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Pregled pomembnejših dejavnosti regijske sindikalne pisarne 

v januarju 2010 
 

8. januarja je bil na programu obisk podružnice SKEI IMP Pumps zaradi izvedbe  nadomestnih volitev 
ob odhodu dosedanjega predsednika Rajka Primca v zasluženi pokoj. Na tem mestu se mu še enkrat 
zahvaljujemo v imenu regijske organizacije za pomemben prispevek k stabilizaciji razmer v viharnem 
času za našo regijo v letu 2006. Svoje delo je pričel v mandatu v.d. sekretarja regije Braneta Plavca iz 
Maribora, ki je poleg nepoklicnih funkcionarjev izvršnega odbora regije, zaslužen pri  reševanju 
notranjih organizacijskih težav v naši organizaciji.  Rajko je z vzorno organizacijo volitev in prenosom 
izkušenj na  naslednike, izpolnil svoje poslanstvo kot sindikalist. Vsi, ki bodo po njem zastopali 
interese zaposlenih v podružnici na Igu, bodo lažje delali prav zaradi njegovega dela.  

Za predsednika podružnice SKEI IMP PUMPS je bil izvoljen Zlatko Konaković, člana IO pa sta še 
namestnik predsednika Danilo Omerzu in član Zdeno Mostarac. Vsem trem bomo na regiji nudili vso 
strokovno pomoč! 

14. januarja smo skupaj predstavniki vseh 7. sindikalnih central (ena od njih je ZSSS), očitno uspešno, 
opozorili vlado na čimprejšnje sprejetje zakona o minimalni plači, brez nižanja že tako nizkih 
delavskih pravic v paketu, kot je predlagala vlada skupaj z delodajalci.  Takrat smo upali hitro 
parlamentarno obravnavo! 

19. januarja je bila prvikrat v mandatu sekretarja obiskana sindikalna podružnica AS Domžale, kjer je 
po odhodu prejšnjega predsednika prevzel naloge zaupnika Horvat Ivan. Bistvo obiska je bilo v 
informiranju o  težavah podjetja, ki je v lanskem letu doživelo bistven upad prodaje in posledično osip 
števila zaposlenih, ki so sicer ob odhodu dobili primerne odpravnine. Držimo pesti za podjetje, ki se 
počasi pobira in tudi za Karlo Kušar, ki je v tem sindikatu poleg Ivana poskrbela, da se delovanje v 
podružnici ni prekinilo. V letu 2010 bomo poskušali na novo vzpostaviti formalne stike z vodstvom in 
sindikat postaviti na noge. 

20. januarja smo imeli precej naporno in z dnevnim redom izpolnjeno sejo izvršnega odbora regijske 
organizacije. Zopet je tekla beseda tudi o dokumentih sindikalnih podružnic, ki morajo biti za 
regularno delovanje sindikata do vodstva podjetja urejena skladno s statutom in ostalimi akti SKEI 
Slovenije. V program dela za leto 2010 bo ponovno vključeno osnovno  izobraževanje zaupnikov, ki 
je v lanskem letu žal odpadlo. Pogledati bo potrebno tudi finančne zmožnosti, saj je priliv članarine v 
naši regiji manjši kot leto poprej. Kriza v družbi ni obšla sindikatov, tudi našega ni. Še vedno nimamo 
realnega stanja članstva, ker se nekatere sindikalne podružnice ne odzivajo na pozive. Predsednik 
Leon je opozoril, da je situacija v Sloveniji morda celo slabša. Zaradi tega bi bilo po njegovem mnenju 
potrebno okrepiti delo sindikata predvsem na programu sociale (podjetniške pogodbe in socialna 
varnost zaposlenih), pa tudi, da se je potrebno še bolj približati ljudem (npr. preko športa), saj člani še 
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vedno pogosto vprašajo zaupnike v podjetjih, kaj sploh imajo od sindikata, kot njihovi člani.  
Vincencij je opozoril na potrebo po združevanje oziroma skupnemu delovanju sindikatov. Opozoril je 
na problem prostovoljstva, kar delo v sindikatu nedvomno je, ter da se je ljudem možno približati tudi 
na način, da sami delamo prostovoljno. Od krovne organizacije pa pričakuje pomoč pri izboljšanju že 
sklenjenih podjetniških pogodb, morda bi bila to dobra tema za izobraževanje. Z direktorji se namreč 
težko pogajamo, saj so za njimi pravni strokovnjaki in podkovane strokovne službe. Odprlo se je tudi 
vprašanje, kdo bo po novem jamčil pri kreditih Delavskih hranilnici. 

Pregledali smo tudi predispozicije za državno tekmovanje v veleslalomu in smučarskih tekih. Enotno 
je bil zavrnjen predlog sekretarja, da 100% tekmovalcev krije podružnica in udeleženec, regija bi krila 
le stroške avtobusa in malice.  Razlog je bil po mnenju predlagatelja v nesmotrnem ravnanju s sredstvi 
članarine, saj se je denimo v preteklosti zavrglo tudi do 15 neuporabljenih smučarskih kart, ker se je 
nekdo na tekmovanje prijavil, potem pa se ga ni udeležil. Tudi avtobus se je v zadnjih treh letih vedno 
naročil za 50 oseb, nato pa se je na tekmovanje peljalo le okoli 15 oseb.  

27. januarja smo se predstavniki regije na povabilo OO ZSSS Grosuplje s sekretarjem za 
regionalizacijo udeležili pogovora o prihodnosti oziroma morebitni priključitvi članstva k naši regijski 
organizaciji. Na tem področju se nahaja kar nekaj podjetij iz naše dejavnosti, člani pa bi verjetno 
hvaležno sprejeli našo strokovno pomoč. Pogovori bodo potekali naprej. 

Tekom meseca je potekalo organizirano zbiranje vprašalnikov za  SKEI Slovenije, ki jih je pripravil 
kolega poslovni sekretar Brane iz Maribora. Šlo je za poizvedbo o delodajalcih, ki so ohranili ali na 
novo skrajšali delovni čas, znižali plače, pričeli odpuščati, pridobili subvencije za skrajšan delovni čas,  
prejeli povračilo za nadomestilo plač delavcev na čakanju in za izobraževanje, izplačali regres za LD 
in izplačali božičnico, 13. plačo itd. Odziv je bil za naše razmere kar dober, tako da smo vprašalnike 
posredovali naprej. 

 

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

- ob ČETRTKIH od 15.00 do 17.00 ure 
 

 

 

 

 

 

Regijska organizacija SKEI Ljubljane in okolice, Dalmatinova ul. 4, LJUBLJANA, 

E-pošta: skei_lj@sindikat-zsss.si,  zlatko.herncic@sindikat-zsss.si  

(01 3000 913, tajnica Darja), (01 300 0915 in 031 359 662 – sekretar),   

spletna stran SKEI SLOVENIJE:  http://www.skei.si  

Sekretar Regijske organizacije SKEI 

Ljubljane in okolice  - Zlatko Hernčič 

 


