sme biti krajši od petih dni od 
zadnje objave. 

• Objava prostega delovnega mesta ni potrebna, kadar ta nadomešča začasno odsotnega 
delavca. 

• Zakon opredeljuje tudi mobing, ki ga slovensko imenujemo trpinčenje na delovnem mestu. 
• Pogodba o zaposlitvi se suspendira tudi takrat, ko delavec zaradi sankcije, izrečene za 

prekršek, ne more delati šest mesecev ali manj. 
 
Kako v takih razmerah ravna vlada- Premier Janša je z januarjem skladno z novim 
plačnim sistemom v javnem sektorju vsem ministrom za 181 evrov zvišal osnovno plačo. 
 
21. januarja objavljene STAVKOVNE  ZAHTEVE ZSSS  
 
1. Uskladitev plač v višini letne inflacije 2007 
V Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in 
regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009 se zagotovi povečanje osnovnih plač 
zaposlenih za januar 2008 z letnim indeksom inflacije, ki je v letu 2007 znašal 5,7 %. 
 
2. Plačilo  iz naslova produktivnosti 
V Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in 
regresu za letni dopust za leti 2008 in 2009 se zagotovi dvig osnovnih plač delavcev na 
podlagi produktivnosti za najmanj 20 % dosežene produktivnosti na ravni dejavnosti v 
preteklem letu. Socialni partnerji se obvežejo, da v kolektivnih pogodbah dejavnosti 
dogovorijo kriterije in merila za rast osnovnih plač na podlagi dosežene produktivnosti v 
dejavnosti. 
 
22. januarja 2008 pride po elektronski pošti ponudba delodajalcev za  KOLEKTIVNO 
POGODBO O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ, POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z 
DELOM IN REGRESU ZA LETNI DOPUST ZA LETI 2008 IN 2009. 
 
 
 
23. januarja 2008 SKEI objavi STAVKOVNE ZAHTEVE ZA 06. FEBRUAR 2008  
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Izvršni odbor RO SKEI Slovenije je v torek, 22. januarja 2008 na svoji 16. redni seji sprejel sklep, 
da se 6.2. 2008 izvede splošna opozorilna stavka v okviru sindikatov zasebnega sektorja 
organiziranih v ZSSS z naslednjimi zahtevami: 
 

1. Uskladitev plač v višini letne inflacije za leto 2007 v višini 5,7 % 
2. Zagotovitev dviga plač delavcev na podlagi dela produktivnosti za najmanj 20 % dosežene 

produktivnosti na ravni dejavnosti (panoge) v preteklem letu 
3. Napovedana stavka bo štiriurna opozorilna stavka in  bo potekala v podjetjih od 10.00 do 

17.00 ure. 
4. Izvršni odbor RO SKEI Slovenije se preimenuje v stavkovni odbor 

 
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). 
 
23. januarja 2008 SKEI sporoči ZSSS vsebino sklepa za napovedano stavko za 6. 
februar 2008. Udeležencem v splošni opozorilni stavki dne 6.2.2008 pripada nadomestila plače 
v skladu s 3 kolektivnim pogodbam dejavnosti, katere podpisnik / stranka je SKEI Slovenije. 
 
23. januarja 2008 Bogdan Ivanovič objavi dokument v sedmih točkah »Priprave na 
generalno stavko in pogajanja za KP dejavnosti«. Gre za strateški opomnik funkcionarjem 
in zaupnikom vseh nivojev pri realizaciji stavkovnih zahtev in pogajanj! 
 
I. UGOTOVITEV OBSTOJA KOLEKTIVNEGA INTERESNEGA DELOVNEGA SPORA 
 
II. ZAŠČITA IN OBRAMBA PLAČNE POLITIKE, KI OMOGOČA NADALJNJI 
 RAZVOJ MATERIALNEGA POLOŽAJA DELAVCEV  
 
III. POMEN ŠKODE V PRIMERU STAVKE 
 
IV. VPRAŠANJE IZBOLJŠANJA MOTIVACIJE ČLANOV SKEI IN DELAVCEV PRI 
 ZAVZEMANJU ZA  IZBOLJŠANJE SVOJIH DELOVNIH IN ŽIVLJENJSKIH 
 POGOJEV 
 
V. SKLEP O OPOZORILNI STAVKI DNE 6.2.2008 
 
VI. PREDLOG ZA POVIŠANJE PLAČ IN REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 
 2008 
 
VII. POVEZANI PODATKI S PREDLOGOM ZA POVIŠANJE PLAČ 
 
28. januarja se sprejme odločitev; »Stavkovne zahteve so bile uresničene, zato se stavka 
ZSSS ne izvede!« 
 
ZAHTEVE SKEI ZA POGAJANJA V 2008  
Izvršni odbor RO SKEI Slovenije je na seji 22. januarja sprejel tudi  zahteve SKEI Slovenije 
za pogajanja za Kolektivne pogodbe dejavnosti (vse tri), ki jih bo posredoval delodajalcem: 
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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! 
 
29. januarja 2008 v informacijo dobimo Posebno poročilo na področju 
varnosti in zdravja pri delu: 
Mednarodna agencija za raziskave raka IARC (glej spletno stran 
http://monographs.iarc.fr ) je 
najavila, da bo uvrstila nočno izmensko delo med »verjetne« povzročitelje raka in sicer v 
kategorijo 2A. Več študij je namreč pri delavcih, ki so dolga leta delali v nočnih izmenah, 
pokazalo povečano pogostnost raka pri na dojkah ženskah ter na prostati pri moških. Kot 
je pojasnil Aaron Blair iz Inštituta za rak ZDA, je problem izmensko delo, zaradi katerega 
se zmeša dnevni bioritem telesa. Manj škodljivo je, če se stalno dela ponoči, kot pa je 
pogosto menjavanje dnevnih in nočnih delovnih izmen. 
 
29. januarja 2008 mediji objavijo novico: 
Dogovor z delodajalci bo zaposlenim prinesel 4,7-odstotno povišanje vseh osnovnih plač, 
kar naj bi skupaj z dodatki (nočno, izmensko, minulo delo ...) pokrilo lansko 5,6-odstotno 
inflacijo. Če so se plače lani zvišale za več, kot je znašala inflacija, pa zaposleni razlike ne 
bodo dobili. Delodajalci so obljubili takojšnje povišanje minimalne plače za 20 evrov, 
skupaj s sindikati pa bodo poskušali pri vladi doseči, naj minimalno plačo s spremembo 
zakona o minimalni plači poviša še za 15 evrov. Sindikati so s tem dosegli svojo osnovno 
zahtevo, to je, da bi se vse delavske plače dvignile zaradi inflacije. Zahteve, da bi 20 
odstotkov dobička razdelili med zaposlene, niso sprejeli. 
 
29. januarja 2008 izide članek v Financah, »Država skuša omiliti inflacijo, državna 
podjetja višajo cene«, kar že najavlja inflacijsko spiralo… 
 
 

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 
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