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Lansko leto smo v poročilu o opravljenem delu zapisali, da je vpliv finančne in 
gospodarske krize zaznamoval naše delo že zadnje mesece leta 2008. Delodajalci so že 
decembra 2008 hiteli pripravljati ukrep skrajševanja delovnega tednika iz 40 na 36 ur. 
Seveda so pred tem zagrozili da bodo začeli odpuščati, najprej zaposlene preko agencij, 
nato zaposlene za določen čas, kasneje tudi ostale. To je bil dober manever delodajalcev 
za strah in s tem omilili nezadovoljstvo ob znižanju plač. 
 
To je bila velika napaka delodajalcev, v katero je bilo vpleteno tudi  vodstvo sindikata  
SKEI, v posameznih podjetjih. Delodajalci so skozi ekonomski izračun zagovarjali, za 
manj dela manj plačila, v sindikatu SKEI pa smo v razumevanju težav ob nastali krizi 
spregledali plače, na meji revščine.  
Ni potrebe ponovno navajati dogodke, da smo v našem okolju prehitro podpisali 
dogovor o  krajšem delovnem času, ki je za 10 % znižal plače zaposlenih. Na to temo 
smo v organih sindikata SKEI ogromno govorili in v večini primerov ostali vsak na 
svojih stališčih. Nekateri zaupniki v podjetjih so tak ukrep znižanja videli, kot edini 
sprejemljiv za ohranitev delovnih mest in obstoj podjetja, drugi so bili zagovorniki, da 
krize ne bomo mogli rešiti zgolj s plačani zaposlenih v podjetjih. 
 
Žal so nas prehiteli zaposleni, ki so z delavskim uporom v Gorenju nedvoumno in jasno 
povedali «plače so prenizke in tega ne vzdržimo več«. Ta dogodek je tudi potrdil, da 
znižanje plač ni bil primeren ukrep.  
 
Na preizkušnji je bil socialni dialog, nezaupanje v institut sindikata SKEI in še posebej v 
funkcionarje tega sindikata. Hvala bogu, da je prevladal razum in da smo z mešano 
pogajalsko skupino predstavnikov sindikata in zaposlenih uspeli postaviti sprejemljive 
zahteve po volji zaposlenih in prekinili upor zaposlenih ter se lotili pogajanj o višjih 
plačah.  
In še eno pozitivno spoznanje velja omeniti  ob tem dogodku, ki bo dolgo ostal v 
spominu kot grenak priokus. Složni in vztrajni  so zaposleni dosegli več kot bi sindikat 
lahko kadar koli dosegel s pogajanji.  Tega bi se morali zaposleni in sindikat večkrat 
spomniti. 
 
Te dni je ena največjih težav v sindikatu SKEI, plačilo nedavno izvedene opozorilne 
stavke.  Že res, da je bila stavka interesna, za cilje ki so višji od določil KPD, a vseeno ni 
higiensko, da ko zaposleni organizirano pristopimo k boju za višje plače, lahko 
delodajalec mirno sprejem odločitev in stavke ne plače.  
Ko so se v Gorenju, septembra uprli zaposleni je stavka bila plačana. Še en dokaz več, 
da si socialno partnerstvo delodajalci razlagajo po svoje, le oni so tisti, ki določijo kdaj 
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bo ustavitev dela plačana in kdaj ne.  Cilj obeh strani naj bi bila pogajanja, da do stavke 
ne pride.  
Sindikat zahteva in pričakuje, da se s pogajanji doseže za delavca spodobna plača.  
 
SKEI ReO Velenje, je v letu 2009 delovala v okviru planskih usmeritev ter finančnega plana, 
ki je bil postavljen na osnovi nekoliko nižjih lanskih prihodkov. Prihodki iz članarine so bili 
nižji, zaradi znižanja plač, kar pa ni povzročalo likvidnostnih težav. Ni pa mogoče pričakovati 
dobrega finančnega rezultata.  
 

Organiziranost in delovanje 
• Planirali smo sklicati 9 sej IO, 4 seje ReO, in 1 sejo NO. Izpeljali  smo 7 sej IO,   in  

5 seje ReO ter 1 sejo NO.  
Na sejah so bile v glavnem obravnavane s planom določene teme. Obravnavano je bilo  
tudi nekaj tem, ki jih ni bilo v planu. Te teme so bile obravnavane zaradi poslovanja v 
podjetjih v času krize ali so se nanašale na stavko SKEI in demonstracije ZSSS. Vse 
seje so bile zadovoljivo obiskane.  
 

