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                                                                                                            Velenje, 29. oktober 2009 
 

 
 

 

 
 

 
 
Tudi meseca oktobra se v našem okolju še vedno s tesnobo spominjamo na spontano 
ustavitev delavcev v Gorenju. 
1. oktobra je predstavnikom sindikata SKEI in predstavnikom delavcev v Gorenju uspelo 
z upravo skleniti dogovor za obdobje september – december 2009. Dogovorjena je bila 
minimalna plača za polni delovni čas v višini 540 € neto.  K tej plači zaposlenim pripada 
še draginjski dodatek, ki je vezan na višino plače. S 1. oktobrom je tudi dogovorjen 
prehod na 40 urni delovni teden, kar bo v naslednjem mesecu prav tako pripomogel k večji 
plači. Saj je le ta bila do sedaj znižana za 10 %. V dogovoru je zapisano tudi 10 točk, s 
katerimi bi se uredile napake do katerih je prišlo, se ponovno vzpostavilo načeto zaupanje 
in uredila nekatera poglavja, ki so bila očitana upravi, vodstvu in tudi sindikatom.  
V sindikatu SKEI PS Gorenje so prepričani, da bodo uspešni tudi v naslednjih 
pogajanjih za politiko plač v letu 2010. Želijo si tudi večje razumevanje pri obravnavi 
enakih izhodišč v podjetju Gorenje Notranja oprema pri plačah in drugih pravicah 
zaposlenih, ki bi jih morali imeti zaradi enake obravnave delavca Gorenja, ne glede na to v 
kateri dejavnosti podjetje posluje. Na SKEI Slovenije je bila postavljena zahteva, da se pri 
pogajanjih za KPD ponovno vzpostavi veljavnost minimalnih standardov za kapitalsko 
povezane družbe, kot je bilo to urejeno v prejšnji KPD. 
 
Drugi dogodki ki so zaznamovali naše delo; 
 
Sklicana je bila 10. seja ReO SKEI Velenje, na kateri je bila osrednja točka aktivnosti v 
podjetjih in obravnava predlogov pogajalskih izhodišč za  vse tri KPD. 
Sprejeta je bila usmeritev, da se moramo zaupniki SKEI med sabo sprotno in pravočasno 
informirati in biti odzivni na vsako postavljeno vprašanje. Še posebej pa moramo 
odgovore in informacije zahtevati od uprav po podjetjih. 
Prav tako so bile z velikim odobravanjem sprejeti predlogi novih izhodišč KPD za dvig plač 
in enkratno izplačilo v višini 150 € za člane sindikata.  
 
V Konferenci PS SKEI Gorenja je bil sprejet sklep o nadomestnih volitvah zaupnikov 
SKEI, predsednikov odborov in predsednikov SP po posameznih podjetjih in programih 
znotraj teh podjetjih.  
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Sindikat SKEI v BSH Nazarje je upravi postavil zahtevek po  povišanju plač. V teh dneh 
potekajo dogovori, da bodo v osnovne plače vgradili del plačila iz naslova božičnice, nagrade 
iz poslovne uspešnosti, del razlike v nadomestilu za prehrano in dodatek iz naslova  
spremembe metode normiranja. Omenjene spremembe bi bile upoštevane in stopile v veljavo 
s 1.1. 2010. Dogovorjena je višina božičnice za leto 2009. 
 
Podjetje BSH Nazarje je 20. oktobra obiskala delegacija mladih iz IGM Nemčije in 
Samostalnih sindikatov Srbije, ki so bili udeleženci mednarodne konference mladih 
vzhodne Evrope, na Kopah,  katere organizator sta bila SKEI mladi Slovenije v sodelovanju z 
IGM Nemčije.  

                         
 

                          
                         (Fotografije prispeval V. Fon) 
 
V podjetju Turna je bilo dogovorjeno izplačilo dodatka, ki je vezano na višino plače in 
prisotnost na delo. 
 
V ostalih podjetjih ni zaznati posebnih aktivnosti. 
 
 
  
                                                                                                                               Sekretar:                                                                                       
                                                                                                                                     Branko Amon  l. r. 


