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Običajno nas prvi mesec novega leta navdaja z optimizmom, da bomo v letu ki se 
začenja doživeli veliko dobrega. Mnogi med nami smo si zaželeli uspešno leto, v katerem  
bo finančna in gospodarska kriza kar najhitreje minila. Človek, ki svoje želje pozna, bo 
znal o njihovi uresničitvi tudi optimistično in pozitivno razmišljati. Takega razmišljanja 
je včasih kar  premalo. Naj nas ne bo strah sprejeti odločitve za katero mislimo, da je 
prava, pa čeprav je na prvi pogled morda nerazumljiva. Ne dovolimo, da o naših 
odločitvah razmišljajo drugi. Sami smo običajno dovolj modri in razumski, le poguma 
včasih zmanjka. 
 
V večini naših podjetjih so zaradi omenjene gospodarske krize z delovnimi obvezami začeli 
teden dni kasneje  kot je bil to običaj pretekla leta. 
V podjetju KLS-Ljubno ob Savinji, ki je vezano na avtomobilska industrijo, so že decembra 
lanskega leta v soglasju s sindikatom in SD, sprejeli odločitev o uvedbi 36 urnega 
delovnega tedna, brez znižanja plač. V februarju naj bi začeli delati po 40 urnem delovnem 
tedniku.  
Finančna in gospodarska kriza se najbolj pozna v Gorenju, kjer je ta hip največja bitka za 
pridobitev naročil, ki bi zagotavljala delo obstoječim zaposlenim. Pomanjkanje naročil, se 
odraža tudi skozi negotov terminski koledar dela.  Uprava  in sindikat SKEI  sta v zadnjih 
dneh preteklega leta podpisala tako imenovani socialni sporazum, ki govori o skrajšanju 
delovnega tedna iz 40 na 36 ur. Omenjeni sporazum bo služil tudi kot osnova za pridobitev 
subvencije, ki jo država namenja podjetjem za pomoč pri ohranitvi zaposlitev. V času 
trajanja sporazuma, podjetje ne bo odpuščalo zaposlenih, uprava si ne bo izplačevala 
nagrad, žal pa se bodo zaposlenim znižale plače.  
Zaenkrat je predlog po skrajševanju delovnega tedna, prisoten še v enem podjetju, ki prav 
tako namerava uveljaviti državno subvencijo. S sprejetjem odločitve ne bi bilo nič narobe, če 
v podjetju ne bi podali tudi zahtevka za znižanje plač, ki ga je sindikat v podjetju že v 
osnovi zavrnil.   
 
Naše aktivnosti v SKEI ReO Velenje so sledile aktivnostim SKEI Slovenije, ki so bile 
usmerjene v preprečitev znižanja plač, ob uvedbi krajšega delovnega tednika 36 ur. 
 



 Z zanimanjem smo spremljali sprejetje 
zakona o dodelitvi subvenciji, na katerega 
je bil s strani sindikatov ZSSS Slovenije 
vložen amandma, da se prejeta 
subvencija nameni za plače zaposlenih, 
ki se v nobenem primeru ne smejo znižati. 
V podporo tem amandmajem je 14. 
januarja bil organiziran protestni shod, 
pred parlamentom v Ljubljani. Shoda se je 
udeležilo nekaj sto predstavnikov 
sindikatov iz ZSSS Slovenije, med 
katerimi smo bili tudi predstavniki 
SKEI ReO Velenje, kot kaže slika, ki jo 
je posnel Zlatko  Hernčič.  
Nadalje je SKEI Slovenije analiziral razloge, zakaj so v nekaterih podjetjih bili podpisani 
sporazumi o krajšem delovnem času, ki predvidevajo znižanje plač ter pripravil vzorce 
dokumentov, ki bodo v pomoč pri pogajanjih omenjene tematike, po podjetjih. 
 
Omeniti  velja še naslednje dogodke ki so zaznamovali naše delo; 
 
27. januarja je bila sklicana 24. seja IO SKEI ReO Velenje, ki je obravnavala pregled in 
potrditev zapisnika ter realizacijo sklepov. Obravnavala je predlog programa dela in programa 
izobraževanja za leto 2009, sprejela sklep o začasnem financiranju SKEI ReO Velenje. Se 
seznanila s potekom priprav na 15. DP SKEI v VSL in tekih na smučeh. Seja je obravnavala 
še informacije s sej organov in aktualne naloge SKEI, ter gibanje članstva. 
 
29. januarja je bila sklicana Konferenca OO ZSSS Velenje, ki je obravnavala informacijo in 
aktualnosti zakona o subvencioniranju krajšega delovnega tedna, se seznanila s sklepom o 
podaljšanju mandata sekretarju OO ZSSS do junija 2009, ki se nanaša tudi na reorganizacijo 
OO ZSSS. 
V drugem delu je bilo pripravljeno izobraževanje na temo branja bilanc in poslovanja 
podjetij, ki ga je predstavil Ladislav Rožič, izvršni sekretar za ekonomsko področje. 
Na koncu je organizator izvedel še po novoletni klepet v gostinskem lokalu Delavski klub. 
 
Omeniti velja aktivnost ob zbiranju prijav za ekipo v smučanju, ki bo predstavljala regijo 
SKEI Velenje. Zanimanje za to športno prireditev je veliko, saj imamo prijavljenih 250 
udeležencev. 
 
V Črni na Koroškem bo izvedena prireditev »Gradovi kralja Matjaža«, ki se jo bo 
udeležila ekipa aktiva SKEI mladi Velenje. Kaj so ustvarjali bomo zapisali v naslednjem 
mesecu.  
 
Razveseljiva je tudi novica, da smo prejeli povabilo, na razgovor v podjetju Podkrižnik. V 
tem podjetju je SKEI organiziral SP, ni pa nam uspelo prepričati upravo o skupnem sestanku, 
kjer želimo vzpostaviti dialog, urediti plačevanje članarine, se dogovoriti o spoštovanju 
veljavnosti  KPD, spregovoriti o zdravem in varnem delu…. 
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