• Pri obravnavi zaklju čnega računa je bilo ugotovljeno, da s finančnim poslovanjem 
v letu 2008 ne moremo biti zadovoljni, že drugo leto zapored beležimo izgubo. 
Razlogov za izgubo je več in so bili pojasnjeni na seji ReO ob obravnavi zaključnega 
računa. 
  

• Tudi letos lahko zapišemo, da smo zadovoljni z delovanjem naših SP in 
konference, ki so zadovoljivo organizirane. Težava je le z delovanjem SP SKEI 
Podkrižnik,  kjer še vedno nismo uspeli vzpostaviti komuniciranja z lastnikom. 
Opravljen bo še poskus zbližanja s pomočjo vodstva SKEI Slovenije, če ta ne bo 
uspešen, pa bomo prisiljeni uporabiti pravno sredstvo – kazensko ovadbo.   
Tudi letos je naše delo zaznamovano z odstopi predsednikov. Najprej je odstopila  
predsednica SP SKEI Turna Marija Stropnik po uporu zaposlenih v Gorenju 
odstopil Emil Kruši č, predsednik SP SKEI Gorenje GA. V SP Turna so opravili 
nadomestne volitve in članstvo je preostanek mandata zaupalo Lidiji Kociper . 
Medtem pa na razpisanih nadomestnih volitvah za predsednika SP SKEI Gorenje 
GA niso uspeli izvoliti predsednika. K volitvam je pristopilo premalo število volilnih 
upravičencev. Predsednik bo izvoljen na volilni seji posredno preko delegatov iz 
programov, oddelkov in skupnih služb.  
Zaradi upokojitev  so bile razpisane in tudi uspešno opravljene nadomestne volitve 
za predsednika odborov v dveh sredinah. V programu KA  in v oddelku programa 
Mekom v Rogatcu. 
Neuspešen poskus nadomestnih volitev pa je bil tudi v programu PPA, kjer je voliti 
prišlo prenizko število upravičencev. V tej sredini bo sindikalne naloge še naprej  
opravljal dosedanji predsednik odbora, po odhodu v pokoj pa njegov namestnik. 
 
V teh dneh tečejo intenzivne priprave na ustanovitev ene nove SP SKEI, o tem 
bomo podrobneje pisali v letu 2010. 
 
Na ReO smo letos dodatno naročili nekaj rekvizitov za stavke in protestne shode, 
kar se je pokazalo za nujno ob stavki SKEI, 13. novembra in na demonstracijah 28. 
novembra 2009.   
Zaupnik i so letos prejeli tudi dva priro čnika «Zbirka priročnikov SKEI 3 in 4«.   
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• Pri gibanju članstva je potrebno zapisati, da tudi letos v prvih desetih mesecih 
beležimo negativno gibanje članstva. Beležimo  161 vstopov in 392 izstopov. 
Razlika znaša - 231 članov, toliko manj je članov SKEI v naši regiji.  
 

• Nadaljujemo z ureditvijo registrov SP SKEI v okviru ReO. Letos je zahtevek za 
registracijo podala SP SKEI BSH Nazarje. Na UE so stare podatke izbrisali 
(dokumenti so glasili na pravno osebo MGA). SP SKEI je že prejela novo odločbo iz 
UE in AJPESA, pričakuje se še davčna številka od DURSA. 
Nedokončane so ostale še SP SKEI v Konferenci PS SKEI Gorenja, kjer bi bilo 
potrebno pregledati in uskladiti še pravila o organiziranosti in delovanju SP (Gorenje 
Orodjarna, Gorenje Gostinstvo, Gorenje GTI…).  

 
• Še vedno nimamo svoje lastne spletne strani SKEI ReO Velenje. Naša pravna oseba 

je predstavljena na spletni stran SKEI Slovenije www.skei.si v rubriki; http://skei-
si.com/sl/obmocne_organizacije_regije/9/?content_id=25. Tu si je možno ogledati 
predstavitveni film SKEI ReO Velenje, film o praznovanju 1. maju 2009 na Graški 
gori in foto galerijo iz dveh letošnjih dogodkov. Še posebej pa velja omeniti 
mesečna poročila o našem delu, ki so na spletu objavljena že tretje leto. 

