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Mesec september je mesec, ko učenci in dijaki sedejo v šolske klopi, ko nam v 
upanju na lepo jesen in bogato letino, misli že uhajajo na decembrska 
praznovanja. 
Žal pa ni vsem dana možnost takega razmišljanja. Nekateri ne verjamejo da so 
preživeli včeraj, še manj si upajo pomisliti na jutri. Med te sigurno sodijo tudi 
delavci Vegrada, ki že deseti dan brezuspešno stavkajo. Zaposleni s stavko 
zahtevajo samo plačila zasluženih plač, ki jih niso dobili že štiri in več mesecev, 
vse kar so jim v zadnjem obdobju izplačali je miloščina. Največ 240 in najmanj 
10 €. Prosijo za stečaj, da bodo imeli možnost prijaviti se na zavod, čeprav je 
med njimi precej zaposlenih, ki delajo na osnovi delovnih dovoljenj in ne bodo 
imeli možnost iskati pravico prijave na zavodu za zaposlovanje z denarnim 
nadomestilom. Vsem je skupno le to, da se agonija zaključi in da lastniki nehajo 
teptati njihovo človeško dostojanstvo. Vse to se z zaposlenimi dogaja v državi, 
ki je pred nedavnim vstopila v druščino najrazvitejših. 
Ali to ne kliče po uporu, katerega konca si nihče ne upa napovedati? Saj 
poznamo tisti pregovor, da naboj in priznanje nikoli ne doseže pravega.  
Med temi delavci Vegrada imamo tudi SKEI-evci svoje kolege. V podjetju 
Vegrad Montal, ki zaposluje nekaj čez 70 zaposlenih imamo ta hip več kot 50 
članov SKEI, ki so v naše vrste prestopili v mesecu avgustu, ko so se zavedli, da 
je njihovo podjetje registrirano v kovinski dejavnosti.  
Ne želim in nimam pravice to primerjati s stavko v javnem sektorju, a vendarle 
si naj vsak, ki bo to prebiral ustvari svojo mnenje.  

 
Poleg omenjene stavke v Vegradu, katere izhod še ni znan, kar je dokaz, da je tudi z našo 
zakonodajo nekaj narobe, pa ne z kaznovanjem tistih ki so tako stanje povzročili ampak, 
da lahko v pravni državi tako dolgo traja postopek preden sodišče s svojimi izvajalci (beri 
prisilnimi upravitelji) predlagajo stečaj. 
 
Poleg zapisanega so v tem mesecu naše delo zaznamovali še najmanj trije dogodki. To je 
izvedba seminarja zaupnikov SKEI, sklic novinarske konference eno leto po uporu v 
Gorenju in organizacija 3. DP SKEI Slovenije v lovu rib s plovcem.  
 
24. in 25. septembra 2010 je bilo v ReO SKEI Velenje organizirano dvodnevno 
izobraževanje, ki se ga je udeležilo 60 zaupnikov iz 21 sredin. 



Na seminarju smo obravnavali tri teme;»Predstavitev sprememb delovne zakonodaje in 
reševanje aktualnih delovnopravnih vprašanj v praksi, Povečajmo učinkovitost postopka 
izbora kadrov za naslednji mandat  ter Komuniciranje z zaposlenimi v času krize in velikih 
sprememb«.  
Teme so bile predstavljene s pomočjo predavateljev-voditeljev; Barbare Kozine, Nine 
Arnuš, Ivana Sotoška in Braneta Grubana in Justi Arnuš, ki skrbi za izobraževanje v  ZSSS 
kot zunanja sodelavka. 

 
 
V ponedeljek 13. septembra 2010 smo v regiji sklicali novinarsko konferenco, kjer smo 
predstavniki SKEI Slovenije, regije in poslovnega sistema Gorenja novinarjem predstavili 
naše poglede na stanje v Gorenju leto dni po uporu zaposlenih. Takrat so zaposleni 
zahtevali višje plače, ukinitev dela s skrajšanim delovnim tednikom in odpravo napak pri 
obračunu plač. Zahtevali pa so tudi kadrovske spremembe vodstva podjetniškega sindikata 
SKEI. 
 
V soboto 11. septembra 2010 je bil na Škalskem jezeru organizirano 3. DP SKEI V lovu rib 
s plovcem. Tekmovanja se je udeležilo 36 ribičev članov SKEI iz 9 ekip-regij. 
Poleg zadovoljstva ob lepem jutru in dopoldnevu so spremljevalci in ribiči dali pohvalo tudi 
izvajalcem tekmovanja Ribiški družini Velenje, navdušeni so bili tudi na lepo urejenimi 
sprehajalnimi stezami med tremi jezeri, ki so posledica rudarjenja v tej dolini. 

              
 
 
Za konec pa zapišimo še, da smo v regiji zaznali kar nekaj sej IO SP SKEI po podjetih. 
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