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Začelo se je v Mariboru, ko so meščani preko družbenih omrežij in kasneje s shodi, začeli izražati svoje 
nezadovoljstvo z mestno oblastjo oziroma politiko. 
Mestna občina Maribor je za umiritev prometa postavila na ulice radarje, ki so med meščani povzročili 
nestrinjanje. Nezadovoljneži so zažgali nekaj radarjev in postavljati so se začela neprijetna vprašanja na mestno 
vlado. O vseh teh vprašanjih so meščani zahtevali pojasnila od župana. Vsak dan so bile v javnost dane nove 
informacije o domnevnih nepravilnostih in sodu je izbilo dno še izvolitev župana mesta Maribor za svetnika v 
Državnem svetu RS.  
V ponedeljek 26. novembra 2012 se je v središču Maribora zgodil velik protestni shod, kjer je okoli 5.000 
protestnikov zahtevalo odstop župana mesta Maribor in zahtevalo pravno državo. Žal se je ta protest končal z 
nasiljem. Bilo je nekaj ranjenih in protesti se širijo po mestih Slovenije. Zadnji največji se je zgodil tudi v Ljubljani. 
Shodi bi se naj v naslednjih dnevih še vrstili in težko je napovedati, kje se bo vse to končalo. Ti shodi pridejo prav 
tudi političnim skrajnežem in huliganom, ki svoje priložnosti iščejo v spopadu s policijo. 
   
Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da protestniki svoje nezadovoljstvo izražajo nad vsem, kar se je pred nedavnih v 
državi dogajalo oziroma se dogaja. Ni pravnomočnih sodb tajkunov, nihče ni odgovoren za stečaje podjetij, med 
katerimi so bila nedavno v ospredju gradbena podjetja. Država še naprej tolerira neplačevanje prispevkov in 
davkov, državljani ne razumejo, kako je mogoče, da se kriminalni združbi kot je »Balkanski bojevnik« ne more 

dokazati krivde. Med tem pa si politiki 
dnevno grozijo, s tožbami.  
 
Aktualna politika ne reagira in se 
spreneveda, kot da se to nje ne tiče. 
 
Val nezadovoljstva se zaradi krize in 
varčevalnih ukrepov širi na vsa področja 
našega dela. Državljani za nezadovoljstvo 
krivijo vse institucije tudi sindikate. S tem 
vprašanjem se bomo morali srečati slej ko 
prej tudi v lastnih vrstah. Upam, da bo 
prevladal razum in medsebojno zaupanje. 
 
 

(fotografija s spleta – Protestni shod v Mariboru) 
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9. novembra so bili v regiji Velenje, sklicani zbori članov SKEI. Sklicani so bili 3 (trije ) zbori v podjetjih 
poslovnega sistema Gorenje in 2 (dva) v podjetju BSH Nazarje, ki so imeli za cilj predstaviti novo nastajajočo 
zakonodajo in področja upokojevanja in zakona o delovnih razmerjih ter predstaviti področje kolektivnih pogodb.  
Teme je predstavila predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. Člani so z zanimanjem prisluhnili njeni kratki, 
jasni in razumljivi razlagi. 
Na slikovit in hudomušen način je razložila vsebino in pomen kolektivnih pogodb, njihovo veljavo ter  pogajanja. 
O kolektivnih pogodbah člani sindikatov in zaposleni premalokrat govorijo. Kadar pride do zastoja pri pogajanjih 
je pričakovati podporo članstva. Prav to se je zgodilo letos, ko so bila prekinjena pogajanja za tarifni del 
kolektivnih pogodb dejavnosti. Sindikat pričakuje podporo pri pogajanjih in morebitni stavki. Ta podpora je 
bila izražena na zborih s strani prisotnih. 

 
(fotografiral Vinko Jeličić - Zbor članov SKEI v restavraciji Jakec v Gorenju)  

 

 

 
 5. novembra je Slovenijo ponovno zajel poplavni val, ki je povzročil veliko materialne škode. V naši okolici 

je bilo poplavljeno veliko hiš, gospodarskih poslopij in nekaj proizvodnih obratov. Voda je  poškodovala tudi 
ceste in povzročil precej plazov. 
Kot da ni dovolj gospodarska in ekonomska kriza, varčevalni ukrepi vlade ter negativna gospodarska rast, je 
za tegobe poskrbela še narava.  
Po podjetjih in v regiji SKEI Velenje smo članom sindikata, ki so jih prizadele poplave denarno pomagali 
iz solidarnostnih sredstev.  

 
 Sklicana je bila skupščina zaupnikov SKEI PS Gorenje, ki je obravnavala odgovor predsednika uprave 

Gorenje d.d. na vprašanja o nagrajevanju, napredovanju in možnosti izplačila božičnice. Obravnavan je bil 
še terminski koledar, podpora kandidatu za delavskega direktorja, informacija o protestnem shodu v 
Ljubljani… 
 

 V dveh sredinah nekdanjega skupnega podjetja Gorenje Notranja oprema, je sindikat opravil volitve za 
zaupnike SKEI. Sindikat bo sledil novi poslovni organiziranosti skupine in predlagal novo organiziranost tudi 
v sindikatu. Razmišljanja gredo v smeri, da bi ohranili enovito sindikalno organiziranost, v okviru teritorialne 
organiziranosti proizvodnje. 
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 V novembru so člani ReO SKEI Velenje obiskali skupino podjetij Rade Končar v Zagrebu. Obisk so 

omogočili predstavniki Sindikata Metalaca Hrvatske–industrijski sindikati (SMH-IS). Udeleženci so si ogledali 
proizvodnjo v podjetju, kjer izdelujejo generatorje in  elektro motorje. 
S pomočjo lokalnega vodiča so si udeleženci ogledali še  znamenitosti mesta Zagreba.  

 (fotografiral Vinko Jeličić – udeleženci SKEI v Zagrebu)                   (ogled proizvodnje v Rade Končarju) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Sekretar: 
                    Branko Amon l.r 
 
 
 