 
• Na koncu je potrebno zapisati, da še vedno ni podpisan dogovor o opravljanju 

nalog, ki jih opravlja OO ZSSS za ReO SKEI Velenje in način njihovega 
financiranja.  Po sedanjih aktivnostih reorganizacije OO ZSSS je tudi varianta, da 
bi OO ZSSS Velenje ukinili. O tej temi je bilo v Velenju veliko povedanega. 
Predsedniki SP po podjetjih in zavodih ter Konferenca  so jasno povedali, da mora 
OO ZSS Velenje ostati, kot samostojna pravna oseba. 

 

Sistem varstva pravic in sodnega varstva   
• S pravno pomočjo smo člani SKEI zadovoljni  in enako mnenje imajo tudi ostali 

predstavniki sindikatov v območju Velenje. To pomoč zagotavlja odvetnik Miran 
Jeromel, ki dela pogodbeno v okviru OO ZSSS Velenje.  
Na konferenci OO ZSSS Velenje je bilo podano poročilo o opravljenih odvetniških 
storitvah v letu 2008.  

 
• V tem letu sta bili sklenjeni dve novi PKP v podjetjih KLS  in D.B.S.S.. Imamo še 

dva podjetja, kjer ni sklenjenih PKP (Turna in Podkrižnik). 
Še vedno ostaja nedokončana naloga, da bi v Gorenju uspeli dogovoriti minimalne 
standarde KPD, oziroma se dogovoriti za spoštovanje enakih standardov za 
zaposlene v vseh podjetjih poslovnega sistema. 

 
Ekonomski in socialni položaj članov SKEI  

• Poslanstvo sindikata je sklenitev KP, ki bo vsebovala poleg ostalih pravic in ugodnosti 
zaposlenih še dostojne plače.  
V času gospodarske in finančne krize so delodajalci ali vsaj večina med njimi 
prepričanih, da je za obstoj podjetij v teh časih potrebno znižanje plač zaposlenih. 
Večina delodajalcev se je ob krajšanju delovnega tedna odločila tudi za znižanje 
plač, kar je zaposlenim v letu 2009 poslabšal ekonomski položaj (v naši regiji ta 
ukrep ni zajel le podjetij BSH in D.B.S.S). 
Delodajalci v večini letos niso upoštevali niti pričakovanega dviga plač za 1,5 % iz 
naslova ugotovljene inflacije, kot je bila zapisana in izpogajana s KPD. 
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Zahteve o dvigu plač so postale ponovno aktualne po 16. septembru, ko se je zgodil 
delavski upor v Gorenju. Delodajalci so sprejeli predlog sindikata SKEI o pogajanjih 
za plače. Med tem časom so po podjetjih že predlagali popravek plač, s tako 
imenovanimi draginjskimi dodatki in ukinitvijo krajšega delovne ga tednika. 
Odprla so se pogajanja za vse tri KPD, vendar je prišlo že takoj do zastojov saj 
delodajalci niso sprejeli predloga sindikata SKEI, ki zahteva osnovno plačo za 
I.TR v višini 854 € bruto, kar neto pomeni 600 €.  
Za uresničitev zahteve je bil sindikat prisiljen napovedati in tudi izvesti splošno 
opozorilno stavko, 13. novembra 2009.  

 
• Obstoječi Zakon o delitvi dobička med zaposlenimi je neživljenjski. Do sedaj je v 

Sloveniji registrirano le okoli deset dogovorov na delitev dobička. Naglavni greh tega 
zakona je da se mora o delitvi vsako leto na novo odločati, nadalje so zneski v denarju 
ali delnicah tako mizerno nizki in zaposleni pravico do izplačila ali lastništva delnic 
pridobijo šele čez 3 leta. Nova vlada je napovedala spremembo zakona, ki bi 
odpravil slabosti. Dajmo se presenetiti. 
 

• Solidarnostnih pomoči v letu 2009 bodo realizirane v obsegu polovice planiranih , 
kar ne pomeni, da smo pomoči zavračali. Vse prejete pomoči se bile obravnavane in 
tudi odobrene v celoti. Tudi letos se pojavljajo zahtevki za izplačila pomoči za 
odpravo posledice vodne ujme in plazov. Ostale pomoči so iz naslova daljše bolniške 
ali težkega socialnega položaja člana.  

 
• Pravico do uveljavljanja zavarovalnine pri zavarovalni družbi Adriatic-Slovenica, 

je letos uveljavljalo že okoli 60 članov, kar v pomeni 1,2 % članov v SKEI v regiji.                     
Letos imamo tudi največ smrtnih primerov, teh je bilo 7.  

