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Zlatko Hernčič 
Sekretar regijske organizacije SKEI 
Ljubljane in okolice 

          
SPREMLJANJE STANJ A V  PODJETJIH  NAŠE REGIJE  

GLEDE SPLOŠNE GOSPOD ARSKE KRIZE V LETU 2009 
 
 V sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije z veliko zaskrbljenostjo spremljamo 
dogodke po podjetjih oz. družbah v naših dejavnostih.  
 
 Stopnjevanje krize postaja vse boj resno in hkrati zaskrbljujoče. Odpuščanja in 
zniževanje plač je postalo nekaj vsakdanjega, torej skoraj nezanimivega celo za novinarsko 
poročanje. Se je pa v kratkem že drugič zgodila nenapovedana in praktično presenetljiva 
likvidacija podjetja.  
 Za Modemo iz Kočevja, ki je šla skoraj neopazno v mesecu oktobru 2009 po tej poti in je 
na cesti ostalo skoraj 50 delavcev, je šlo po zlu še eno pomembno podjetje iz naše regije. Gre 
za podjetje STRENIA, s 114 zaposlenimi, ki se je šele s 1. januarjem 2006 iz podjetja SCT 
Strojegradnja d. d. preimenovalo v Strenia d. d.. Še v mesecu marcu letos tega ukrepa ni 
pričakoval nihče ali vsaj nihče od zaposlenih članov sindikata… Sedež družbe je na Kavčičevi 
66 v Ljubljani… 
 Na spletni strani podjetja je še ostal zapis; »V podjetju Strenia d. d. več kot 50 let 
konstruiramo in izdelujemo drobilnike, mline, sita, transporterje in drugo opremo za pripravo in 
obdelavo različnih vrst materiala. Naši stroji obratujejo v državah po vsem svetu.« 
 
 Kriza je letos močno spremenila razmere v podjetju, intenzivno se je iskalo nova naročila, 
saj so od junija 2008, ko je podjetje poslovalo z izgubo, krčili nepotrebne poslovne stroške, 
pričelo se je tudi z odpuščanjem…To je razvidno iz »Obvestila sindikatu« z dne 24. marca tega 
leta. Tudi nekateri delavci so bili na čakanju, vodilni so si znižali plače, ustvarjena je bila banka 
ur in še kaj, tako je bilo zapisano tudi v Podjetniškem Informatorju z datumom 6. marec 
2009….Tam je bila tudi zapisano upanje avtorja, da se pričakuje, da gradbeništvo, ki običajno 
prehiteva ostale dejavnosti in je tudi v svetovnem merilu kot prvo zašlo v krizo, tudi prvo prišlo iz 
nje.…. 
 Resnica o tem ali bi se dalo podjetje morda rešiti, bo ostala skrita pri lastnikih in vodilnih. 
Verjamem da bo marsikatero podjetje v Sloveniji krizo prebrodilo tudi s prihranki iz 
preteklosti…V primeru STRENIE, pa bo resnica na žalost ostala za vedno zakrita, vsaj po 
dosedanjih izkušnjah je temu tako… 
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 V podjetju imamo 79 članov našega sindikata SKEI, od tega jih je kar 33 

starejših od 50 let, torej so po merilih, ki na žalost veljajo v Sloveniji, »težje 

zaposljivi«. Vem, da jim bomo v sindikatu SKEI pomagali po naših najboljših 

močeh. Zato vas prosim, da nam pošljete informacije o potrebah po delavcih, ali 

karkoli bi lahko koristilo našim članom brez zaposlitve, naša pisarna pa bo skupaj 

z odvetnikom Igorjem Piškom zagotovila izpolnitev zakonskih obveznosti do 

članov sindikata! 

 
Uradne  ure BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI ZA ČLANE SKEI ostajajo še 
naprej kot doslej ob torkih in četrtkih od 15h do 17h v naši regijski pisarni na 
Dalmatinovi 4 v Ljubljani! 
 
