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                                                                                      Velenje, 28. januar 2010 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
Mesec januar je podjetjih elektroindustrije v našem okolju precej sušen po 
naročilih. Če k temu dodamo še gospodarsko krizo je stanje še vedno 
zaskrbljujoče. 
Vendar brez optimizma in prepričanja v boljši jutri, se človek lahko  
prehitro preda.  
Z iskanjem novih naročil se odpirajo moţnosti po večji zaposlitvi, ki 
prispevajo k večji socialni varnosti in posredno tudi k večji potrošnji.  
Vse to pa naj bi bila tudi osnova za višje plače. 
 
Ţal v naši deţelici te zakonitosti ne delujejo. Ker nisem strokovnjak 
pravnega ali ekonomskega področja, pričakujem rešitve od omenjenih 
strokovnjakov, da z argumenti utemeljijo zakaj te zakonitosti ne delujejo. 
Mnogo ljudi je prepričanih, da je za to kriva tudi kriza vrednot. Nemoralno 
in neupravičeno bogatenje posameznikov, pa je le še podkrepitev takega 
razmišljanja. 
 
 

 
Že v prvih dneh januarja je bila sklicana seja IO regijske organizacije, ki je 
obravnavala kako pristopiti k izvajanju stavke v podjetjih  kovinske industrije. 
Za 13. januar je SKEI oklical stavko v omenjeni panogi. V naši sredini so se 
na stavko pripravljala tri podjetja. Kljub intenzivni pripravi smo vseeno verjeli, 
da se bodo pogajanja uspešno končala. Zdaj lahko že zapišemo, da so pogajanja bila 
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uspešna. Zaposleni verjetno niso navdušeni nad uspehom dviga plač, a poznavalci so 
prepričani, da je sindikatu SKEI uspelo, napraviti preboj tudi v teh težkih časih 
recesije, ko podatki in rezultati ne dovoljujejo dviga plač. 
Na seji IO je bila razprava tudi o planu dela in izobraţevanja za leto 2010, 
nadalje smo pregledali in ocenili rezultate vstopov in izstopov članov SKEI v 
našem okolju v letu 2009. 
 
V teh dneh se je sindikat SKEI z upravo Gorenja dogovoril o nadaljnji 
veljavnosti dogovora iz septembra 2009, ki zagotavlja najnižjo izplačano plačo 
600 € neto. dogovor naj bi bil podaljšan za čas dokler ne bodo v državi znani 
parametri minimalne plače in morebitne davčne olajšave za delavce z najnižjimi 
plačami. 
 
Do dogovora je prišlo tudi v podjetju BSH, kjer so sklenili dogovor, da je 
najniţja izplačana plača v višini 540 €. K temu pa naj bi zaposleni prejeli še 
dodatek za del božičnice in del plačila iz naslova uspešnosti ter dodatka iz 
nadomestila malice. 
 
Tudi v podjetju Turna se sindikat uspešno pogaja o povečanju plač, ki pa bo 
dokončno dogovorjen verjetno prve dni februarja. 
 
Z velikim veseljem lahko zapišemo, da je bil uspešno sklican ustanovni 
zbor članov sindikata SKEI še v enem  podjetju, naše doline.  
 
Te dni se ukvarjamo z zbiranjem prijav za 16. DP SKEI Slovenije v  smučanju 
in tekih na smučeh. Kot kaže bo ekipa SKEI Velenja tudi letos številčna. Štela 
bo okoli 150 smučarjev, ki se bo na prireditev odpeljali s tremi avtobusi.  
  
 
Za konec zapišimo še, da bo ekipa 
aktiva SKEI mladi Velenje 
ponovno ustvarjala skulpturo 
na prireditvi Gradovi kralja 
Matjaţa v Črni na Koroškem. 
Letos so se na prireditev prijavile 
tri ekipe SKEI in vsako leto bolj 
prepoznavna  prireditev postaja 
znana tudi po udeležbi članov SKEI 
mladi. 
 
 
(Fotografija je bila posneta na lanski 
prireditvi.) 
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