
1 
 

 
 
 
Poročilo o delu Regijske organizacije SKEI Ljubljane in okolice za junij - julij 2009       27.7.2009 
 
 

1. Delavci Mostovne bodo v tem tednu preko odvetnika naše regije vložili terjatve v stečajno 
maso Mostovne v stečaju in hkrati še vloge na jamstveni sklad, kar bo vsaj malo ublažilo krizo, 
ki so jo doživljali, saj že več kot pet mesecev niso prejeli plač. Tudi njihov primer in javna 
opozorila sindikata so pripomogla k ažurni spremembi zakonodaje na tem področju.  

 
2. Delavci STRENIE (približno 40 od 125zaposlenih) , ki so jo lastniki likvidirali so v teh dneh 

namesto prenehanja odpovednega roka dobili v roke nove pogodbe, če se (začasno) 
odpovedo odpravnini, oziroma to obveznost prenesejo na novo podjetje. Gre za zakonito 
ponudbo lastnikov, ki bi radi ohranili del proizvodnje, svoje premoženje pa maksimalno 
zavarovali…Ponudbo pogodbe je pregledal in komentiral tudi naš odvetnik. Odločitev je 
odvisna od vsakega posameznika. Rizik je le v tem, da novi delodajalec,  ne bo imel posebno 
velikega premoženja in če bi šel v stečaj, bi delavci v večji meri dejansko bili prikrajšani pri 
odpravnini. Upajmo, da bo NOVA Strenia d.o.o. uspešno poslovala, saj ima oz. bo imela 
utečene stranke, lastniki pa se na posel verjetno spoznajo. Tako, da je celo v najbolj črnem 
scenariju običajno bolje, da imaš še nekaj let dobro plačano službo, kot pa da že danes dobiš 
odpravnino. Pač, odvisno od primera do primera je komentar našega odvetnika! 
 

3. Anketa je v času počitnic doživela odziv v 5 podjetjih in sicer METREL, DETEL Strojegradnja, 
Fipis Ribnica, ISKRA TELA SEM in As Domžale, vsepovsod drugje so v času dopustov 
predsedniki podružnic manj aktivni, jih ni v podjetju ali pa nimajo namestnikov… 

 
4. Imel sem sestanek s stečajnim upraviteljem Štefanom Verenom in upniki, predstavniki 

delavcev, bivših članov SKEI. Zaključek je, da vlada očitno še vedno povsem neupravičeno 
meče v isti koš vse stečajne upravitelje in enači velike in male stečajne postopke, pri 
pravilniku za nagrade upraviteljem se gre populizem in gasilske vaje v maniri rumenega tiska, 
namesto, da bi odpravila resnične vzroke za tako stanje. Stečaj »Avtomontaže AM BUS« 
bo upamo končan v mesecu, dveh, treh, po sodnih počitnicah 2009. Vzroki pa najbrž še 
najbolj ležijo v dolgotrajnih sodnih postopkih tudi na najvišjih instancah…Prav te dni je bila 
izdana zadnja sodba Vrhovnega sodišča v korist enega od večjih stečajnih upnikov, ki seveda 
ni delavec…Optimizem je upajmo tokrat na mestu, saj bil stečaj začet v decembru 1999, ko je 
delavce takratni direktor Lucijan Rejec o tem obvestil zaposlene… 
 

5. V podjetju FIPIS iz Ribnice in Sodražice bodo naposled le pričeli s pravilnim odtegovanjem 
članarine članov sindikata SKEI. Prejeli so še eno pisno pojasnilo predsednice Lidije Jerkič. 

 
6. Skupna pogajanja v horjulskem Metrelu zaenkrat niso obrodila sadov, delodajalec želi namreč 

zaradi padca naročil tako subvencijo, kot nespremenjeno urno postavko ob krajšem delovnem 
času. Sindikat v podjetju se zaenkrat ob podpori regije še drži... 

 
7. V ISKRA TELA je prišlo do nove vsaj za nas sindikaliste nespodobne ponudbe, da se 

subvencija, ki jo bo namesto delavcev prejemal lastnik še podaljša za 6 mesecev, trije 
sindikati v podjetju so bili proti…Delodajalec je razočaran zavrnil nadaljevanje v 
»subvencijski« shemi Zavoda in ne bo pristal na po njegovem mnenju »izsiljevanje 
sindikatov«. 

 
8. V Dinosu Ljubljana oziroma kar po celi Sloveniji se pripravljajo na morebitno udeležbo v shemi 

države za (čakanje na delo, 85% plače in dodatno usposabljanje) za del zaposlenih. Sindikat 
SKEI sodeluje v pogovorih. 

 
9. v podjetju Rotis Kočevje smo tudi ob pomoči našega odvetnika Igorja Piška uspeli razveljaviti 

in spremeniti ponudbe novih pogodb o zaposlitvi vsem zaposlenim, tako da bodo te bistveno 
ugodnejše. Zasluga gre enemu in na žalost edinemu članu, ki pa je morda malo preveč 
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nesebično pomagal ostalim prisklednikom. To pa ni lepo in nič kaj vzpodbudno za naš 
sindikat, če bo delo nadaljeval na ta način!! Upamo da bo kmalu prišlo še kaj zasluženih 
pristopnih izjav iz tega kolektiva. 
 

 
10. Pripravljamo se še za snemanje delčka propagandnega filma »SKEI Slovenije že 20 LET«  v 

podjetju Saturnus Hella Slovenija na Letališki v Ljubljani ob pomoči predsednika podružnice 
Vlada Hajdinjaka. 

 
11. S še enim članom IO naše Regije, ki je že v zasluženi penziji, sva sodelovala na 

solidarnostnem protestu pred vlado za delavke MURE….toliko o naši obče človeški 
solidarnosti, kadar je prevroče ali je morda kaj drugega bolj pomembno… 
 

12. V glavnem pa je nadomeščanje tajnice naporno, kar veliko je telefonov in še česa, kar je sicer 
v rednem delovniku le te samo po sebi umevno… 
 

13. Na regijski organizaciji imamo še nov faks, ki bo povečal moč informiranja tudi v času 
odsotnosti glavne pisarne SKEI Slovenije, kjer smo do sedja brezplačno gostovali. Torej nova 
številka faksa naše Regijske organizacije SKEI za Ljubljano in okolico je 01 43 41 210 (faks) 

 
 
                                                                                                                                Sekretar ReO SKEI 
                                                                                                                               Ljubljane in okolice 
 
                                                                                                                                  Zlatko Hernčič                                      