 
• S »Kartico ugodnosti« tudi v letošnjem letu širimo krog ponudnikov in jo 

nadgrajujemo. DH Ljubljana tudi letos nudi kartico, ki je hkrati plačilna kartica. K 
ponudbi je pristopilo trgovsko podjetje Mercator, ki bo s svojo ponudbo  
prispevalo k nakupu cenejše prehrane.  

 
• Tudi letos na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja še vedno vodimo tri 

podjetja, kjer  še ni urejenega tega zavarovanja; D.B.S.S., Turna in Podkrižnik.  
 

Kadrovska politika izobraževanje in informiranje 
• Že v uvodu je zapisano, da sta se to leto zgodila dva odstopa. Še posebej po uporu 

zaposlenih v Gorenju je prišlo do zahtevkov po neposrednih nadomestnih 
volitvah.  
Postopki niso v celoti prinesli pričakovanj in postavljenih zahtev. Kar je dokaz več, da 
moramo demokracijo vzeti z vsemi prednostmi in slabostmi. Prednost v tem primeru 
je imeti pravico voliti svojega sindikalnega predsednika na neposrednih tajnih volitvah 
in slabost, volitev se ne udeleži zadostno število upravičencev. 
Kadrovska politika sindikalnih funkcionarjev bi naj  slonela tudi na kadrovski 
rasti posameznika od zaupnika v skupini, predsednika zaupnikov v programu, 
nadaljevanje funkcije v predsednikovanju SP, nato v Konferencah, regijah do 
vodstvenih funkcij na SKEI Slovenije ali ZSSS. 
S ponosom se spomnimo razglasitve Rože Mogote za leto 2009, ki jo je prejela naša 
zaupnica SKEI Vera Blagovič, zaposlena v Gorenju GA programu KA. Nagrajena 
je bila za dogovor, da bo Gorenje  prispevalo k večjemu  zaposlovanju nosečnic.  
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• Na področju izobraževanja smo s planom zastavili izvedbo dveh seminarjev. 

Žal moramo zapisati, da po sedmin letih prvič nismo izvedli nobenega 
izobraževanja. 
V jesenskem delu konec septembra 2009, je bil predviden seminar za 100 zaupnikov v 
SIC Radovljica, kjer smo z oddelkom za izobraževanje pri ZSSS že dogovorili teme in 
predavatelje.  
Zaradi dogodkov v Gorenju je bil seminar odpovedan.  
Tako da smo letos koristili le izobraževanja, ki jih je organiziral SKEI Slovenije doma 
in v tujini.  

 
• Pri informiranju se moramo nasloniti na naš spletni portal www.skei.si, kjer se 

redno osvežujejo novice, na njem je praktično vse. Od organiziranosti SKEI, 
dokumentov, sindikalne liste,  odgovori na pogosta vprašanja, objavljene so vse KPD 
z razlago, dodatki in prilogami, nadalje so navedene ReO in OO SKEI ter poročila o 
njihovem delu, predstavljeno je delo mladih, področje varstva in zdravja pri delu, 
športna dejavnost, bela in črna lista in še… 
Vsake toliko časa se pripravi tudi interno glasilo »SKEI Info«. Naše delo vsak mesec  
predstavimo s poročilom, ki je objavljeno na spletu SKEI Slovenije.  
Pohvale vredno je izdaja internega glasila SKEI »Na kratko«, ki ga dvakrat letno 
izdajo v SP SKEI IPC.  
 

• Veliko k informiranju prispevajo tudi redno sklicane seje naših organov. 
Značilnost naših sej so točke  stalnice »informacije s sej organov in aktualne naloge 
SKEI«, »aktivnosti in naloge v SP SKEI  po podjetjih« ter »gibanje članstva«. 
V SKEI SP se redno pošiljajo tudi dokumenti, dopisi, informacije in drugo, ki so 
posredovani s strani SKEI Slovenije, ReO SKEI, OO ZSSS Velenje ali ZSSS 
Slovenije.   
 

Kultura, šport in turizem 
• Področju športa v SKEI ReO Velenje je bilo v bližnji preteklosti namenjeno veliko 

pozornosti,  
Letos smo bili na zimskih igrah na Soriški planini, še vedno med številčno 
največjimi udeleženci. Žal je zaradi slabega vremena tekma odpadla, bo pa ostala 
v spominu zaradi prijetnega vzdušja, ki so ga ustvarili udeleženci. 
 

