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Pogovarjata se dva direktorja:
©
"Poslušaj, ali ti svojim daješ plačo?"
"Ne, že dolgo ne, ampak oni vseeno prihajajo v
službo."
Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Ljubljana in okolica
"Jaz mojim tudi nič ne plačam, pa vseeno prihajajo."
"A veš, da pa imam odlično poslovno idejo - od
jutri jim bom začel na vratih zaračunavati vstopnino."
Čez mesec dni se spet srečata in eden vpraša
drugega: "Kako se je obnesla ideja z vstopnino?" PRISILNA PORAVNAVA LITOSTROJ JEKLO
"Slabo, zelo so iznajdljivi. Sedaj prihajajo v ponePrvi mesec novega
deljek in ostanejo v firmi do petka."
leta je svečano obeležil še en slovenski
tajkun. Človek z lestvice
najbogatejših.
Miroslav Gnamuš. In
obvestil
DOLGOLETNI DIREKTOR FABJAN ZAPUSTIL PODJETJE
delavce, da
ISKRA SISTEMI—Ljubljana in Semič
bo
začel
postopek
S predsednikom sindikata SKEI v ISKRA SISTEMI
prisilne poravnave. Sicer bi moralo
sva se odpravila na pomoč v Belo krajino, Z nam je podjetje v stečaj. Pričakuje seveda
izdatno moralno podporo sindikabil tudi odvetnik g. Igor Pišek, ki je na samem ses- ta. Z delavci smo imeli skupni
Litostroj POWER v obdobju prodajanja s strani slabih in izkoriščetanku z zaupniki dokumente spravil v zakonito
sestanek v podjetju in skupaj z
valskih lastnikov CIMOSA doživlja težke čase. Odlično podjetje z
našim odvetnikom pripravili straobliko. Po koncu smo dali izjavo za medije. (na
tegijo.
Prisilna poravnava je dobrimi kadri s pohlepni lastniki obremenil s hipotekami za kredite
sliki desno ZVONE HIŽAR, predsednik sindikata
ukrep, s katerim se dolžniku omo- matičnega podjetja. V takih razmerah bi reko kdo zdržal in vodil
goči trajno izboljšanje finančnega podjetje še naprej, saj so poslovne odločitve pogojevali kar lastniki
ISKRA SISTEMI)
položaja in nemoteno nadaljevaniz KOPRA.
je poslovanja. Skladno s 35. čleVZROK je bila nespodobno siljenje delavcev, da si nom Zakona o finančnem poslovapodpisom aneksa sami odrežejo del plače in se
nju, postopkih zaradi insolventnos- Agonijo enega simbolov slovenske industrije in parlamentarne
demokracije tudi država bolj ali manj pasivno spremlja. Zgodil se j
vnaprej zmanjšajo že tako majhne prilive. Nenasit- ti in prisilnem prenehanju
posvet z državnim sekretarjem Gašparjem Gašparjem Mišičem, a
no lastninjenje je namreč botrovalo, da je podjetje Kratko o prisilni poravnavi:
žal brez velikih obljub.

Novice za aktiviste

v velikih finančnih težavah, saj ne more odplačevati obveznosti in s težavo financira proizvodnjo.
Prejšnji direktor Kukovica je po naših informacijah
prav zaradi nestrinjanja s tako politiko rezanja
stroškov zapustil lastnika podjetja Dušana Šešoka.

ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07) (v nadaljevanju ZFPPIPP) prisilno poravnavo predlaga poslovodstvo
družbe (dolžnika), kadar zaradi insolventnosti ne more poravnati obveznosti in presodi, da z ukrepi finančnega prestrukturiranja insolventnosti ne bo mogoče v celoti odpraviti kljub ukrepom, o katerih odloča skupščina
(povečanje kapitala z novimi vložki). Pomemben pogoj za uvedbo prisilne poravnave je mnenje poslovodstva,
da obstaja vsaj 50% verjetnost, da bo mogoče prisilno poravnavo uspešno izvesti, čeprav skupščina ne bi
sprejela sklepov o povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki, ali izvedba povečanja osnovnega kapitala
ne bi bila uspešna.

IMP PUMPS — VZPOSTAVITEV PRAVNO FORMALNEGA STATUSA
SINDIKALNE ORGANIZACIJE (1. TRANSAKCIJSKI RAČUN, 2. DEPONIRANJE PRAVIL UPRAVNA ENOTA, 3. AJPES, 4. DURS)
Po skoraj letu dni od volitev še nismo uspeli z registracijo podružnice po selitvi z lokacije Ig v industrijsko cono Komenda. Registracijo
sva s predsednikom poskušala večkrat neuspešno, tokrat sva na
sedežu Delavske hranilnice na praktično prvem koraku ugotovila,
da nimava s sabo vseh veljavnih
dokumentov. Upam da bo do prihodnjič le nekako uspelo...

