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Če smo pred tremi meseci v našem poročilu za avgust zapisali dobro novico o  
ustanovitvi Sindikalne podružnice (SP) SKEI v podjetju Vegrad Montal, moramo 
tokrat zapisati slabo novico o stečaju omenjenega podjetja, ki ga je sodišče 
objavilo 4. novembra 2010. 
 
Običajno je novica o stečaju podjetja tragedija. Tako za zaposlene, lastnike, 
poslovne partnerje, pusti pa tudi posledice v  okolju, kjer posluje. 
A v tem primeru je stečaj zaposlenim prinesel olajšanje. Zaposleni več mesecev 
niso prejeli plač, regresa za letni dopust, v veljavi je bil tudi socialni dogovor o 
znižanju plač zaposlenih v strokovnih službah. Posebnost je tudi način prikazovanja 
odtegljajev na plačilnih listah, kjer so zaposleni imeli prikazane posamezne 
odtegljaje, ki pa jih podjetje ni poravnavalo. Enako se je dogajalo s plačili 
prispevkov in davkov. Zaradi vseh teh nepravilnosti in agonije, ki ji ni bilo videti 
kraja, so delavci v času prisilne poravnave matične družbe Vegrad d.d. začeli 
stavkati. Med stavkovne zahteve so postavili tudi zahtevek po stečaju, ki bi 
zaposlenim omogočil prijavo na zavodu za zaposlovanje in s tem pravico do 
prejemanja denarnega nadomestila, ki bi vsaj delno ublažil socialno stanje 
obubožanih zaposlenih, med katerimi je tudi precej tujcev, s stalno ali začasno 
delovno vizo. Še posebej ta skupina zaposlenih je živela v dokaj neurejenih bivalnih 
okoljih in se prehranjevala v javnih kuhinjah v Velenju in Ljubljani. 
 
Te dni so delavci dobili od stečajnega upravitelja delovne knjižice in izračun 
terjatev. Zapisati je potrebno, da se primer dobre prakse stečajne upraviteljice 
Vegrad d.d. nadaljuje tudi v Vegrad Montalu. Stečajni upravitelj je na okrajno 
sodišče v Celje poslal terjatve za vse zaposlene, ki so tudi osnova za izplačilo 
prednostnih terjatev zaposlenih preko Jamstvenega sklada RS.  
Te dni bodo predstavniki SKEI  prejeli tudi izračune za prijavo terjatev v matičnem 
podjetju Vegrad d.d., kjer se bo dodatno sestavil zahtevek za prijavo omenjenih 
terjatev, v matičnem podjetju. O teh terjatvah se bomo v sindikatu SKEI z 
zaposlenimi pogovarjali s pooblaščenim odvetnikom sindikata SKEI. Sestanek bo 
organiziran na sedežu ReO SKEI Velenje. 
V upanju, da bomo delo opravili v dobro nekdanjih zaposlenih in pridobili dodatne 
argumente za sindikalno organiziranost v podjetjih. Tudi ta aktivnost bi morala 
prepričati zaposlene, ki še niso sindikalno organizirani, da  se čim prej vključijo v  
sindikat. 



 
 
 
 

 
Osrednja aktivnost v tem mesecu je bil sklic 37. seje IO ReO SKEI Velenje. 
Na seji je bilo podano poročilo o stroških seminarja ReO SKEI Velenje v septembru 2010, 
obravnavan je bil rokovnik in navodila za izvedbo volilnih opravil v SP in Konferenci PS SKEI 
Gorenje. Ob tem je IO pripravil tudi priloge za evidentiranje kandidatov in soglasja h 
kandidaturi za nosilce funkcij ter za člane volilnih komisij in volilnih odborov. Bil je določen čas 
in prostor sklica novoletne seje ReO in Konference PS Gorenje. 
Na seji so bile obravnavane tudi točke stalnice; obravnava in sprejem zapisnika, gibanje 
članstva, ter informacija s sej organov in aktualne naloge SKEI. 
 
Ob tem je potrebno zapisati, da so te dni po podjetjih prejeli tudi dva priročnika, ki bosta v 
pomoč pri izvedbi volitev, to sta »Priročnik za sindikalne zaupnike« ter »Obrazci in priloge za 
volilna opravila v SP SKEI Slovenije«.  
 
V Gorenju se je zaključil prvi del dokapitalizacije, kjer ni bilo dovolj zanimanja za nakup novih  
delnic. 
Predstavniki sindikata so javno pozvali Nadzorni svet družbe Gorenje d.d., da se opredeli do 
postopka dokapitalizacije in strategije poslovanja. Apelirali so tudi na ustvarjalen socialni dialog 
s sindikatom SKEI, o zaposlovanju in plačah. 
 
V podjetjih intenzivno tečejo pogajanja o izplačilu božičnice. Žal o višini ta hip še ni mogoče 
poročati. Pričakovati je, da bodo nagrade v večini podjetij tudi izplačane. 
 
 
Za konec pa še informacija, da so predstavniki ReO SKEI Velenje, bili aktivni udeleženci na 
srečanju vodstev SKEI Slovenije in SM Hrvaške.  
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