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Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje delodajalcev Slovenije

ZADEVA: Odprto pismo delodajalskih organizacijam
Nekaj zadnjih medijskih nastopov g. Dušana Šešoka, ki ga ni treba posebej predstavljati,
vzbuja izjemno neprijetne občutke. Ne le med zaposlenimi v njegovih podjetjih temveč
tudi širše. Predstavniki delodajalcev se do njegovih izjav do danes niste opredelili, zato
se na vas obračamo s tem javnim pismom.
SKEI z vami, kot predstavniki delodajalcev v tem trenutku vodi pogajanja o prenovi vseh
treh kolektivnih pogodb. Za panogi kovinska industrija ter kovinski materiali in livarne
so pogajanja že v teku, za dejavnost elektroindustrije pa jih bomo v kratkem začeli.
Odnos, ki ga kaže g. Sešok v zvezi z minimalno plačo, v zvezi s plačami delavcev in
njihovim zniževanjem, v zvezi z skupinskim mobigom, ki ga izvaja v podjetju, je ne le
zaskrbljujoč, temveč nedopusten. SKEI bo storil vse, da takšno ravnanje prepreči.
Od vas, kot delodajalskih organizacij pričakujemo, da se do teh izjav opredelite. Trdimo,
da g. Sešok ni edin tovrstni delodajalec, žal pa v drugih podjetjih ne upajo izraziti svojih
nasprotovanj na način kot sta to storila predsednik sindikata SKEI v Iskra sistemih in v
Iskri Semiču.
V kolikor boste mnenje g. Sešoka podprli, kar boste storili tudi če boste molčali, bomo v
SKEI resno razmislili o smotrnosti nadaljevanja pogajanj, saj bo povsem jasno, kam
vodijo.
SKEI obsoja aroganco in samozadostnost g. Sešoka ter njegov odnos do zaposlenih in
poziva vse, ki se jim dogajajo podobne zlorabe, da ne molčijo, temveč se oglasijo.
Lep pozdrav,
Predsednica SKEI Slovenije
Lidija JERKIČ, univ.dipl.prav.

SKEI - Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 55752632, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5369576000. IBAN: SI 56 61000 3010000072, BIC: HDELSI22
W: www.skei.si, M: skei@sindikat-zsss.si , T: +386 (0)1 3000-900, F: +386 (0)1 2322-973

