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SKEI Slovenije je na januarski seji Izvršnega odbora sprejel aktivnosti za pospešitev pogajanj 
KPD. 
S temi aktivnostmi je SKEI želel pospešiti pogajanje za KPD in pokazati na  slab socialni položaj 
zaposlenih v panogah, ki jih pokrivajo kolektivne pogodbe dejavnosti.  
 

Dogovorjeno je bilo, da se opravi anketa o 
stresu na delovnem mestu in določi »Dan skrbi 
za zdravje«, ki predvideva obisk zdravnika. 
Nadalje je bila sprejeta odločitev, da se proučijo 
možnosti organiziranja krvodajalske akcije na 
določen dan. Izvedejo se  akcije delitvi 
humanitarne pomoči med socialno ogroženimi 
delavci. Na inšpektorat za delo se pošljejo 
kršitve s področja delovno pravne zakonodaje. 
 
 

Tudi v našem okolju se je pristopilo k izvajanju naštetih aktivnosti. Člani SKEI bodo v večjem 
številu pozvani k udeležbi na krvodajalsko akcijo, ki bo izvedena v prvih dneh aprila. Po podjetjih 
se bo med zaposlenimi izvedla anketa o stresu na delovnem mestu. Še posebej skrbno pa se 
pripravljamo za morebitno izvedbo trajajoče stavke v primeru, da pogajanja ne bodo uspešna. 
 
Delodajalci so v preteklih dnevih in tednih izrazili veliko nestrinjanje  z napovedanimi 
aktivnostmi, ki da niso primerna in da so zahteve SKEI za dvig plač v nerealne.  Ob tem pa ne 
sprejmejo dejstva, da se zahteve SKEI nanašajo na dve koledarski leti, ko se dvig plač ni uskladil 
niti za rast objavljene inflacije, kaj šele za rast plač iz naslova dodane vrednosti na zaposlenega. 
Delodajalci vseskozi ponavljajo, da bi z dvigom plač ogrožali obstoječa delovna mesta, da 
podjetja ne bodo konkurenčna in da kriza še traja.  
 
Ker je zategovanje pasu in varčevanje sestavni del našega življenja vsi pričakujejo da bodo 
delavci razumeli in se odrekli zasluženih višjih plač.  
V svetu so že začeli spoznavati, da  varčevanje ni rešitev krize, saj ni novih povpraševanj in 
porabe, ki bi ponovno zagnala rast proizvodnje in ustvarjanje novih delovnih mest. V Sloveniji  
se tem spoznanjem očitno  še ne želimo soočiti. 
 
 



 
 Čeprav so bili zaposleni v Gorenju d.d., februarja v času šolskih počitnic na kolektivnem 

dopustu, se zaupniki SKEI z upravo pogajajo o odpravi uravnilovke in o izvajanju 
posameznih pravic iz sprejetega dogovora iz decembra 2012.  

  
V februarju je Gorenje objavilo tudi 
novico o odprodaji  dela proizvodnje v 
kateri izdeluje kuhinje in  pohištvo.   
Proizvodnjo je kupila investicijska družba   
CoBe Capital, ki bo v dveh podjetjih 
nadaljevala  proizvodnjo,   kjer je 
zaposleno okoli 400 delavcev. Kaj bo to 
pomenilo za zaposlene je ta hip težko 
napovedati. V sindikatu   upamo, da 
bodo zaposleni ohranili zaposlitev za 
daljše časovno obdobje.   

   (kuhinja Gorenje) 

  

 Sklicana je bila 12. seja IO ReO SKEI Velenje, kjer je bila osrednja tema sprejete aktivnosti 
SKEI ob pogajanjih za KPD. Prisotni so se seznanili s finančnim poslovanjem v letu 2012, 
obravnavali gibanje članstva, imenovali inventurno komisijo  in obravnavali prispele vloge za 
solidarne pomoči.  Podana je bila tudi informacija o udeležbi  smučarjev iz regije na 19. DP SKEI v 
VSL in tekih na smučeh, na Soriški planini. 

    
   (ekipa ReO SKEI Velenje je v skupni uvrstitvi zasedla 2. mesto) 

 
 Na AJPES so bile oddana poročila o finančnem poslovanju pravnih oseb, katerih poslovanje je 

potekalo na transakcijskem računu regije.  
 
 Sestal se je tudi IO SP SKEI BSH Nazarje, ki je obravnaval politiko in dogovor plač in drugih 

izplačil v podjetju, se informiral o aktivnostih SKEI Slovenije, predlagal ustanovitev komisije za 
spremljanje politike zaposlovanja in sprejel odločitev o organiziranju sindikalnega izleta.   
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