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Za leto 2010 značilno povečanje števila brezposelnih na zavodu za zaposlovanje, 
ki je pred nedavnim doseglo število 100.000 nezaposlenih. Leto je zaznamovano 
z napovedanimi  spremembami delovno pravne, socialne in zaposlitvene 
zakonodaje.  Edina dobra stvar je sprejetje Zakona o minimalni plači, ki od 
februarja 2010 znaša 734,15 € bruto. To je sicer v podjetja prineslo uravnilovko, 
je pa zakon zagotovil 136,00 € višjo bruto plačo. Novi zakon je dal možnost tudi 
postopnemu dvigu minimalne plače, ki pa mora biti v celoti usklajena do januarja 
2012. 
Sindikati in delavci tej vladi zamerimo hitenje sprejemanja določene zakonodaje, 
ki jo  vlada uravnava in prikazuje s semaforji. Ob hitenju zmanjkuje časa za 
socialni dialog in argumente. Pri trenutni zakonodaji, ki je v postopku sprejema, 
se najbolj zapleta pri Zakonu o malem delu in Zakonu o pokojninsko invalidskem 
zavarovanju. Prvemu najbolj nasprotujejo študentje, tudi sindikati z njim nismo 
zadovoljni, pri drugem pa bi bilo potrebno uskladiti le še malenkosti, a vse kaže 
da za to ne bo časa. Po novem letu se obeta zbiranje podpisov za naknadni 
zakonodajni referendum o obeh zakonih.  
Vlada in parlament pa nista pokazala obžalovanja, ko ni bil sprejet Zakon o 
dobičku, ki je predvideval del obvezne delitve dobička.  
Z odobravanjem je bila sprejeta novica, da se umikajo iz obravnave v parlamentu 
spremembe ZDR o skrajšanju odpovednih rokov in višini odpravnin. Zdaj je 
verjetno pričakovati predlog sprememb ZDR s še dodatnimi zahtevki o znižanja 
že pridobljenih pravic zaposlenih. 
Pozdravit je potrebno prizadevanja pogajalcev SKEI, ki se pogajajo za nov dvig 
osnovnih plač naših KPD.  Še posebej je  razveseljiv nov predlog normativnega 
dela SKEI, ki predvidevaa določilo »administrativnega stroška pogajanj«, ki bi ga 
morali enkrat letno poravnati zaposleni, ki niso člani sindikata.  
 
 

Organiziranost in delovanje 
• Planirali smo sklicati 9 sej IO, 4 seje ReO, in 1 sejo NO.  

Izpeljali smo 7 rednih, 1 izredno in 1 dopisno sejo IO,  3 seje ReO ter 1 sejo 
NO.  
Na sejah so bile v glavnem obravnavane s planom določene teme, nekaj tem 
pa je bilo posvečeno aktualnim dogodkom. V ospredju teh tem je informacija 
in obravnava aktualne zakonodaje in teme vezane na volilna opravila, ki nas 
čakajo prvi mesec novega leta.  
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Letos smo ponovno iskali izziv v organiziranju seje ReO SKEI Velenje na terenu. 
Naš motiv take seje je srečanje z zaupniki SKEI iz drugega okolja, pri čemur si želimo 
ogledati tudi proizvodnjo v podjetjih, ki poslujejo v teh okoljih. Radi prisluhnemo tudi 
predstavitvi krajevnih znamenitostih in poskušanju kulinaričnih dobrot. Letos smo 
sejo izpeljali v Novem mestu, kjer smo si ogledali proizvodnjo v Adria-Mobilu in 
imeli skupno sejo z zaupniki Dolenjske in Bele Krajine ter Posavja. Ob tej 
priliki smo s predsednico SKEI Slovenije razpravljali o novi aktualni 
zakonodaji.  

 
• 9. februarja smo gostili udeležence svečane prireditve ob 20. letnici 

delovanje SKEI Slovenije. Prireditev se je zgodila v veliki  dvorani hotela Paka. 
Zapišemo lahko, da je bila ustanovitvena konferenca SKEI (leta1990) in 10. letnica 
(leta 2000) prav tako v Velenju, na kar smo ponosni. 
 