MOBING in SPOLNO NADLEGOVANJE
V podjetju Cimos TITAN smo začeli postopek
mirnega reševanja spora v primeru spolnega nadlegovanja delavke.
Postopek je izvedla komisija, sestavljena na predlog sindikata v podjetju. Na zahtevo udeležencev sodelovala Andreja Toš Zajšek, priznana
pravnica pri ZSSS, sindikalistka Mateja Gerečnik iz SKEI ETI Izlake, predsednica komisije SKEI za ženska vprašanja in moja malenkost. Na strani
podjetja so sodelovali predstavnica IO podružnice, delovodja in vodja
kadrovske službe. Spor je bil upajmo rešen s konsenzom, saj epiloga še
ni.

Stran 1

Letnik 4
Mesečno dogajanje
Jan Feb 2014

Jan Feb 2014

Novice za aktiviste ©
LETNI SESTANEK

Izdaja: Regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije
Ljubljana in okolica

Kolegi so me povabili na letni sestanek. Situacija v podjetju se izboljšuje, je pa
s sindikalnega stališča velik problem odsotnosti solidarnosti in priskledništva,
saj se nečlani še naprej vozijo na skupnem čolnu ugodnosti, za katere se izborijo sindikati.
Podjetje KOLEKETOR se vztrajno širi, prav tako pa se širi kultura, ki jo goji
glavni direktor in lastnik koncerna da je varčevanje pri stroških dela in na
ljudeh ena uspešnejših metod vodenja. Gre seveda v glavnem za pridobivanje
vse večjih dobičkov za lastnike. Problem je še bolj izrazit, saj je gospod Petrič
osebni svetovalec za gospodarski razov aktualni predsednici vlade Alenki
Bratušek.

Misel trenutnega časa: KAPITALIZEM RAZDEJAN
RAZDEJANJA
JA VSE BOLJ NAPREDUJE
(Naomi Klein uporablja tako poimenovanje v knjigi Doktrina šoka-Mladinska knjiga 2010)
Kapitalizem ima vse več značilnost razlaščanja skupnega, postaja vse bolj plenilska operacija, ki
deluje z razlaščanjem s transformiranjem javnega bogastva, kot tudi družbeno skupnega bogastva v privatno lastnino. Kot pravi Naomi, kapital to počne z izkoriščanjem šoka, ki je posledica
zavestne politične ali vojaške sile ali okoljske nesreče. Vse to izkorišča v smeri, da bi se izvedele
obsežne privatizacije javnih podjetij, javnih struktur blaginje, javnih transportnih mrež. (str. 132
Metamorfoza kompozicije kapitala, SKUPNO – Michael Hardt in Antonio Negri)
SLOVENSKI OBLASTNIKI SO OČITNO VEČ KOT DOBRO OPRAVILI DOMAČO NALOGO!

VODSTVO SINDIKALNE PODRUŽNICE
Nekateri člani so me obvestili, da je nekooperativnost vodstva sindikata postala skrajno
škodljiva, saj je zaradi nezadovoljstva izstopilo
skoraj polovica od 67 članov. Pisnih informacij
o izstopih nismo prejeli, saj je to redna naloga
predsednika sindikata. Sestal sem se z nekaterimi lojalnimi člani in pričel priprave na demokratično zamenjavo oz. odpoklic vodstva.

TEŽAVE SE POGLABLJAJO
Dva sindikalista iz podjetja AS Domžale sta me seznanila z velikim pomanjkanjem dela, odrejanjem prisilnega dopusta in poglabljanjem težav. Sezonska naravnanost proizvodnje je velika težava tega podjetja...

ODPRTO PISMO ČLANOM
V podružnico je bilo poslano pismo s pozivom, da se aktivirajo člani, ki želijo delovati in pomagati za skupno dobro.
»Spoštovana članica, cenjeni član, situacija v družbi ni preveč
rožnata, prav tako ni vse tako kot bi moralo biti niti v sindikatu. Spremljamo vaše nezadovoljstvo, vendar brez vaših aktivnih neposredno izvoljenih predstavnikov postane tudi sindikat mrtva črka na papirju.«

Koprski CIMOS V TEŽAVAH PRODAJA SVOJA PODJETJA S predsednikom Jocom Rijavcem in njegovim namestnikom Markom Malinovićem (oba na sliki) smo obiskali lastnike na sedežu podjetja v Kopru, da bi v neposrednem kontaktu zvedeli kaj več o usodi podjetja. Izvedeli smo, da je podjetje prodano sedanjem direktorju Dragu Brencetu in da bo do prenosa prišlo v letošnjem letu. Negotovost se vseeno nadaljuje, še posebej pa ovirajo napredek v situaciji neurejeni odnosi, saj direktor krivi predsednika sindikata zaradi povsem upravičenih prijav na inšpekcijo dela...Slabi neustrezni pogoji dela, zanemarjanje sanitarije,
puščanje strehe, neplačila nadurnega dela….Sindikat je že v
septembru 2013 zapretil s stavko zaradi kršitev; Razlogi za stavko so kršitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sicer neposredno 134. člena, ki obveznost plačila za delo navaja kot časovni okvir in obveznost, kjer mora biti plača izplačana najkasneje
18 dni po preteku plačilnega obdobja. Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela v skladu z
določbami 126. do 130., 133. do 135. in 137. člena istega zakona. Prav tako ni bila izpolnjena obveznost glede regresa in plačilo nadurnega dela. Dosedanja opozorila niso naletela na primeren odziv.
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