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Žal je tudi drugo poročilo tega leta osredotočeno na težave v naših podjetjih, kjer 
vzdušje med zaposlenimi ni dobro.  
 
Finančna in gospodarska kriza se najbolj odraža pri znižanju naročil , kar posledično 
pomeni manj dela v tovarnah. Za jutri pa ekonomski strokovnjaki in delodajalci 
napovedujejo še težave z likvidnostjo.  
Napovedi niso optimistične, a človek mora verjeti tudi na boljše dni, ko bo sijalo sonce, kot 
pravi pregovor «za dežjem vedno posije sonce«. 
 
V našem okolju je sindikatih podpisal socialni sporazum o uvedbi krajšega delovnega 
tedna v Gorenju d.d. in na poslovnem sistemu, kar je posledično pomenilo, da so krajši 
delovni tednik začeli izvajati v vseh podjetjih skupine Gorenje. Ob tem pa je bil sprejet tudi 
ukrep, da se znižajo plače zaposlenih za 10 %. Podjetja Gorenja so se prijavile v skladu z 
zakonom o subvencioniranju delovnega časa, za pridobitev državne subvencije, ki bo v 
celoti namenjena za plače. 
Na seznam podjetij, ki bodo uvedla krajši delovni čas se bo s 1. marcem 2009 uvrstilo še 
eno podjetje Kovinarstvo Ljubno ob Savinji, ki je vezana na avtomobilsko industrijo v EU. 
Žal se slaba praksa ponavlja. Sindikat in svet delavcev je pristal in podpisal  dokumente na 
hitro. Niso izkoristili možnost svetovanja kljub temu, da so bili o tem obveščeni strani 
sekretarja SKEI ReO Velenje. Delodajalec je zaposlenim ponudil v podpis anekse k POZ, 
kjer so jim znižali plačo za 10 %, nadalje niso navedli kako dolgo bo trajal ta ukrep 
(lahko tudi neomejeno), prav tako ni navedeno, ali bodo subvencije deležni zaposleni, 
oziroma ali bo podjetje izgubljeni zaslužek zaposlenim po preteku krize, ko bo v podjetju 
dobiček to povrnilo. Zaradi tega se omenjenemu podjetju obeta s 1. marcem uvrstitev na 
črno listo. Od takrat dalje bo v veljavi omenjeni ukrep.  
Še eno podjetje napoveduje skrajševanje delovnega tednika. O tem bomo poročali 
naslednji mesec. Upajmo, da bodo sindikalni zaupniki izrabili ponujeno pomoč in ne bodo 
podpisovali dokumentov pod časovno prisilo. 



 
Ravno zaradi opisanih dogodkov je SKEI 
Slovenije napovedal sklice novinarskih  
konferenc v vseh OO in ReO SKEI po Sloveniji. 
V Velenju je bila novinarska konferenca 
sklicana v četrtek 19. februarja 2009. Na 
konferenci so bili pojasnjeni pogledi SKEI  na 
sedanjo finančno in gospodarsko krizo, prisotni 
novinarji so bili seznanjeni tudi s posebnostmi v 
podjetjih naše dejavnosti v Savinjsko Šaleškem 
okolju. Podrobnosti in poročila iz omenjenega 
dogodka, so na voljo tudi posebnem zavihku naše 
spletne strani, iz katerega je tudi priložena 
fotografija. http://www.skei.si/sl/vsebina/107/iz_tiskovnih_konferenc_skei.html  
 
Omeniti  velja še naslednje dogodke ki so zaznamovali naše delo; 
24. februarja je bila sklicana 25. seja IO SKEI ReO Velenje, ki je obravnavala pregled in 
potrditev zapisnika ter realizacijo sklepov. Obravnavala je finančno materialno poslovanje 
ReO za leto 2008, se seznanila z inventuro in sprejela izhodišča za pripravo finančnega plana 
za leto 2009 ter sprejela način in oblikovno postavitev dokumentov za obravnavo na 
regijskem odboru. Na seji so prisotni bili seznanjeni še z dvema točkama stalnic, »informacija 
s sej organov in aktualnimi nalogami SKEI« ter »gibanje članstva«. Obravnavane in odobrene  
so bile tudi solidarne pomoči članom SKEI iz naših podjetij. 
 
V četrtek 26. februarja se je sestal tudi NO SKEI ReO Velenje na 4. seji. Pregledal je 
poročilo o finančnem poslovanju v letu 2008. S prejel je tudi poročilo, ki bo predloženo kot 
gradivo za sejo regijskega odbora. SKEI Velenje. 
 
Udeležili smo se 15. DP SKEI v VSL in tekih na smučeh, ki je bilo na Soriški planini. 
Kljub odpovedi tekmovanja v VSL, je bilo vzdušje enkratno. Izvedeno je bilo le 
tekmovanje v smučarskih tekih. Organizator SKEI Slovenije in SKEI ReO Gorenjske sta 
bila zaradi vremenske razmer prisiljena odpovedati tekmovanje v VSL.  
 
V Črni na Koroškem na prireditvi »Gradovi kralja Matjaža« , je bila tudi ekipa aktiva 
SKEI mladi Velenje. Iz snega so ustvarili poljski WC. Sodba in komentar na ustvarjeno naj 
bo prepuščena posamezniku. Morda je problematika današnjega časa tisto, kar je dalo mladim 
izziv za postavitev objekta.  
 
Če smo v prejšnjem poročilu zapisali, da smo prejeli povabilo na razgovor v podjetje 
Podkrižnik in se veselili, da smo končno vzpostavili dialog v podjetju, moramo zapisati, da 
so bila pričakovanja prevelika. Delodajalec, ki je hkrati lastnik je pokazal iz kakega testa je. 
Z vsemi sredstvi poskuša oslabiti moč sindikata. Grozi zaposlenim, da jih bo odpustil, če se 
bodo  včlanjevali v sindikat. Zaposlenim tudi deli nasvete, da od sindikata ne bodo imeli 
koristi ampak samo stroške, s plačilom članarine.  
Člani sindikata so te dni prejeli pismo s pojasnili in zaprosilom, da ostanejo zvesti svoji 
odločitvi in nadaljujejo članstvo v SKEI.                                                                                                                                                                                                     
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