• Obravnava zaključnega računa za leto 2009 je bilo izpeljano po ustaljenem 
postopku, kjer je gradiva pripravil IO, nadzorniki so pregledali poslovanje, na seji 
ReO pa so bili  obravnavani in sprejeti ustrezni sklepi in odločitve.  
Z veseljem smo sprejeli ugotovitev o pozitivnem finančnem izkazu, čeprav je 
bil izpad prihodkov nižji od planiranih na račun nižjih plač, ki so bile posledica 
gospodarske krize. 
 

• Letos se  lahko pohvalimo, o ustanovitvi dveh novih SP SKEI. Ustanovljeni  sta 
bili  podružnici SP Fori in SP Vegrad Montal.  
Kljub temu pa beležimo določene težave. V SP SKEI Podkrižnik je letos 
odstopil IO, kjer nismo uspeli vzpostaviti komuniciranja z lastnikom, zato je 
ReO podala zoper lastnika in upravo kazensko ovadbo.  
Zelo podobna situacija je v novi SP Fori, kjer lastnik in uprava prav tako ne 
spoštuje dejstva, da je bil ustanovljen sindikat v podjetju. Po poslanem 
notifikacijskem sklepu, se lastnik ni hotel sestati z izvoljenim vodstvom SKEI. Avgusta 
smo podjetje Fori d.o.o. uvrstili na črno listo SKEI. in v decembru se načrtuje prijava 
na inšpekcijo za delo. Zahtevek inšpekciji za delo bo, da se pregleda postopek 
sprejemanju delovnega koledarja, pridobitve soglasja za nočno delo žena in informira 
inšpekcijo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalni zaupnici. Vse pa kaže, da bo tudi 
zoper to podjetje potrebna kazenska ovadba.  
Kot kaže pa bomo izgubili tudi novo ustanovljeno SP Vegrad Montal, zaradi 
stečaja. Za zaposlene bo to olajšanje, saj več mesecev niso dobili plač in regresa za 
letni dopust. 
  
V SP je bilo pred kratkim poslano gradivo za pomoč pri izvedbi volilnih opravil za SP in 
Konferenco PS. 
Zaupniki so prejeli  še «Zbirko priročnikov in pripomočkov 5«.   

 
• Na področju gibanja članstva tudi letos v enajstih mesecih beležimo negativno 

gibanje članstva. Beležimo  249 vstopov in 341 izstopov. Razlika je – 92  
članov SKEI, manj v regiji. V primerjavi z lanskimi podatki lahko zapišemo, da 
se stanje umirja, kljub krizi in zmanjšanju zaposlovanja smo uspeli pridobiti več 
novih članov, kot je odšlo v pokoj oziroma bilo izstopov.  
V okviru projekta pridobivanja novih članov SKEI je delovna skupina za 
podjetja oziroma SP SKEI, pripravila posebno mapo in USB ključ. Razveseljiva 
je tudi novica, da je bila sprejeta odločitev o financiranju projekta v višini 1 % zbrane 
članarine iz ReO in OO ter SKEI Slovenije.  
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• V preteklih letih je bilo večkrat obravnavana tema o smotrnosti in racionalnosti lastne 

spletne strani ReO Velenje. Vedno je bilo tehtanje o prednostih in slabostih. Trenutno 
je v veljavi odločitev, da se ReO SKEI Velenje predstavlja na spletni stran 
SKEI Slovenije www.skei.si v rubriki;  
 http://skei-si.com/sl/obmocne_organizacije_regije/9/?content_id=25.  
Tu si je možno ogledati mesečna poročila tudi iz arhiva za 3 leta nazaj, na 
razpolago je gradivo iz tiskovnih konferenc ReO, programske smernice, plan 
dela in izobraževanja,  predstavitveni film SKEI ReO Velenje in seznam 
ponudnikov kjer je možno s kartico ugodnosti opraviti cenejši nakup.  

 
• V okviru povezovanja in delovanja z OO ZSSS je potrebno zapisati, da je 

prejšnja oblika bila preimenovana v Šaleško–Savinske sindikate (ŠSS) 
Velenje. Odločitev o tem je sprejela Konferenca OO ZSSS Velenje aprila 2010. V to 
organiziranost je vključena tudi ReO SKEI Velenje. Člani ŠSS trdimo, da ta 
organiziranost le oblika in metoda dela na terenu. ZSSS je za zagotavljanje delovanja 
tistih sindikatov, ki niso pristopili v ŠSS ustanovila Območni odbor Svobodnega 
sindikata. O poenotenju organiziranosti  in uskladitvi  tečejo razgovori med 
ŠSS in ZSSS.  

