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                                                                                                            Velenje, 01. julij 2009 
 

 
 

 

  
 

 
Pričenja se čas počitnic in dopustov in pričakovati je manjše aktivnosti. Po spodaj zapisanih 
dogodkih to pričakovanje ne velja za naše okolje. 
 
V podjetjih so z nestrpnostjo pričakali Zakon o delnem povračilu nadomestila plač 
(ZDPNP), ki omogoča čakanje na delo doma. Omenjeni zakon naj bi ohranil čim večje 
število zaposlenih in izboljšal kakovost delovnih mest. 50 % plačila plače krije država, 
35 % pa delodajalec, pri čemur država primakne še subvencijo (največ 500,00 €) za 
izobraževanje delavca na čakanju.  
Zaposleni v podjetjih, kjer bo podjetje sprejelo odločitev tega ukrepa so zaskrbljeni. Eni 
so mnenja, da je to začetek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, druge je strah kako z nižjo 
plačo, preživeti družino. Težko je vsakemu delavcu posebej razlagati, da morali 
predlagani način reševanja krize jemati pozitivno. 
Še vedno je edina resnica, da bo  davek finančne in gospodarske krize najbolj prizadel, 
zaposlene v proizvodnji, torej tiste, ki ustvarjajo novo vrednost.  
 
Dogodki ki so zaznamovali naše delo v juniju; 
 
Bili smo gostitelji 29. seje IO SKEI 
Slovenije, ki je bila v podjetju BSH 
Nazarje. Seja je obravnavala poleg točk 
stalnic še točko aktivnosti v času 
gospodarske krize, regijsko organiziranost 
SKEI in ZSSS ter prestavitev zakona o 
delnem povračilu nadomestila plače. Pred 
sejo je bil organiziran ogled proizvodnje, 
po seji je sledil ogled muzeja gozdarstva 
in lesarstva v gradu Vrbovec.   
 
 
                                                                              
(Fotografijo s seje IO v podjetju BSH 
prispeval Z. Hernčič)  
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11. junija je bila sklicana seja skupščine Konference SKEI PS Gorenje, v sejni sobi 
poslovne stavbe Gorenja. Seja je imela samo eno točko dnevnega reda;  Aktualne 
informacije povezane z gospodarsko krizo in aktivnosti za ublažitev krize. Na sejo je bila 
povabljena predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, sekretar SKEI za regionalizacijo A. 
Vodovnik in sekretar SKEI ReO Velenje B. Amon. Razprava je pokazala, da je med 
zaposlenimi prisoten strah pred izgubo službe, da je nezadovoljstvo zaradi znižanja osnovnih 
plač, ki se kaže tudi v načetem zaupanju med zaupniki SKEI. Sprejet je bil predlog, da se 
mora v izobraževalnem sistemu zvrstiti čim večje število zaupnikov, kjer bi spoznali osnove 
sindikalnega dela. Od reševanja problemov skozi komuniciranje do vrednot, vizije in 
poslanstva sindikata.  
 
15. junija je bila sklicana seja Regijskega odbora SKEI Velenje, ki je bila v Pomurju . 
Pred sejo, ki se bila izvedena v gostišču Roškar v prijetnem okolju Radgonskih goric, so si 
udeleženci ogledali proizvodnjo v tovarni Arcont in obiskali Radgonsko klet. 
Po obisku so kolegi iz Velenja zapisali kolegom v Pomurje; 
»Najlepša hvala, da ste nam omogočili obisk v vašem lepem okolju. Posebej se zahvaljujemo za 
topel in prijazen sprejem ob prihodu. Ogled podjetja Arcont je pričaral »pozitivno energijo«, ki je 
zapisana tudi v sloganu vašega podjetja. 
Ta energija je bila z nami tudi na ogledu vinske kleti. Da bo mera polna je k temu pripomogla še 
strokovna predstavitev vodičke, ki je s hudomušnostjo in življenjsko resnico pričarala vino »kot 
hrano, zdravilo in užitek«. 
Pika na i pa je bila dana na turistični kmetiji Roškar, kjer smo uspešno zaključili prijetno s 
koristnim.  
Ko smo s polnimi želodčki zapuščali čudovito gričevje vinogradov,  je iz naših pogledov bilo 
zaznati misel, da bi morali tak način druženja večkrat ponoviti. 
Naj bo ta misel izziv vam in nam, na ponovna in podobna srečanja.«     Člani SKEI ReO Velenje   

(fotografiji ki sta ob tem dogodku nastali je posnel R. Sršen).  
 
V juniju smo sklicali tudi 29. sejo IO SKEI ReO Velenje, ki je ob točkah stalnicah, govorila 
še o izobraževanju zaupnikov SKEI Velenje v jesenskem času. Bil je sprejet dogovor, da se 
jesensko izobraževanje organizira v Radovljici, če bo ponudba finančno sprejemljiva. Prav 
tako bi za pomoč in sodelovanje pri izobraževanju obrnili na Justi Arnuš pri ZSSS. 
 
Članom SKEI mladi je bilo poslano vabilo na letni tabor v Ribnem pri Bledu. 
Predstavniki SKEI ReO so se udeležili letne skupščine delničarjev DH Ljubljana d.d..  
Sklicani sta bili seji IO SP SKEI v podjetjih BSH Nazarje in Turne.      
                                                                                                                  
                                                                                                                              Sekretar:                                                                                       
                                                                                                                                     Branko Amon  l. r. 