• Na letnih igrah je bil naš prispevek skromnejši, saj se je letnih iger udeležila le 
peščica športnikov, ki so tekmovali v nogometu, pikadu, namiznem tenisu in metanju 
kamna. Tudi uvrstitev je bila bolj skromna , od 11 ekip smo v skupni uvrstitvi 
zasedli 7. mesto. 

 
• Nekoliko bolje so se odrezali naši ribiči, na 2. DP v ribolovu na Ptuju, kjer so 

zasedli 5. mesto v skupni uvrstitvi. Med posamezniki smo imeli ribi ča, ki je dosegel 
3. mesto. 

 
• Komisija za kulturo in šport pri SKEI Slovenije  je letos organizirala že tretji 

pohod na Triglav. Pohoda se ni udeležil nihče od naših  planincev iz SKEI ReO 
Velenje. 
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• Na področju turizma  se lahko z lastnimi kapacitetami pohvalimo v dveh sredinah 
v SKEI Gorenje, kjer imajo  objekte v toplicah po Sloveniji in  počitniške prikolice 
na Hrvaškem. Eno enoto imajo tudi v SP SKEI Esotech.  

 
• Na področju kulture ne moremo biti zadovoljni. Če smo v preteklosti ob 8, marcu, 

dnevu žena, zaupnicam zagotovili vstopnico za gledališko predstavo, tega žal ne 
moremo več. Organizator omenjene kulturne prireditve je gledališko predstavo ob tem 
prazniku postavil na drugačnih osnovah in do vstopnic za naše zaupnice ni mogoče 
priti.  

 

Druge aktivnosti 
• Ena najpomembnejših nalog je bilo zbiranje podpisov za nadaljevanje trajajoče 

stavke v primeru, da ne bodo pogajanja uspešna. Omenjene podpise smo začeli zbirati 
v času izvedbe splošne opozorilne stavke 13. novembra 2009. V SKEI ReO smo 
zbrali zadovoljivo število podpisov za nadaljevanje stavke. 

 
• Izvedli smo sejo SKEI ReO Velenje v Pomurju. Ob seji, ki seje odvila na kmečkem 

turizmu v okolici Gornje Radgone, smo si ogledali še proizvodnjo v Arcontu  in 
obiskali vinsko klet v Gornji Radgoni. Vse to so nam omogočili kolegi iz OO SKEI 
Pomurje s predsednikom Robijem Sršenom na čelu. Udeleženci so izrazili 
zadovoljstvo ob takem načinu sklica seje s strokovno ekskurzijo. 

 
• V juniju je bila SKEI ReO Velenje gostiteljica 28. seje IO SKEI Slovenije. Ob tej 

priliki so si udeleženci ogledali tudi proizvodnjo v podjetju BSH Nazarje in Muzej 
gozdarstva in lesarstva v gradu Vrbovec.   

 
• V podjetju BSH Nazarje so bili na obisku tudi predstavniki mladih iz Nemčije 

Srbije in Slovenije, ki so bili udeleženci mednarodne konference mladih vzhodne 
Evrope, ki so se je udeležili i mladi iz desetih držav. Konferenco je organizirala 
komisija za delo z mladimi pri SKEI Sloveniji s sodelovanjem IGM Metal iz Nemčije. 
Mladi iz Velenja so bili udeleženci tabora SKEI mladih Slovenije v Ribnem pri    
Bledu. 

 
• 130 udeležencev se je 28. novembra udeležilo demonstracij na Prešernovem trgu  v 

Ljubljani , ki ga je organizirala ZSSS. Na demonstracijah je bila osnovna zahteva za  
dvig minimalne plače na 600 € neto in pravi čna reforma pokojninske zakonodaje, 
ki s predlogom spremembe predvideva 65 let starostni in 40 let delovne dobe za polno 
upokojitev. 
Pri tem smo zbirali tudi podpise za podporo omenjenih zahtev. V našem okolju 
smo SKEI-jevci zbrali 2755 podpisov. 

 
• Naša nadaljnje aktivnosti usmerjamo tudi v delo aktiva upokojencev v regiji . Še 

vedno  nismo zadovoljni z včlanjevanjem upokojenih članov. Želeli bi vzpostaviti 
določeno število te populacije, ki bi si svoje aktivnosti v prihodnje opredelila sama. 
Letos se nam bodo upokojenci pridružili na novoletnem  srečanju, skupaj z zaupniki 
SKEI.  

 
Pripravil:                                                                                                               Predsednik: 
Branko Amon  l.r.                                                                                              Ivan Sotošek l. r.                                                                                        


