
 
                                                                                                         Velenje, 30. november 2009 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Tako razgibane jeseni si v Sloveniji ni upal nihče napovedati. Ob pričakovanju 
povečanja naročil in umiritve finančne in gospodarske krize so se septembra svoje 
nezadovoljstvo izkazali zaposleni v Gorenju. Če nekaj dni se pred tovarno zberejo 
zaposleni in nekdanji zaposleni v Muri.  
Ob besu zaposleni jezo valijo na sindikate, ki so dovolili v posameznih podjetjih zaradi 
gospodarske krize znižati plače, ki ne zagotavljajo spodobnega življenja. Ob tem 
zaposleni izpostavljajo tudi razmerje plač, med najnižjo in najvišjo plačo v podjetju in 
tudi v državi. Vzpostavi se zakon ulice, ki ga nekateri želijo izkoristiti tudi za svojo lastne 
interese. Na preizkušnji je socialno partnerstvo. V podjetjih pride v ospredje tudi 
neprimeren  način komuniciranja z zaposlenimi.  
SKEI svoje poslanstvo socialnega partnerja, v začetku leta 2009, napove s pismom Vladi 
Republike Slovenije, kjer terja od vlade ukrepe za pomoč gospodarstvu. Zahteva se 
ohranitev  čim večjega števila delovnih mest in SKEI tudi terja od delodajalcev in vlade, 
da ob krizi vsak po svoji zmožnosti prispeva k izhodu iz te krize (zaposleni, uprave, 
lastniki in država).  
Čas krize je tudi čas, ko bi morali strniti znanje zaupanje in drug drugemu prisluhniti. 
Ne bi veljalo zahajati v podrobnosti, kdo je v teh težkih časih naredil več napak. Je pa 
potrebno zapisati, da so zaposlenimi v teh kriznih časih bili prisiljeni sprejeti nižje plače 
ob krajšem delovnem tedniku. Sprva so to sprejeli z upanjem, da se bo izšlo in da bo 
trajalo kratko, le nekaj mesecev. Bolj ko se je čas odmikal težje je bilo. Po dopustih in v 
pričakovanju novega šolskega leta je očetom in materam zmanjkalo potrpljenja in upanja. 
Zato so v Gorenju stvari vzeli v svoje roke.  
Da se kaj podobnega ne bi začelo dogajati vsak dan je SKEI bil prisiljen storiti 
radikalnejše ukrepe. Najprej je bil oktobra delodajalcem poslan predlog sprememb vseh 
treh kolektivnih pogodb dejavnosti (KPD). Delodajalci so v dveh dejavnostih sprejeli izziv 
pogajanj, vendar so po stari dobri navadi in dosedanji praksi prešli na taktiko zavlačevanja.  
 



Predlog SKEI so označili kot nesprejemljiv, niso pa bili pripravljeni 
pripraviti svoj predlog. Ker je vrag vzel šalo smo delodajalcem 
povedali, da na sindikalni strani nimamo druge izbire, kot se pogajati 
za človeka vredno plačo. Za plačo, ki bo zagotavljala vsaj prag 
revščine in sočasno  zagotavljala tudi ustrezna razmerja znotraj 
tarifnega razreda in razmejila zaposlene po izobrazbi in po 
posameznih opravilih in delih.  
SKEI je bil prisiljen napovedati stavko, ki je bila v petek 13.            
novembra tudi izvedena. Vsa zahvala zaposlenim in organizatorjem 
za dobro izpeljano stavko.  

 
 
V bitki za spodobnejšo plačo je tudi ZSSS 
napovedala odločen boj, za 600 € neto plače, 
ki bi bila tudi zakonsko regulirana. Ob tem pa 
se je pojavil tudi predlog sprememb 
pokojninske zakonodaje, ki predvideva 
povišanje starostne dobe za upokojitev na 65 
let pri 40 letih delovne dobe, enako za moške 
in ženske. Vse to je izbilo sodu dno in v 
soboto 28. novembra so bile v Ljubljani na 
Prešernovem trgu velike demonstracije.  
(fotografijo prispeval Z. Hrnčič) 
 
 
Dogodki ki so zaznamovali naše delo; 
 
Sklicana je bila 11. seja SKEI ReO Velenje, na kateri je bila osrednja točka izvedba 
napovedane stavke SKEI za 13. november 2009 in dogovor o udeležbi na demonstracijah v 
Ljubljani 28. novembra 2009. 
Napovedane stavke se je v naši regiji udeležilo 6100 zaposlenih, od skupaj 7300 
zaposlenih v naših panogah.  Prav tako je v naših podjetjih zadovoljiv odstotek zbranih 
podpisov za morebitno napoved trajajoče stavke. 
 
V SP SKEI Gorenje GA so bile v dveh programih razpisane nadomestne volitve za 
predsednika odbora zaupnikov. V enem programu je bil izvoljen novi predsednik odbora 
zaupnikov, medtem, ko v drugem programu ni bilo zadostne volilne udeležbe. 
Opravljeni so tudi vsi postopki za nadomestne volitve za predsednika SP SKEI Gorenje 
GA. Volitve so predvidene za 2. december 2009. 
 
Med zaposlenimi smo zbirali tudi podpise podpore ZSSS, «za dostojne plače in varno 
starost« in zbrali 2755 podpisov.  
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