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GLAVNI POUDARKI SPREMEMB V NAŠI DRUŽBI
Samo še letos celotni regres in dopust, če delavcu
preneha delovno razmerje po 30.6.2013. Novi ZDR-1, ki
velja od 12.4.2013 dalje je namreč določil, da je delavec
upravičen zgolj do sorazmernega regresa in dopusta, če
ne dela celo leto.
1. avgusta 2013 je stopil v veljavo tudi Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega
varstva. Zakon prinaša tudi omejitev višine porodniškega dopusta na višino dvakratnika povprečne plače v
Republiki Sloveniji, kar znaša 2.862,84 evrov bruto
mesečno. Denarna socialna pomoč je od 1. avgusta
2013 dalje 265,22 evra
Sprememba pravice ljudi do Referenduma in zlato
fiskalno pravilo sprejeta (po novem se izjemno zmanjšujejo možnosti za odločanje o naših pravicah.)
Nov Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 in Zakon o
urejanju trga dela ZUTD sprejeta in veljavna od 12.
aprila 2013 dalje

Direktor AS Domžale ni odreagiral na moje pisno opozorilo o
nezakonitem odrejanju prisilnega dopusta,
namesto čakanja na delo. Nadaljuje se pošiljanje na dopust tistih delavcev, za katere nimajo
dela, vendar se delavci s tem (posamično) ne
strinjajo. Razumljivo je, da če v podjetju ni dela
npr. junija, da se skuša v podjetju doseči, da
čim več delavcev ta mesec koristi dopust. Če se
delavec strinja, da gre npr. junija na dopust,
potem problema ni. Če pa se ne strinja, potem
pa predlagam, da se to jasno izpostavi, da se
vloži zahteva za varstvo pravic ter da se pojasni,
zakaj tedaj delavcu koriščenje dopusta ne
ustreza. Če posebnega razloga nima, potem
menim, da delavcu ne preostane drugega, kot da
pač koristi letni dopust.« je pojasnil naš odvetnik.
ODPUŠČANJA TUDI V DANFOSS TRATA?
V zadnjem tednu smo prejeli
klic na pomoč in nasvet glede
varovanih kategorija delavcev, Delavka je namreč dobila
informacijo, da se pripravljajo
seznami za odpuščanje
nekaterih v režijsko podpornih službah. Sindikata takrat
še ni bil obveščen. Smo pa nekaj dni kasneje dobili
pisna vprašanja glede pravilnosti postopkov odpuščanja. Odpustili bodo 8 zaposlenih, iz režije in
proizvodnje, ki so bili obveščeni o tem kak dan prej
in hkrati z danim papirjem za podpis strinjanja s
tem odpustom. Predsednica sindikata Simona je
bila obveščena o tej nameri vodstva pozneje. Spor o
tej tematiki smo rešili sporazumno. V zaščito smo
vzeli le člane sindikata!

Avgust je sicer dopustniški mesec,
vendar se je še kar dogajalo. In se
očitno še bo, vse do napovedane
vroče jeseni. 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. Ampak ta
vlada zna pa grožnje zaviti v celofan
všečnosti in populizma.

VROČA NOVICA

Javni sektor zmanjšanje plače in druge pravice (Po
dolgotrajnih pogajanjih je večina reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja v ponedeljek, 20. maja 2013,
podpisala Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač
in drugih prejemkov do konca leta 2014.

PRISILNO DOPUSTOVANJE V
PODJETJU AS DOMŽALE

BODO ZAPOSLENI PODJETJA TOSIN KONČNO

Namesto uvoda

Zadnje dni avgusta je kot
strela odjeknila novica o
novem poskusu prodaje podjetja Litostroj Power. Na
mednarodnem natečaju. Slovenski pozivi k ohranjanju
strateške tovarne v slovenskih rokah spet preslišani.

ZARES DOČAKALI STEČAJ?
Okrajno sodišče v Ljubljani je že leta 2011 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. …Žal po več kot letu dni od sklenitve dogovora delavci še vedno niso poplačani. Tako ni preostalo drugega, kot da je regijski odvetnik v
pred sodnimi počitnicami ponovno vložil predlog za stečaj, obenem pa še
izvršbe in preostale tožbe. Odvetnik nas prepričuje, da se ne more zgoditi, da
bi se nepremičnine prodale, denar pa bi nezakonito končal na drugih računih,
namesto v žepih delavcev. Namreč, vsako prodajo nadzira večinski lastnik
Tosin d.o.o., tj. v CPM d.d. v stečaju. To pomeni, da vse pomembne
odločitve odobri stečajni upravitelj
CPM d.d. Jasno, da se morajo najprej
poplačati upniki in šele, če kaj ostane
lastnik. Delavci bodo torej poplačani,
ko bodo nepremičnine prodane v
okviru stečajnega postopka na javni
dražbi. TOLIKO O PRAVNI DRŽAVI SLOVENIJI 2. člen USTAVE
Republike Slovenije; »Slovenija je
pravna in socialna država.« vir:
http://www.us-rs.si/strip/

EKOP RIBNICA—NADALJEVANJE KRIZE IN ZAOSTROVANJE
ZARADI POMANJKANJA DELA
Izjemna gospodarska situacija podjetje spravila skoraj na kolena, tako da je
znotraj lastniškega kroga FIPIS, IP in Pletilnica Sodražica pretok delavcev
tedenski pojav. Za stalno in začasno. Žal brez odpuščanja ne bo šlo. Dnevna
praksa lastnika in direktorjev pa je ponujanje neustreznih pogodb o zaposlitvi, s predhodno odpovedjo starih, tako da je imel odvetnik ravno med sodnimi počitnicami največ dela...
Delavci so upravi napisali odprto pismo z naslovom »Variabilni del pri plačah in prihodnost podjetja EKOP d.o.o.« in hkrati opozorili na kršitve, (regresa za LD še niso videli) ki jih je zaznal sindikat v podjetju. Delavce skrbita negotovost in odsotnost resničnih informacij o stanju podjetja. Direktor Vitomir Gornik je delavcem sporočil, da bo prišlo do odpuščanja, vendar samo starejših
delavcev, ki bodo po času prebitem na zavodu upravičeni do pokojnine.

Podjetje
ISKRA
SISTEMI
30. 8. so potekala pogajanja o
izločitvi dodatkov iz minimalne
plače. Delodajalec predlaga
plačilo celotnega dodatka za
nočno delo nad minimalno plačo.
Sindikati imajo drugačne predloge.

Članski sestanki: HERZ Šmartno (združeni podjetji Kovina in Unitas)
V zadnjem tednu avgusta smo imeli članski
sestanek v podjetju HERZ Šmartno Teme sestanka so bil zelo aktualne, problem minimalne
plače, obravnavali in izoblikovali smo sklep o
predlogu delodajalcu za izločitev dohodkov iz minimalnih plač, potekala je
razlaga aneksa št. 7 h kolektivni pogodbi in seveda na voljo sem bil za splošna –
vprašanja članov sindikata regijskemu sekretarju. Po vzoru na dosežke sindikata
v podjetju ISKRA SISTEMI, ki ga vodi član ROS in član Izvršnega odbora naše
regije Zvone Hižar, smo torej pripravili predlog tudi za HERZ. V podjetju se
bomo poskušali dogovoriti še za povabilo naši komisiji za varnost in zdravje pri
delu. Do pobude iz tovarne je namreč že prišlo.

Letnik 3

PRILOGE
Avgust 2013
Novice za aktiviste©
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.