 
 

Sistem varstva pravic in sodnega varstva   
• Člani SKEI koristijo pravno pomočjo preko odvetnika Mirana Jeromla, ki dela 

pogodbeno za ŠSS Velenje.  Ocena je, da so storitve zadovoljivo opravljene kar kaže 
tudi uspešnost dobljenih tožb na Delovnem sodišču v Celju.  Pravni nasveti so članom 
SKEI ob četrtkih na voljo tudi v Gorenju. trenutno pa ima odvetnik največ dela s 
prijavo terjatev v stečaju podjetja Vegrad Montala in Vegrad d.d.. 

 
• Žal še vedno nimamo sklenjenih PKP v podjetjih Podkrižnik, Fori in Turna. V 

prvih dveh podjetjih se o sklenitvi PKP lahko le razmišljanja, so pa dobri obeti v 
podjetju Turna, kjer bi lahko v naslednjem letu sklenili podjetniško pogodbo. 

 
Za sistem Gorenja moramo ponovno zapisati, da še vedno ostajajo nedorečeni  
minimalni standardi KPD, v vseh podjetjih poslovnega sistema. Zaradi tega je 
največ  problemov v podjetju Gorenje Notranja oprema (v veljavi KP lesarstva, 
sprejet dogovor o postopnem prehodu na uveljavitev minimalne plače, krajši delovni 
čas…) 
 

• Ob ponovnem imenovanju sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih smo v 
sindikatu SKEI Velenje ohranili število petih porotnikov na Delovnem sodišču v 
Celju in enega na Delovno socialnem sodišču v Ljubljani.  

 
 
Ekonomski in socialni položaj članov SKEI  

• V januarju 2010 smo se v Gorenju in tudi večini podjetij uspeli  z upravami in 
lastniki dogovoriti o najnižji neto plači, ki je znašala od 540,00 do 600,00 €. 

 
• V januarju je bila napovedan sklic stavke v podjetjih kovinske industrije, ki 

pa je bila preklicana zaradi uspešnih pogajanj. 
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• Z navdušenjem je bila sprejeta odločitev o novi višini minimalne plače. 

Navdušenje se je hitro poleglo s pojavom uravnilovke. Danes radi rečemo, da 
zaposleni na  zahtevnejših delovnih mestih, z več delovne dobe in delom v neugodnih 
razmerah, svojo minimalno plačo prigarajo, medtem pa jo nekateri dobijo z dodatkom 
h minimalni plači. 

 
• V novembru  je SKEI v Gorenju sklical okroglo mizo na temo; »Plačna 

nesorazmerja-stimuliranje zaposlenih«, na kateri so sodelovali; uprava Gorenja 
d.d., izvršni direktorji, člani NS iz vrst zaposlenih in sekretar SKEI Slovenije za 
področje KP in plačni sistem. Rdeča nit je bila, dogovor o odpravi uravnilovke, 
ki je nastala z novim Zakonom o minimalni plači.  

 
• Prav tako se v podjetjih pogajajo in dogovarjajo o izplačilu božičnice. 

Zaposleni imajo velika pričakovanja, kar je prav a realnost se bo kmalu 
pokazala, koliko lastniki in uprave cenijo zaposlene in so pripravljeni to tudi 
nagraditi. Največkrat pri tem izplačilu manjkajo vnaprej znani kriteriji. 

 
• Ponovno smo bili priča kako izigrati zaposlene v Sloveniji. Ob obravnavi 

Zakona o delitvi dobička, ki je predvideval del obvezne delitve dobička tudi med 
zaposlene, se je pokazal pravi obraz lastnikov in politike, ki je zakon zavrnil. 
Verjetno bo zopet preteklo nekaj časa, da bo ta zakon ponovno v obravnavi, v 
ospredje prihajajo zakoni, ki so za delavce manj ugodni. 

