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Novice za aktiviste©
Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Ljubljane in okolice
DVE MODRI MISLI
"Pomembnih težav, s katerimi se
spopadamo, ni mogoče rešiti na isti
ravni razmišljanja, na kateri smo
bili, ko smo jih
ustvarili. Lotevati
se neke stvari na
vedno enak način
in obenem pričakovati vsakič
drugačne rezultate
je najzanesljivejši
znak norosti."
in še:

Novi predsednik podružnice je
z večino glasov postal Jože
Rijavec, ki je nasledil dosedanjega Borivoja Zeilhoferja.
Volitve je speljala dvočlanska

ZAPOMNITE SI TOVARIŠI!

Če želite postati vzoren član črede
ovac, morate najprej postati ovca.
A. Einstein

NOVO VODSTVO
PODRUŽNICE SKEI
MAGNETI
Matej Krašovec je na funkciji
predsednika podružnice zamenjal
dolgoletnega predsednika Rajka
Jankovića, ki je odšel v zasluženi
pokoj. Hvala Rajko, za tvoj prispevek k sindikalnemu gibanju!
Glede na dosedanje izkušnje,
resnega dela novemu vodstvu
sindikata žal ne bo zmanjkalo.
O SINDIKATIH:

REFERENDUM O
MALEM DELU

VOLITVE V PODJETJU
LIVARNA CIMOS TITAN

ekipa. Predsednik volilne komisije Borut Šeter iz konstrukcije
in član dosedanjega vodstva
sindikata SKEI Marjan Šuštar
sta zaslužna za pripravo volitev.
Pa tudi zato, da je da je do teh
volitev sploh prišlo...

Boj za minimalno plačo in
pravično pokojninsko reformo je
že del polpretekle zgodovine, pa
še vedno ni končan. Še več, vlada
ga zaostruje iz dneva v dan in
pred referendumom o ZPIZ2 grozi
ljudem! (še preden se je uradna
kampanja sploh začela…)

10. aprila 2011 je bil z veliko
večino zavrnjen Zakon o
malem delu. Referenduma se
je udeležilo približno 34 %
volilnih upravičencev. PROTI
je glasovalo 80 % udeležencev,
ZA zakon pa 20 % volivcev.
Moja zamera vladi je, da smo
mnogi v sindikatih (poleg razprave o zakonu in težavnega
zbiranja podpisov) v bistvu
počeli same nekoristne stvari.
Odločitve smo tako vsilili
vsem volivcem, namesto da bi
odločala vlada. Prav ona je
hotela Sloveniji vsiliti skrajno
škodljiv zakon!. Koliko časa
bo še tako?

BODO ZAPOSLENI PODJETJA TOSIN DOČAKALI STEČAJ?

Okrajno sodišče v Ljubljani je končno oklicalo narok za pričetek
stečajnega postopka podjetja TOSIN. Žal je nepremičninska
»telovadba« lastnikov okoli sporne proizvodne zgradbe na Letališki v Ljubljani zopet »posegla« v postopek. Sodnica je ustavila
oklic stečaja, češ da zdaj razlogov ni več! Nepremičnina je menda
spet v rokah »pravega« lastnika. Delavci še čakajo na svoje neizplačane plače, regres in ostalo...Kaj pa je s kazensko ovadbo zoper
direktorja Gregorja Jana, še ni znano...
NAJBOLJ VROČA NOVICA

PODPISANA
PODJETNIŠKA
POGODBA

VOLITVE DELEGATOV ZA 6. KONGRES SKEI
Z malce zamude smo na 2. seji izvršnega odbora določili tiste člane, ki nas bodo s svojimi glasovi
zastopali na 6. kongresu SKEI, ki bo 15. junija v Ljubljani. To so Igor PERVAN – SKEI Litostroj
Jeklo, Matjaž GRAŠIČ – SKEI Metrel Mehanika, Horjul, Matej KRAŠOVEC – SKEI Magneti,
Rajko PRIMC – SKEI Samoplačniki ReO Ljubljane in okolice, Božo MALOČA – SKEI Litostroj
Power in Vlado HAJDINJAK – SKEI Saturnus Hella, Ljubljana, po funkciji bodo naši predstavniki še Leon DUJMOVIČ – predsednik ReO SKEI Ljubljane in okolice ter Zvone HIŽAR iz
ISKRE SISTEMI in Vincencij JAKOPIČ iz SKEI Litostroj Power – člana RO SKEI Slovenije.

Bernarda Grašič, predsednica sindikata v podjetju in direktor Mirko
Rojc, sta podpisala podjetniško
kolektivno pogodbo. Pogodba zdaj
v celoti upošteva panožno pogodbo
SKEI za kovinsko industrijo. V
njej pa je seveda še nekaj rešitev,
ki so ugodnejše za invalide, saj gre
za invalidsko podjetje LIPLITOSTROJ. Zadovoljstvo je še
toliko večje, ker so pogajanja potekala s prekinitvami in tudi konflikti
vse od leta 2008. Zanjo gre velika
zahvala tudi Bogdanu Ivanoviču!