 Odločitev lastnikov in vodstva podjetja STRENIA je torej taka kot je bilo na hitro 
objavljeno, v teh razmerah s stališča zaposlenih morda še najbolj sprejemljiva, ker se v primeru 
likvidacije podjetja postopa tako, da mora podjetje poplačati vse upnike v celoti. Likvidacija 
pomeni, da ima podjetje več premoženja, kot dolgov. Ravno zato do stečaja oz. prisilne 
poravnave ne more priti. Lastniki so bili v tem primeru očitno zainteresirani, da oni prvi pokličejo 
novinarje… 
 Zato pa se je treba zavedati naslednjih dejstev pomembnih za zaposlene; uporabita se 
predvsem in zgolj Zakona o gospodarskih družbah in delovnih razmerjih. Zakon o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji ne pride v poštev, ker je ta zakon s 1.10.2008 nadomesti Zakon 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.  
 Kriza je očitno tako v veliki meri prizadela tudi naše člane,  delavke in delavce kovinske in 
elektroindustrije v regiji Ljubljana z okolico. Zato vas še enkrat pozivam k medsebojni 
solidarnosti in strpnosti, hkrati pa pozorno spremljajmo dogajanje v naši domovini, da ne bo še 
kje prepozno za ukrepanje. Govorim seveda o drugih primerih, kot so denimo IUV, Labod, MIP, 
ISTRABENZ, Pivovarski imperij iz Laškega, Fructal, Radenska, METALKA, KIG, ISKRA, IMP, ROG, 
ali še malo širše METALNA in TAM. Pa je to le vrh ledene gore ropanja slovenskega 
gospodarstva s strani slabih lastnikov brez kančka družbene odgovornosti, ki so v »spregi« z 
včasih zavestno postavljenimi slabimi vodstvi »zafurala« marsikatero podjetje v deželi. Velikokrat 
bi pozornost in opozarjanje notranje javnosti v podjetju lahko preprečila sesutje marsikatere 
firme in ropanje ter bogatenje na škodo neme večine… 
 Zato bomo še naprej skladno z odločitvijo vodstva Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije 
in SKEI Slovenije pristopili k poglobljenemu zbiranju in spremljanju podatkov in informacij o 
dogajanju v podjetjih naše dejavnosti, hkrati z informiranjem medijev in predvsem državnih 
organov, ki pač v neurejenem stanju državne regulative ukrepajo kot pač ukrepajo… 
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 Tudi vas ostale zavedne članice in člane sindikata pozivam, da ne skoparite z 
informacijami iz svojega okolja, da ne zaupate vedno sladkim besedam ali celo grožnjam in 
zberete pogum. Pokličite na pomoč, dokler je čas še na vaši in naši strani!  
 Danes je kot že tolikokrat v teh letih pomembno spomniti na besede bivšega predsednika 
SKEI Alberta Vodovnika, »da sindikat morda ni vedno najboljši prijatelj delavcev je pa očitno na 
žalost še vedno edini!« 
 
 Zato vas pozivam in prosim za sodelovanje v tej akciji, da nam po najboljših močeh 
pomagate priti do informacij, da bomo morda vsaj z medijskim pritiskom poskušali kaj ukreniti, 
če se že država obnaša kot noj z glavo v pesku…. 
 V osebnem stiku z vami bomo v nadaljevanju dogajanja poskušali odgovoriti na vaša 
morebitna vprašanja, da vam po svojih najboljših močeh priskočimo na pomoč! 
 
Nekatere podružnice so v rednem, celo dnevnem stiku z regijsko organizacijo, tako ali drugače 
pa je kakovost stikov odvisna od pripravljenosti obeh strani, da žrtvujeta čas, zanje in izkušnje 
ter potrebno energijo in predvsem v zadnjem času pogum! 
 Slednji je za vas spoštovane predsednice in predsedniki podružnic odločilen v teh časih, 
zato vas še enkrat prosim, pomagajmo drug drugemu, da bo poslanstvo sindikata SKEI ohranilo 
svoj namen in smisel.  
 
 

Lep pozdrav! 
Zlatko Hernčič 

 
Sekretar Regijske organizacije SKEI 

Ljubljane in okolice 
 
 
V Ljubljani 24. april 2009 


