
Od leta 2oll je zaposlen v Energetiki
Maribor, pred tem pa je 27 let delal v

proizvodnem podjetju v Ruiah. teprav
je ie izpolnil pogoje za upokojitev,

enainiestdesetletni sindikalist. ki ima
pet otrok, namerava delati 5e naprej.

Dosedanja sindikalna pot oz. sindikalno
delol
V prej5njem podjetju sem izstopil iz sindi-
kata iz protesta, ker so se premalo ukvar-
jali s pravicami delavcev dlanov sindikata,
ki smo sijih teZko izborili. V tistem dasu so
iz sindikatov izstopali le redki. V Energetiki
Maribor pa sem se po nekaj mesecih vklju-
iil v sindikat in bil od 2OI2 do 2017 tudi
predsednik sindikata. Se vedno sem akti-
ven v sindikatu in ilan nadzornega sveta
podjetja.

Najbolj spomina wedni sindikalni
doseiki:
Nekaterim na5im doseZkom se je dudila
celo predsednica SKVNS Majda Marolt.
Delavcem npr. podjetje ni pravilno obradu-
navalo nadomestila plade za dopust. Pla-
dan dopust so imeli obraEunan samo kot
osnovno plado, povedano za dodatek za
minulo delo. Kar je narobe. Nadomestilo za
dopust se v skladu z zakonom o delovnih
razmerjih obraduna kot povpretje izplada-
ne plate zadnjih treh mesecev. V naiem
podjetju imamo kar nekaj delovnih mest
z dodatki za nodno, nedeljsko in praznid-
no delo in tudi dodatki za posebno teZke
pogoje dela. Ko si Sel na dopust, pa si imel
nato niZjo plado kot takrat, ko si delal, kar
je nezakonito. Po daljiih pogajanjih smo
dosegli dogovor z vodstvom podjetja za
odpravo in popravo teh pomanjkljivosti. Za
danainje iase imamo odlidno kolektivno
pogodbo. Po panoZni pogodbi so predvi-
deni maksimalno Stirje dnevi za dopust
za minulo delo, po naii pogodbi pa ima-
mo maksimalno osem dni. Tako tudi mlaj-
5i hitreje pridobijo 35 dni dopusta, kar je
dogovorjen zgornji limit. Leta 2015 smo v
kolektivni pogodbi postopno zadeli zmanj-
Sevati tudi razlike med petim (tu je najvei
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zaposlenih) in Sestlm tarifnim razredom,
kjer so prej zna5ale skoraj 50 odstotkov.
Dogovorili smo se za povi5anje petega ta-
rifnega razreda, tako da so razlike med ra-
zredi bolj sorazmerne.

Zakaj biti sindikalno aktiven:
Boriti se moramo, da ne izgubimo tega, kar
imamo. te bomo vsi razmiSljali, kot raz-
miSlja veliko mladih, ki vidr.lo sindikat kot
stroiek v odstotku od bruto plate, potem
se nam ne piSe dobro. Problem je tudi to,
da ni razlik med dlani in nedlani sindika-
tov. V naSem podjetju porabimo denar od
dlanarin samo za aktivnosti, ki so izvedene
samo za dlane sindikata. Donacije podjetja
se porabljajo za aktivnosti, ki so namenje-
ne vsem zaposlenim.

Kako sindikate pripraviti na izzive iasa:
O tem smo imeli Ze veliko razprav. Mlade
je potrebno prepriEati, da bodo izgubili vse
pravice, ki smo si jih priborili in so zapisane
v kolektivnih pogodbah, de ne bodo sindi-
kalno organizirani. Morali bi se zgledovati
po severnih sosedih. Veljalo bi razmisliti v
smeri, da bi bil pogajalec z vodstvom pod-
jetja nekdo zunaj podjetja. Znotraj njega
se marsikdo nerad izpostavlja. Ljudje se
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bojijo za sluZbe, ieprav so sindikalisti za-
Sditeni. Stopnjo vdlanjenosti v sindikate bi
morali dvigniti na vsaj petinsedemdeset
odstotkov zaposlenih v podjetju. V javnem
sektorju, kjer imajo stopnjo dlanstva sindi-
kata osemdeset, devetdeset odstotkov, so
vsi na ulicah, ko npr. kaj zaikriplje v 5ol-
stvu, in to nam manjka.

Kako (so)delavce spodbuditi, da skrbijo
zase in za druge, da se sindikalno
organizirajo in delujejo:
Opazne bi morale biti razlike med tistimi,
ki so tlani, in drugimi. Pravice, ki niso do-
lodene Ze v zakonu, se lahko dolodijo v ko-
lektivni pogodbi dejavnosti in lahko veljajo
samo za ilane. Sedaj npr. ne morejo vzeti
dodatka za minulo delo, ker je zapisan v
zakonu. Zato nam delodajalci ponujajo 0,1
odstotka dodatka na minulo delo, ki bi ga
po njihovem predlogu pretopili v osnovno
plado, prav tako pa bi radi dodatke za po-
sebne neugodne vplive delovnega okolja
pretopili v osnovno plado. S tem bi tisti,
ki v takinih pogojih ne delajo, neupravi-
teno pridobili na radun tistih, ki v tak5nih
pogojih delajo; slednji bi dejansko izgubili
in prejeli niZje plate. Pri tem ne smemo
popu5tati in ne bomo. V naiem podjetju
pomeni najved 3O-odstotni dodatek, do
katerega pridei v pribliZno dvajsetih letih.
Pri tisot ewih dobis tako 5e dodatnih 300
evrov za minulo delo.

Obraz sindikata je:
Znati mora prisluhniti in narediti stvari, ki
so dobre za vse. Ne sme videti samo sebe
in svojega interesa. Ce ni tako, potem je
slab sindikalist.
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