
 

Sindikat   
Hella Lux Slovenija  

Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,  +386 (0)1 5203 164 , +386 (0)31 361-743 
 

Stran 1 od 2 

 

 Poročilo o delu sindikata 
SKEI Hella Lux Slovenija v letu 2007  

 
a nami je zelo delovno in naporno, pa vsekakor tudi zelo uspešno leto 2007. 
Podružnica sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije v našem podjetju je ena 
tistih, ki se lahko pohvali z dobrim delom tako na področju zaščite, kot tudi večanja 

standarda zaposlenih, s tem pa tudi večanja občutka pripadnosti vseh zaposlenih 
našemu kolektivu. Ugled je tista stvar, ki jo zato naša sindikalna podružnica s ponosom in 
z zadovoljstvom deli z vsemi vami! Zaposleni tudi po zaslugi sindikata čutimo in se 
zavedamo, da smo upoštevanja vredni in še kako zaslužni za uspešno delovanje naše 
»Helle«, poleg zadovoljnih lastnikov, naših kupcev, dobaviteljev in tudi širše okolice! 
 

Kaj smo po čeli v letu 2007: 

 Izvršni odbor (v nadaljevanju IO) sindikata se je v letu 2007 sestal na petih rednih 
sejah. Na sejah IO smo večino časa in dela posvetili reševanju problemov zaposlenih 
glede izboljšanja standarda, spoštovanja delavskih pravic, reševanja problema invalidnih 
delavcev, težav delavcev zaposlenih preko agencij ter tudi reševanja tekočih težav.  
 Vodstvo SKEI Hella Lux se je redno sestajalo z generalnim direktorjem s katerim 
smo rešili večino težav. Sporazumevanje z vodstvom je bilo konstruktivno in je temeljilo 
na partnerskem odnosu s sindikatom, pa tudi predstavniki vseh zaposlenih, to je svetom 
delavcev. V letu 2007 smo bili uspešni tudi pri pogajanjih za povišanje plač (dogovorili 
smo se za 7.00% povišanje plač v letu 2007). Z vodstvom podjetja je bil dosežen tudi 
dogovor o izplačilu maksimalnega regresa v višini 876 evrov in izplačilo božičnice, v 
povprečju 677 evrov na zaposlenega (pri izračunu višine je bila upoštevana prisotnost na 
delu). Podpisali smo tudi nekaj sporazumov oziroma aneksov prav tako namenjenih 
izboljšanju standarda in dela zaposlenih.  

 Kar nekaj časa smo člani IO presedeli v šolskih klopeh, na seminarjih v organizaciji 
SKEI Ljubljane in okolice pa tudi SKEI Slovenije. Da čas na seminarjih ni bil zapravljen v 
»prazno«, je razvidno tudi iz doseženih rezultatov pri pogajanjih z vodstvom podjetja.  

Bili smo aktivni tudi na športnem področju, saj so mnogi naši fantje in dekleta 
sodelovali na 6. regijskem tekmovanju SKEI Ljubljane in okolice. Hella je prispevala ekipe 
v malem nogometu, pikadu, pri vlečenju vrvi in lani prvič tudi v odbojki na mivki, kjer so 
tekmovale samo ženske. Bili smo tudi na 4. državnem prvenstvu SKEI Slovenije v 
Velenju (sodelovala je naša ekipa deklet v odbojki). Da smo sindikalisti pripravljeni 
priskočiti na pomoč ljudem v težavah, smo dokazali tudi z udeležbo na dobrodelnem 
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nogometnem turnirju na Črnučah, kjer je naša fantovska ekipa zmagala!. S prijavnino in 
prispevki vseh sodelujočih tekmovalcev smo delno ublažili težave treh družin.  

Našim članom v težavah (smrt v družini, poplavljeno stanovanje, težka bolezen), 
smo pomagali z dodelitvijo izrednih solidarnostnih pomoči. Da smo zaposleni pripravljeni 
tudi na odločnejši sindikalni boj za večje pravice, smo dokazali z organiziranim odhodom 
na množične demonstracije, ki so bile 17. novembra 2007 v Ljubljani. Tudi na druženje 
naših članov nismo pozabili, zato smo organizirali izlete na Primorsko in v Beograd, na 
katerih smo dokazali, da se znamo tudi dobro zabavati. 

 Na koncu leta nismo pozabili na naše najmlajše in smo z vodstvom podjetja 
organizirali prireditev in obdaritev naših otrok ( Dedek Mraz). Za člane sindikata smo 
priskrbeli in sofinancirali ozimnico.  

 Da pa ob koncu leta nismo pozabili na naše člane, smo dokazali z obdaritvijo 
vsakega člana sindikata z darilnim bonom Mercatorja.  

 

Namesto zaklju čka…. 

Nekateri zaposleni še vedno mislijo da višja plača in delavske pravice padejo kar z neba.  

Spoštovane sodelavke in sodelavci!, 

 Zavedajmo se, da je čas, ko se je potrebno še kako boriti za delavske pravice tukaj 
in zdaj in da namesto nas v sindikatu ni skoraj nikogar več, bi ga dejansko skrbela usoda 
delavcev. Sindikat sicer lahko in to tudi počne, da »nastavlja svoj hrbet« za vse 
zaposlene, tudi za tiste od vas, ki se vam članstvo v sindikatu zdi nesmiselno zapravljanje 
časa in denarja. Vam je morda včasih vsaj malo nerodno, ker ste deležni vsega tistega, 
za kar so dali denar od svojih plač le naši člani? 
 

Zato na tem mestu apeliram na vse zaposlene; 
 

 POSTANITE ČLANI NAŠEGA SINDIKATA KOVINSKE IN ELEKTRO INDUSTRIJE,  
KER VEČ KOT NAS BO, MOČNEJŠI BOMO! 

 
                                                                        Vesel vaše pozornosti! 
 
 
                                                                            Vaš predsednik SKEI Hella Lux 

                                                                                     Vlado Hajdinjak 