 
• Solidarnostnih pomoči ReO SKEI Velenje v letu 2010 bodo realizirane v obsegu 

planiranih sredstev.  Še vedno je največ pomoči iz naslova daljše bolniške ali 
neugodnega socialnega položaja člana.  

 
• Pravico do uveljavljanja zavarovalnine pri zavarovalni družbi Adriatic-Slovenica, je 

letos do oktobra uveljavilo 36 članov. Na žalost beležimo tudi 4 smrtne primere.   
 

• Čeprav nimamo informacij, kako se Kartica ugodnosti uveljavlja v praksi, je potrebno 
zapisati, da so se jo člani navadili. To se kaže tudi v pričakovanju nalepk, ki 
podaljšujejo  veljavnost za tekoče leto.   

 
 

Kadrovska politika izobraževanje in informiranje 
• Na področju izobraževanja smo s planom zastavili izvedbo dveh dvodnevnih 

seminarjev, ki bi se ga udeležili  vsi izvoljeni zaupniki po podjetjih.  
Izpeljan je bil en dvodnevni seminar, ki je bil izveden v Velenju v novem 
mladinskem hotelu v Velenju. Seminarja se je udeležilo 60 zaupnikov. 
Obravnavane so bile tri teme; «Predstavitev sprememb delovne zakonodaje 
in reševanje aktualnih delovnopravnih vprašanj v praksi, Povečajmo učinkovitost 
postopka izbora kadrov za naslednji mandat, ter Komuniciranje z zaposlenimi v 
času krize in velikih sprememb«.  
 
Tudi v SKEI Gorenje je organiziral seminar. Enodnevni seminar je bil izpeljan v 
maju, v hotelu Paka in se ga je udeležilo 60 slušateljev. Obravnavane so bile teme; 
»Plačna politika in nagrajevanje zaposlenih v Gorenju, ter Sindikat SKEI 
danes-jutri«.  
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• Glavnina informiranja teče preko spletne strani www.skei.si, kjer se redno 

osvežujejo novice in je možno najti vse, s čimer se v SKEI ukvarjamo. 
Tu so objavljene vse tri KPD s tarifnimi prilogami, dodatki in razlagami, na voljo je 
sindikalna lista,  organiziranost in dokumenti SKEI, področje varnosti in zdravja pri 
delu, delo mladih, športne aktivnosti, bela in črna lista in še… 
SKEI Slovenije objavlja tudi interno glasilo »SKEI Info«.  
O objavi naših mesečnih aktivnosti na spletu SKEI Slovenije, je zapisano v 
poročilu v poglavju »Organiziranost in delovanje«  
Lahko se pohvalimo tudi z izdajo internega glasila SKEI v SP SKEI Gorenje IPC 
»Na kratko«, ki izide dvakrat letno.  
 
Veliko k informiranju prispevajo tudi sklicane seje naših organov. Točke  
stalnice, ki so značilnost naših sej so; »Informacije s sej organov in aktualne naloge 
SKEI«, »Aktivnosti in naloge v SP SKEI  po podjetjih« ter »Gibanje članstva«. 
V podjetja oziroma SP SKEI se redno pošiljajo tudi dokumenti, dopisi, 
informacije in drugo, ki so posredovani s strani SKEI Slovenije, ReO SKEI ali ZSSS 
Slovenije.   
 
Za večjo informiranost skrbimo tudi s sklici tiskovnih konferenc. Maja in 
septembra  so bile v ReO SKEI Velenje sklicali dve tiskovni konferenci.  
Maja smo predstavili aktualno problematiko na področju plač, zakonodaje in težavah 
pri našem delo v regiji, kjer je bilo v ospredje postavljeno onemogočanje dela 
sindikata v podjetju Podkrižnik in neplačevanje prispevkov v podjetju Fori.  
V septembru je bila novinarska konferenca namenjena prvi obletnici upora zaposlenih 
v Gorenju in pozivu Vlade RS h dokapitalizaciji Gorenja.  
 
 

Kultura, šport in turizem 
• Področje športa je bilo v SKEI ReO Velenje letos izredno uspešno. Prvič v 

zgodovini športnih iger so športniki naše regije slavili ekipne zmage na vseh 
treh državnih tekmovanjih, zimskih in letnih igrah ter ribolovu.  
Običajno smo na omenjenih tekmovanjih prisotni z najštevilčnejšo zasedbo, 
na kar smo ponosni in tako zanimanje se pričakuje tudi v prihodnosti. 
 

