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SKEI je septembra 2012 ob preklicu stavke napovedal, da bo pripravil nove zahteve za pogajanja o 
vseh treh KPD, ki jih pokriva. Lansko letna pogajanja so bila neuspešna, saj so delodajalci ponujali manj, 
kot je bila uradno objavljena inflacija v dveh letih. Ignorira se tudi dejstvo, da se pogaja za dosežene 
rezultate iz leta 2011, ki so bili objavljeni na AJPES-u. Objavljeni   rezultati  so pokazali, da je zahtevani dvig 
plač in regresa za letni dopust s strani sindikata upravičen. Zaposlenim se že nekaj mesecev krade 
utemeljene višje plače. Torej je odločitev, da se Sindikat SKEI zaradi prekinjenih  pogajanj pripravi na 
zaostritev razmer, vključno z napovedjo stavke, povsem utemeljena.  
Ko so bile zahteve in stavka objavljene so bili delodajalci ponovno začudeni, kako lahko sindikat SKEI 
zahteva povišanje plač ob neugodnih gospodarskih rezultatih. Po mnenju delodajalcev, bi morali plače 
znižati oziroma začeti odpuščanje zaposlenih.  
Vse to je bilo za pričakovati. Delodajalci so v javnost poslali tudi svoje stališče, ki so ga poimenovali «ne 
uničujmo delovnih mest in podjetij«. V teh stališčih so zapisali, da so zahteve sindikatov nerazumne in 
ogrožajo delovna mesta. Nadalje, da naj stališče sindikatov pojasnjujemo z argumenti in ne za zavajajočimi 
izjavami. Stavka ogroža skrhano gospodarstvo in da naj politika nemudoma preseže vladno krizo.  
Pri navedbi njihovih stališč je popolnoma jasno, da zaposlene strašijo z izgubo delovnih mest, da 
želijo v javnosti prikazati sindikalne zahteve za ne argumentirane in da s stavko ogrožamo 
gospodarstvo. Na koncu pa zapišejo še zahtevo, da mora politika preseči vladno krizo, ki jo zaposleni 
čutimo že na vsakem koraku, na pogajanja o plačah v naših panogah pa naj ne bi smela bistveno 
vplivati. 
 
Sindikat SKEI je v novembru in decembru lanskega leta skliceval zbore članstva, kjer so bile 
predstavljene okoliščine prekinjenih pogajanj in članstvo je bilo vprašano, ali so se za višje plače 
pripravljeni  skupaj s sindikatom boriti.  

ODGOVOR NA TEH ZBORIH JE BIL V VEČINI PRIMERIH PRITRDILEN. To velja tudi za 

članstvo po podjetjih v našem okolju. 
 
Na osnovi tega so  bile v sindikatu SKEI pripravljene aktivnosti, ki so se in se še bodo izvajale; 
  

Poziv delodajalcem na pogajanja: 
Sindikat SKEI je pozval delodajalce, k nadaljevanju prekinjenih pogajanj. Ob naših zahtevah smo podrobno 
obrazložili vsako zahtevo in jo argumentirali, čeprav delodajalci trdijo drugače. Na pogajanje so se odzvali le v 
dveh dejavnostih in sicer v dejavnosti elektroindustrije in kovinske industrije. Na pozive o pogajanju ni bilo 
odziva v panogi kovinskih materialov in livarnah, v tej dejavnosti delodajalci napovedujejo pogajanje šele za 
konec februarja.  



