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Prejšnji mesec smo v naše poročilo zapisali, da bomo morali člani sindikata in zaposleni vzeti usodo v 
svoje roke in si pravico do višjih plač izboriti, tudi s stavko. 
 
Ker zaposleni ne verjamejo, da imamo v sindikatu SKEI prav in je strah, da jih bo delodajalec zaradi tega 
odpustil velika ovira, o tem sploh nismo pripravljeni razmišljati, kaj šele ukrepati. A nekoč bomo morali 
narediti temu konec.  
Zato je prav, da se o tem čim prej pogovorimo. SKEI je prevzel pobudo in predlaga, da se po podjetjih 
naših regij in območij skličejo zbori članstva na katerih bi govorili tudi o tem. Stališče sindikata bi 
predstavila predsednica SKEI Slovenije, ki bo ob tej priložnosti predstavila še novo nastajajočo 
zakonodajo iz področja upokojevanja, urejanju trga dela in o delovnem razmerju. Tu bodo imeli člani 
možnost vprašati kar jih zanima. Imeli bodo možnost izraziti svoje občutke in pričakovanja ter povedati 
kaj za njih predstavlja problem, kadar se napove stavka.  
 
To je izziv in nekaj novega tudi za sindikat SKEI in njegove funkcionarje. Oboji pa bi iz tega morali dobiti 
pozitivne izkušnje. Vzpostaviti večje medsebojno zaupanje, pridobiti vero v dobro in preslišati slabo, 
predvsem pa verjeti vase in ne dovoliti povzročanja krivic.  
 

 

 
 
Tudi v Velenju bomo prispevali k tej novosti, zato smo sklicali zbore v podjetjih poslovnega sistema 
Gorenja in v podjetju BSH Nazarje. Le ti bi se naj izvajali 09. 11. 2012. 



 

 
 
Sklicana je bila 11. seja IO ReO SKEI Velenje. Seja je obravnavala pripravo in dogovor o sklicu zborov članov 
SKEI po podjetjih. Nadalje je bilo predstavljeno poročilo o izvedenem seminarju zaupnikov SKEI na Debelem 
rtiču, podana informacija s sej organov in aktualne naloge v SKEI ter obravnavano poročilo o gibanju članstva in 
sprejeta odločitev o izdelavi letaka za pridobivanje novega članstva.  
 
Sklicana je bila seja skupščine zaupnikov poslovnega sistema SKEI Gorenje, kjer je tekla razprava o 
časopisnem članku poslovanja DH Ljubljana d.d.. Članek navaja izplačilo dividend in nagrad nadzornikom ter 
predsedniku uprave DH, kar med zaposlenimi ni sprejeto z razumevanjem. Ponovno se  želi spodbujati 
nezadovoljstvo in priložnost izkoristiti za spor med sindikalnimi funkcionarji in člani.  
Predstavljeno je bilo pismo, ki ga je sindikat SKEI naslovil predsedniku uprave Gorenja d.d., o nespoštovanju 
socialnega dialoga in enostranski nameri znižanja najvišjih plač. Ob tem pa se po podjetjih Gorenja širijo tudi 
govorice o ne izplačilu KOP-a ter nespoštovanju izvajanja napredovanja. Zaradi dodatnih sobot in velikih naročil 
v zadnjih mesecih pa zaposleni pričakujejo tudi izplačilo božičnice. Zaupniki so se seznanili še  z načrtovanimi 
zbori članov SKEI. 
 
Sklicana je bila tudi seja IO SP SKEI BSH Nazarje, ki je obravnavala aktivnosti v SKEI Slovenije, priprave na 
sindikalni izlet, pripombe in pobude za pogajanje v letu 2013 ter obravnavala izplačila solidarnih pomoči. Sprejeta 
je bila tudi odločitev o sklicu članskih sestankov v podjetju. 
 
V SP SKEI Gorenje Notranja oprema, so zaključili postopke evidentiranja za organe sindikatov v novih 
organizacijskih oblikah. Volilna komisija je imenovala volilne odbore in sestavila kandidatne liste. Iz enovitega 
podjetja so nastala tri manjša podjetja. 
 
V podjetja je bil poslan dopis-informacija o »definiciji plač«, ki jo je pripravil Bogdan Ivanovič, sekretar SKEI 
za kolektivne pogodbe in plačni sistem. 
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