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                                                                                                            Velenje, 05. oktober 2009 
 

 
 

 

 
 

 
 
September je mesec, ki ga običajno poistovetimo s pričetkom novega šolskega leta  za 
osnovnošolce in dijake. Takoj ga povežemo tudi s prihodom jeseni. Jesen je čudovito 
obdobje, ki je zaznamovano z pospravljanjem poljskih pridelkov, obiranjem sadja in trgatvijo 
grozdja. 
 
Mesec september 2009, pa bo v 
naših zapisih ostal tudi v manj 
prijetnih ob čutkih. 15. in 16. 
september je v slovenski prostor 
odjeknila novica, da so delavci 
Gorenja ustavili proizvodnjo 
zaradi nezadovoljstva in 
prenizkih plač, razlog za to je 
tudi administrativna napaka pri 
obračunu plač za tekoči mesec.  
Zgodil se je delavski upor, ki mu 
v novi zgodovini Slovenije še 
nismo bili pri ča. Delavke in 
delavci so dva delovna dneva 
preživeli na dvorišču tovarne, pred glavnim vhodom v tovarno. Za mnoge je bila novica 
šok, saj je Gorenje v javnosti uživalo ugled dobrega podjetja. Podjetja v katerem so 
zadovoljivi medsebojni odnosi, delavsko soupravljanju se izvaja z odliko. V Nadzornem 
svetu, v katerem sedi polovica predstavnikov zaposlenih, ni bilo nikoli resnega konflikta 
z upravo. V javnosti je podjetje bilo zaupanja vreden koncern, ki konkurira 
proizvajalcem bele tehnike v Evropi in svetu. 
Nekdo je v prvih urah slikovito izjavil to se dogaja tudi najboljšim.  
Kar z grenkobo na ustih smo si postavljali vprašanje ali je to recept za izražanje 
nezadovoljstva v času gospodarske krize, ki nas je prizadela. Čez dan ali dva se je 
zgodila »Mura«. Tam tovarno zapirajo. Zaposleni in nekdanji zaposleni ne morejo 
razumeti, da enostavno ni dela tudi za tako nizko plačilo njihovih pla č.  
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V sindikatih je ostal madež, ki ga bo težko odstraniti. Še posebej ob spoznanju, da  je 
jezna in ogorčena množica v Gorenju in Muri iskala krivce pretežno tudi med 
sindikalisti. Priznati je treba, da so napake v delovanju sindikata lahko pripomogle h 
dogodku, niso pa bile osrednji krivec za to.    
Ne bom pisal in razglabljal o vzrokih. Te bomo morali poiskati v sindikatih sami jih 
analizirati in sprejeti ukrepe, ki bodo kos novim izzivom.  
Moje osebno mnenje je, da se nam dogodka ni treba sramovati, le učiti se moramo na 
njem in prepri čan sem, kot pravijo modreci, največ se naučimo na svojih napakah, a žal 
je  življenje prekratko, da bi venomer lahko delali napake.  
Na današnji dan je za odgovornimi zaupniki SKEI v Gorenju, ki so imeli nehvaležno 
nalogo pogajalcev že najhujše.  
Bil je dosežen dogovor, ki je v tem trenutku omogoča nekoliko bolj spodobno plačo tistih 
sodelavcev z najnižjimi plačami. V Gorenju bo najnižja neto plača do konca leta znašala 
540,00 € neto, h kateri bo izplačan še draginjski dodatek v višini 90, 70, ali 50 €, ki je 
vezan na količnik zahtevnosti posameznega delavca. Po zagotovilih in izračunih naj ne 
bi bilo delavca, ki bi prejel nižjo plačo od 600,00 € neto.  
S 1. oktobrom bo uveden 40 urni delovni tednik, kar bi se moralo poznati tudi na višjih 
plačah zaposlenih. 
Ob vsem navedenem so v dogovoru zapisane še druge pomembne točke, ki so jih 
pogajalci uspeli izpogajati. Vsi pogajalci si zaslužijo čestitke. Izrečeno priznanje je  
grenak priokus na izraženo nezadovoljstvo, ki je bilo izrečeno na račun sindikata v času 
trajanja delavskega upora. Vsi se bodo spomnili upravičeno besnih in jeznih delavcev, 
redko kdo pa na uspešne pogajalce.  
Za konec naj zapišem, da je ta politika plač dogovorjena le do konca leta 2009. Za leto 
2010 so napovedana ponovna pogajanja. 
 
Drugi dogodki ki so zaznamovali naše delo; 
 
V podjetjih sindikat SKEI spremlja vzdušje med zaposlenimi, da se ne bi še kje izrodilo 
nezadovoljstvo zaposlenih. 
V dveh podjetjih BSH in Turna tečejo razgovori in pogajanja o izplačilu draginjskega 
dodatka. 
V ostalih podjetjih po zagotovilih vodstev SKEI ni zaznati večjega nezadovoljstva. 
 
Sklicana je bila 30. seja IO SKEI ReO Velenje, na kateri je bila osrednja točka izvedba 
seminarja za zaupnike SKEI v SIC Radovljici. Seminar je predvideval izvedbo v dveh delih. 
Žal je po dogodkih v Gorenju bila sprejeta odločitev, da se seminar odpove za nedoločen čas.  
 
Odpovedana je bila tudi prireditev »Dan odprtih vrat«, ki je bila najprej zaradi slabega 
vremena prestavljena, zatem pa zaradi dogodkov v Gorenju tudi dokončno odpovedana. 
 
V septembru je bila sklicana tudi volilna seja OO ZSSS Velenje, kjer je bila izvoljena nova 
sekretarka. Zaupanje je dobila kolegica iz vrst KŽI, zaposlena na Kmetijski zadrugi Šaleška 
dolina.    
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