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Pogajanja o POVIŠANJU PLAČ iz  kolektivnih pogodb dejavnosti, katere podpisnik je sindikat SKEI, so bila 
prekinjena. To se ni zgodilo prvič, verjetno pa tudi ne zadnjič. V vsakih pogajanjih lahko pride do prekinitve. 
Kadar se zgodi zastoj oziroma se pogajanja prekinejo se lahko pričakuje tudi stavka. 
 
Pogajalci sindikata SKEI so prišli na organe sindikata predstavit razloge o prekinitvi pogajanj. Organ sindikata se 
je seznanil s stanjem in sprejel odločitev o pripravah na opozorilno stavko.  
Na drugem posvetu je organ sindikat SKEI, po tehtni odločitvi preklical napovedano stavko. Sprejeta je bila 
ocena, da so bila pogajanja neuspešna, zato se bo pripravil nov predlog za pogajanja, ki bo vseboval dvig vseh 
plač, dvig regresa za letni dopust v višini 830,00 € in določitev minimalne izplačane plače v dejavnosti, ki bo višja 
od zakonsko določene minimalne plače, ter izplačilo enkratnega zneska iz naslova inflacije iz leta 2011 in 2012. 
Podatki iz poslovanja za leto 2011 kažejo, da ima sindikat upravičene argumente za dvig plač. Delodajalci temu 
nasprotujejo in trdijo, da bi zaradi tega podjetja postala nekonkurenčna. 
 
Zdaj smo na preizkušnji člani sindikata in zaposleni po podjetjih. Od nas je odvisno, ali bomo sledili sindikatu in 
po potrebi tudi izvedli stavko ali bo prevladalo razmišljanje, da podpiramo stavko za višje plače, a ne v našem 
podjetju. V nekaterih sredinah bodo uprave verjetno ponudile pogajanja za dvig plač v lastnih podjetjih, v drugih 
bodo zagrozili, da bodo prisiljeni odpuščati, tretji bodo iskali razloge v obeh že zapisanih argumentih in poiskali 
še kak dodaten. Vse s ciljem, da bi preprečili izvedbo stavke.  

 
To že poznamo se je dogajalo in se še bo. A zdaj je čas, 
da si svojo plačo izborimo sami. Zmeraj bolj očitno 
postaja, da nam dvig plače lastniki in delodajalci ne 
priznavajo po dogovorjenih kriterijih in merilih. Zaposleni 
pač moramo razumeti, da je kriza in se moramo žrtvovati, 
se odreči nekaterim pravicam, tudi višjim plačam. Pri 
čemur pa nič ne rečejo, da bodi po koncu krize to 
odrekanje priznali in ga tudi poplačali. Medtem pa so 
nekateri v času 2 desetletij ustvarili že pravo bogastvo 
skozi žulje delavcev.  
 

Zato poziv vsem članom sindikata SKEI in tudi zaposlenim, da vzamemo usodo v svoje 
roke in si pravico do višje plače izborimo, če bo potrebno tudi s stavko.  
 
 
 



 

        
Zadnje dni v septembru, natančneje od 27. do 30. septembra 2012, so se zaupniki SKEI iz ReO Velenje 
izobraževali. Seminar je imel delovni naslov «SODELUJMO« in je bil izpeljan na Debelem rtiču. Takšne oblike 
izobraževanja se v SKEI ReO Velenje izvajajo že deset let. Zadnja leta se izvajajo seminarji v dveh terminih, 
spomladi na enodnevnem seminarju, jeseni na več dnevnem.  
Omenjenega seminarja se je letos udeležilo 52 slušateljev. Obravnavane so bili tri teme. Okroglo mizo 
»Kako do boljšega medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«, so pomagali oblikovati 
predstavnika iz MZDDS, ter predstavniki SKEI Slovenije. Temo »Pogajanja - naša realnost« sta predstavila 
Bogdan Ivanovič in Lidija Jerkič. Temo »Vodenje v sindikatih« je vodil in oblikoval profesor Miran Morano. 
Na koncu so udeleženci svoje vtise strnili v anketi, ki je pokazala, da so bile teme dobre, da je potrebno določeno 
znanje še nadgraditi iz prakse v obliki delavnic. Pohvaljeni so bili predavatelji, še posebej profesor Morano. 
Slušatelji so pohvalili tudi organizacijo izpeljave. 
Druženje in medsebojna izmenjava izkušenj je bila ocenjena kot dodana vrednost, ki gradi zaupanje in 
solidarnost.  

(Zaupniki SKEI v prvem delovnem dnevu)                              (Skupinska slika udeležencev)  

 

 
Sklicana je bila 4. seja ReO SKEI Velenje. Na seji so udeleženci obravnavali stavkovne zahteve za opozorilno 
stavko SKEI, se seznanili s potekom in pripravami na jesenski seminar, izvedli nadomestne volitve za člana IO 
ReO ter člane Konference ŠSS. Na seji so udeleženci dobili tudi informacijo o ostalih aktivnostih v SKEI in se 
seznanili z gibanjem članstva regiji. Prisotni so dobili tudi informacijo o poteku priprav in aktivnosti na 6. Kongres 
ZSSS.  
 
Zaradi reorganizacije podjetja Gorenje Notranja oprema, so se tudi v sindikatu odločili slediti 
spremembam in začeli s postopki evidentiranja za organe sindikatov v novih organizacijskih oblikah. Iz 
enovitega podjetja so nastala tri manjša podjetja. 
 
Velika pozornost in aktivnosti je namenjeno obravnavi spremembi zakonodaje na področju upokojevanja, 
urejanju trga dela in zakona o delovnih razmerjih. 
Predsedniki sindikatov so prejeli gradiva omenjenih zakonov, obvestila kam lahko posredujejo pripombe in kje 
lahko spremljajo pogajanja.  
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