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Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Ljubljane in okolice

Velikokrat me sprašujete kam gre 1% vaše težko prislužene plače. Zato sem pripravil pregled v obliki tortnega diagrama in
razdelitev fiksnega zneska, ki ga prispeva delavec v enem mesecu za delovanje sindikalne organizacije v celoti. Sindikat nas
nezavedno spremlja od rojstva do smrti, saj se deli naše skupne centrale ZSSS pogajajo z različnimi deli vladajočih struktur o temeljnih družbenih
»pogodbah«. Sindikat nas spremlja vse od rojstva, saj se tudi pogoji zdravstvene oskrbe novorojenčka in matere, kot tudi trajanje porodniškega dopusta
dogovorijo v Ekonomsko socialnem svetu (ESS). Prav tako se tam določijo nadomestila plač v primeru bolezni, odpravnine ob upokojitvi in prenehanju
delovnega razmerja. V ESS se odloča o nivoju skoraj vseh naših pravic, kar vpliva na naša življenja na splošno. Določajo nam naše dolžnosti in obseg pravic na delovnem mestu. Zaenkrat nam je ostal plačan odmor med delom. Se pa še naprej odloča o nižanju dostopnosti, nivoju in kakovosti zdravstvenih
storitev. Veliko se govori in predpisuje o naši splošni varnost in ogroženosti psihičnega in fizičnega zdravja na delovnem mestu in drugje. Ves čas poteka
boj za višji družbeni standard. V družbi so poleg nekaterih nevladnih organizacij, le še redke organizirane skupine ljudi učinkovito postavijo po robu poskusom ukinjanja socialne države. V glavnem smo priče le različno uspešnemu odporu sindikatov. Tudi ko gre za dostopnost zdravstvenih storitev ali pravico
do kakovostnega izobraževanja. Bitka se bije ves čas, ne le v predvolilnem obdobju, ko nam vse stranke obljubljajo raj na zemlji, če jim damo svoj glas.
Sindikat deluje skoraj v vseh sferah družbe, vse od kulture in športa, do znanosti in izobraževanja. Sindikat, ki ga vidimo le v »neposrednih« koristih na
svojem delovnem mestu, se v resnici bori se za skoraj vse, tudi za tiste čisto »drobne« stvari! Taka drobna stvar so bili izgubljeni podpisi z zahtevo po
referendumu, kasneje nam je bila uspešno ukradena še pravica do referenduma. Vse to so delčki mozaika, ki odločajo o tem, ali bo naše življenje lepše in
bolj prijazno. Boljše za vse prebivalce Slovenije, ne le za privilegirane elite. Skratka anonimni sindikat je vpet v skoraj vsa vprašanja, ki določajo kakovost
in »nekakovost« naših življenj. Ta sindikat se zares pogaja za skupno dobro, saj gre končno za vse nas. V sindikatu se borimo tudi za naše nasprotnike in
odkrite sovražnike, borimo se tudi za njihov boljši danes in jutri. A prav ta, tudi vaš in moj sindikat je močno ogrožen iz razloga, ker nobena organizirana
skupina ljudi, ne more uspešno delovati brez svojega številnega članstva. Zato se nam raje pridružite, ne uničujte sindikalne ideje z obtožbami na naš račun
kar povprek, vaš glas med zelo različnimi ljudmi, a z enakimi cilji šteje in bo slišan. Če se želite družiti z enakopravnimi ljudmi, pridite in nas izboljšajte s
svojim znanjem, s svojimi človeškimi potenciali in izkušnjami!
Zlatko Hernčič (vse pravice pridržane)

• DODATEK V POJASNITEV:
Ključ delitve članarine sindikata
SKEI je trenutno naslednji; SKEI
program; 18%, SKEI stavkovni
sklad; 7%, Regijska organizacija;
30%, Sindikalna podružnica;
36%, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije ZSSS; 9%.
(Obstoječi 15. člen pravilnika o
finančnem poslovanju SKEI Slovenije se je 25.2.2010 spremenil
tako, da se je nov tekst glasil:
»Članarina v višini 1,0 % od
osnove iz 10. in 12. člena tega
pravilnika se ob izplačilu plač
razdeli: 36 % se nakaže sindikalni podružnici, 64 % se odvede na
zbirni račun SKEI Slovenije pri
Delavski hranilnici, z oznako
SKEI Slovenije. Obračun in
nakazilo obračunane članarine
opravi računovodska služba delodajalca na dan izplačila plač.«

OPOMBA: Delitev članarine na oba načina je odvisna od tega, kje ima podružnica odprt TR; Računovodstvo v podjetju nakaže na TR bančni račun podružnice 36% od skupne članarine vseh članov podružnice (pri katerikoli Banki), 64% zneska nakaže na Delavsko hranilnico.
DH 64% sredstev razporedi po "statutarnem" ključu. Računovodstvo nakaže celotno članarino na Delavsko hranilnico, ki razporedi sredstva
po statutarnem ključu.

