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Vse kaže, da bo do novega leta še zelo aktivno. Še posebej za sindikate, ki napovedujejo boj 
za ohranitev zakonodaje po meri delavcev in socialno šibkih. Vlada RS je v DZ poslala zakon o 
pokojninsko invalidskem zavarovanju (ZPIZ),  ki podaljšuje starost bodočih upokojencev. Iz 
zdajšnjih 58 let na 65 let za ženske  in moške. Navidezno ohranja 40 let delovne oziroma 
zavarovalne dobe, pri čemur se ne bo mogoče upokojiti pred 65 letom starosti, brez nižje 
pokojnine. Nekoliko je omiljen kriterij za prehodno obdobje do leta 2015 za moške in leta 2021 
za ženske, kjer se bo možno upokojiti z nižjo starostjo in  daljšo delovno dobo. Podaljšuje  se 
tudi obdobje osnove za izračun pokojnine iz  sedanji 18 let na 34 let. V novem zakonu je 
zapisano pričakovanje, da bodo bodoči upokojenci, na delu ostali tudi ko izpolnijo pogoje za 
upokojitev. Za te je namenjena plača in še 20 % pripadajoče pokojnine. Ta ugodnost je 
dobrodošla za delavce, ki jim služi zdravje, za vse ostale pa se pogoji upokojevanja 
zaostrujejo.   
Te dni je bil sprejet tudi zakon o malem delu (ZMD), ki ga zavračajo študentje in sindikati, z 
njim pa se ne strinjajo niti delodajalci. Največji očitek predlagateljem pri obravnavi in sprejemu 
omenjene zakonodaje je neusklajenost med socialnimi partnerji, vlado, sindikati in delodajalci.  
Očitno si je vlada zadala cilj, biti všečen Evropi in ohraniti finančno sprejemljiv proračun 
države, ki pa se lomi na plečih zaposlenih in socialno šibkih.  
 

 
V našem okolju še vedno odzvanja propad nekoč priznanega gradbenega podjetja 
Vegrad. Te dni je nekaj manj kot 600 delavcev Vegrad d.d. prejelo delovne knjižice, ki 
jim jih je vročila stečajna upraviteljica.  
Enaka usoda čaka še nekaj sto zaposlenih v hčerinskih podjetjih. Ti zaposleni prav 
tako že nekaj mesecev niso prejeli plač in z nestrpnostjo pričakujejo sklep stečajnega senata, 
ki  bo končal njihovo agonijo. Med ta podjetja spada tudi podjetje Vegrad Montal, kjer smo 
pred nedavnim ustanovili SP SKEI.  
 
Osrednja aktivnost v mesecu oktobru je bil razširjen sklic 13. seje Regijskega 
odbora SKEI Velenje, ki je bila izvedena v Novem Mestu. Na tej seji so poleg zaupnikov 
SKEI iz Velenja sodelovali še zaupniki iz Dolenjske in Bele Krajine in Posavja. To je bila 
dogovorjena aktivnost SKEI Slovenije, kjer bi se zaupniki seznanili z aktualno 
zakonodajo v Sloveniji in aktivnostmi sindikatov na to tematiko. Zaupnik so s predsednico 
SKEI razpravljali o posameznih zakonih in govorili o aktivnostih, kot je izvedba 



morebitnega naknadnega zakonodajnega referenduma o ZPIZ. Razprava je tekla tudi 
o rokovniku opravil za izvedbo 6. kongresa SKEI Slovenije, ki bo junija 2011.  
Zaupniki so si ogledali proizvodnjo v podjetju Adria-Mobil ter srečanje zaključili ob druženju in 
izmenjavi mnenj na skupnem kosilu in ogledu vinske kleti v KZ Črnomelj. 

   
(Udeleženci srečanja v podjetju Adria-Mobil      in udeleženci na posvetu zaupnikov SKEI - fotografija I. Vidakovič) 

 
Izvedena je bila  tudi 36. seja IO ReO SKEI Velenje, ki je poleg točk stalnic obravnavala 
še izvajanje solidarnih pomoči v ReO SKEI Velenje v letu 2010 in kolektivno nezgodno 
zavarovanje pri zavarovalni družbi AdraticSlovenica. 
 
Sklicana je bila še Konferenca Šaleško – Savinjskih sindikatov (ŠSS) Velenje, ki je 
obravnavala predlog sodelovanja z ZSSS. V razpravi sta bila dva predloga, vrnitev na prejšnjo 
organiziranost OO ZSSS Velenje, ali pogodben odnos za člane sindikatov v ZSSS. Konferenca 
je sprejela večinsko podporo pogodbene ureditve odnosov med ZSSS in ŠSS. 
 
V Gorenju je SKEI sklical okroglo mizo na temo »Plačna nesorazmerja-stimuliranje 
zaposlenih«. Govora je bilo o nesorazmerju plač-uravnilovke, ki so posledica novega zakona 
o minimalni plači. Na okrogli mizi so bili povabljeni uprava Gorenja d.d., izvršni direktorji in 
direktorji programov proizvodnje bele tehnike, člani Nadzornega sveta Gorenja d.d. iz vrst 
zaposlenih ter sekretar za KP in plačni sistem pri SKEI Slovenije. 
 
Predstavniki ReO SKEI Velenje so se udeležili še protestnega shoda pred DZ RS, ki 
je bil izveden v ponedeljek 18. oktobra 2010, pred prvim branjem ZPIZ. S protestnim shodom 
so sindikati v ZSSS in ostale sindikalne centrale želeli opozoriti poslance, da je ZPIZ in 
ostala zakonodaja neusklajena s socialnimi partnerji in da bomo sindikati poslancem pri 
glasovanju posameznih zakonov gledali pod prste in o njihovi odločitvi seznanjali volivce.  

          
(Zastava SKEI v rokah Vinka Jeličića ni mirovala)        (poziv za umik proti delavskih zakonov z dnevnih redov DZ)   
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