• Letos smo v regiji prvič organizirali ribiško tekmovanje za prvaka ReO SKEI 
Velenje. To tekmovanje je bilo organizirano ob Škalskem jezeru v Velenju in se ga 
udeležilo 9 ekip, med katerimi je bila tudi ena ženska. Zmagovalna ekipa je zastopala 
ReO SKEI Velenje na 3. DP SKEI Slovenije v lovu rib s plovcem.. 

 
• Prav tako smo bili letos skupaj s komisijo za kulturo in šport pri SKEI Slovenije, 

organizatorji 3. DP SKEI Slovenije v lovu rib s plovcem ob Škalskem jezeru 
v Velenju. Tekmovanje je bilo zvedeno septembra 2010. 

 
 

Druge aktivnosti 
• Letos je na Celjskem sejmu, Društvo za varilno tehniko Maribor in SKEI 

Slovenije organiziralo tekmovanje v varjenju. Tekmovanje poteka v treh 
tehnikah in iz naše ga okolja smo imeli tekmovalce iz Gorenja in podjetja 
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D.B.S.S.. Vsa pohvala tekmovalcem, ki so sprejeli izziv in se prijavili na tekmovanje. 
Na njihove uspehe smo lahko ponosni in to tekmovanje velja še naprej podpirati.  

 
• Aktiv mladih se je septembra ponovno uspešno predstavil na stojnici ob začetku 

novega šolske leta pred Šolskim centrom v Velenju. Ob tej priliki so aktivisti v aktiv 
pridobili 30 novih članov SKEI mladi.  

 
Mladi so se udeležili tudi prireditve «Gradovi kralja Matjaža«, ki postaja že 
kar tradicionalna in velja jih podpreti na tej poti ustvarjalnosti. 
 
Mladi iz aktiva SKEI Velenje so se letos udeležili tabora mladih v Ribnem. V 
taboru je poleg druženja in športnih aktivnosti bil izveden še izobraževalni del. Mladi 
tovrstna srečanja jemljejo za svoja in zanimanje za udeležbo iz leta v leto raste  
 
Tudi letos smo gostili delegacijo IGM mladih iz Nemčije, ki se je udeležila posveta 
odbora mladih iz ZSSS. 
 

• Predstavniki ReO SKEI Velenje smo bili letos prisotni na dveh manifestacij, ki jih 
je organizirala ZSSS. 
Junija je bila sklicana je bila izredna seja RO SKEI in Konferenca ZSSS na 
temo nestrinjanja z  načinom vodenja socialnega dialoga ob nastajajočem 
zakonu o ZPIZ-2 in o malem delu. Po tej konferenci je sledil še shod pred 
poslopjem Vlade RS. 
Oktobra pa je bil organiziran shod pred Državnim zborom RS na temo; »Ali res 
mislijo, da bomo tiho?«. Ob tej priliki so vse sindikalne centrale želele poslance pred 
zasedanjem in obravnavo ZPIZ-2, opozoriti na neusklajenost in nestrinjanje z 
določenimi rešitvami tega zakona. 
 
V ReO SKEI Velenje smo pristopili k akciji zbiranja podpisov za  razpis naknadnega 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu. Okoli 200 podpisov je bilo 
poslano na ZSSS. 
 

• Predsednika Konference PS SKEI Gorenje in SP SKEI Gorenje GA, sta 
posredovala poziv članom NS Gorenje, glede dogajanja in odmevov v javnosti na 
temo dokapitalizacije Gorenja. 

 
• Za konec je potrebno zapisati, da je bil predsednik ReO SKEI Velenje, Ivan 

Sotošek dobitnik plakete ZSSS. 
 
  
                                                                                                                  Pripravil: 
                                                                                                           Branko Amon  l.r.           
 

 
DA BI V LETU, KI PRIHAJA, 

MIR IMELI, SREČO DOŽIVELI, 
DA VAM ZDRAVJE BI SLUŽILO 

IN RAZUMEVANJE NE ZAPUSTILO. 
                                                                                    .                                                                                        
 
 
 