 
Protestni shod pred GZS: 
Ob pozivu k nadaljevanju pogajanj je sindikat želel javnosti sporočiti, da so zaposleni v naših dejavnostih 
upravičeni do višjih plač. To je bilo storjeno s protestnim shodom pred GZS v Ljubljani. Shod je bil izveden v 
sredo 16. januarja ob 11. 00 uri.  Iz našega okolja se je shoda udeležilo nekaj  čez 100 zaupnikov SKEI. 
Tu je bilo delodajalcem in javnosti povedano, zakaj smo prišli izrazit naše nezadovoljstvo in ogorčenje.  
Delodajalci zavračajo naši zahteve. Ponovno so povedali, da če bo SKEI vztrajal na zahtevah, bodo prisiljeni 
odpuščati zaposlene in seliti proizvodnjo, vse to je bilo v podjetjih naše dejavnosti že izvajano in še bo. 
Takoj po shodu, so se zastraševanja in nasprotovanja pojavila še v podjetjih. Zaupniki SKEI po podjetjih so 
prevzeli veliko breme in odgovornost. Uprave jim grozijo in pozivajo naj se ne pridružijo napovedani stavki in 
nadaljevanju zaostrovanja.  

Zaupniki SKEI na protestnem shodu, 16. januarja 2013, pred GZS ( fotografije posnel Vinko Jeličić) 

 
 
Izvedba opozorilne stavke: 
Ker pogajanja niso bila uspešna je sindikat SKEI izvedel napovedano opozorilno stavko. Stavka je bila 
izvedena 23. januarja 2013 v vseh treh izmenah. Prvič se je zgodilo, da je bila stavka izvajana tako, da so 
zaposleni ostali doma. To je delodajalce še posebej motilo in so poskušali na raznorazne načine sestaviti 
sezname, kdo bo sodeloval v stavki in kdo ne. V našem okolju je stavkalo okoli 3500 zaposlenih. Zabeležili 
smo tudi primer, ko je upravi v podjetju uspelo prepričati člane SKEI in zaposlene, da se k stavki niso priključili. 
Zadeve se bodo analizirale in verjetno bo podan predlog, da se podjetje uvrstili na črno listo SKEI. 

 
 
 



Zbiranje podpisov za trajajočo stavko: 
V SKEI Slovenije je bila sprejeta odločitev, da se preveri pripravljenost naših članov in zaposlenih za 
nadaljevanje pritiskov. Začele so se aktivnosti, zbiranje podpisov za trajajočo stavko, ki jo bo sindikat uporabil, 
če pogajanja ne bodo uspešna. Ta stavka lahko traja več dni oziroma do uresničitve zahtev. Dosedanji odziv 
je zadovoljiv in z zbiranjem podpisov po podjetjih se bo nadaljevalo. 
 
 

 
 V Gorenju so uspeli podpisati sporazum med upravo in sindikati o zahtevah iz decembra, ob 

ponovni ustavitvi zaposlenih v Gorenju. 
V tem sporazumu so se dogovorili o obsegu, načinu in rokih dogovora sprejetega 12. 12. 2012. 
Realizirano je bilo izplačilo božičnice v dogovorjeni višini, dogovorjeno je izplačilo KOP-a, nadur in 
izvajanje napredovanja v skladu s PKP. Enotni dodatki h plači iz leta 2009 se vključijo v osnovne plače. 
Do konca junija 2013 se bo reševala problematika plačnih nesorazmerij znotraj prenove PKP. Pristopi se 
tudi k pripravi za sklenitev krovne pogodbe, ki bo veljala za vsa podjetja znotraj skupine Gorenja v 
Sloveniji. 
 

 Sklicana je bila 5. Seja ReO SKEI Velenje, kjer je bila osrednja tema aktivnosti ob pogajanjih za KPD. 
Prisotni so sprejeli odločitev, da se bodo udeležili protestnega shoda pred GZS, podprli so udeležbo v 
stavki in pristopili k zbiranju podpisov za trajajočo stavko. Govorili so o udeležbi članov SKEI regije Velenje 
na 19. DP SKEI Slovenije v smučanju na Soriški planini in razpravljali o točkah stalnicah,o zapisniku in 
statistiki gibanja članstva. 

 
 Na regiji se je pristopilo k sestavljanju ekipe smučarjev in tekačev na smučeh, ki nas bodo zastopali 

na 19. DP SKEI na Soriški planini.  
Tekmovalcem se bo pridružilo tudi precej spremljevalcev, ki bi si naj obnovili moči po napornem mesecu, 
ki ga je zaznamoval protest in stavka. 
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