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Mesec  november je zaznamovan s svetovno finančno krizo, ki se odraža tudi z recesijo in 
zniževanju proizvodnje določenih produktov. Za sindikate je pomembno, da to krizo 
lastniki in delodajalci ne izrabijo zgolj za odpuščanje zaposlenih in za zniževanje plač. V 
teh dneh je iz medijev in vsakodnevnih razgovorov že zaznati določene ukrepe, ki se jih 
poslužujejo delodajalci in lastniki, ko predlagajo skrajševanje delovnega časa iz 40 na 36 
ur, pri čemur bi tudi plačali le 36 ur, kar zaposleni ne bi smeli dopustiti. Sindikat SKEI je 
pri tem stališču neomajen, skrajšani delovni čas podpiramo, ne bomo pa dovolili znižanja 
plač.  
Nadaljnji problem je odpuščanje zaposlenih. Najprej bodo odpustili zaposlene preko 
agencij, potem bodo na vrsti zaposleni za določen čas. Nekateri pa bodo svoje namere 
odpuščanja nadaljevali tudi z odpuščanjem zaposlenih za nedoločen čas. Ko bo konec 
recesije, pa bodo isti delodajalci negodovali, da na trgu dela ni moč dobiti delovne sile. 
Tako stanje povzročajo delodajalci sami, saj bodo odpuščeni delavci poiskali nove 
zaposlitve in o teh podjetjih ne bodo govorili dobro.  
 
Če k temu dodamo še aktivnosti EU, ki je v pričakovanju sprejetja Direktive o 
podaljšanju delovnega časa je več kot očitno, da je to skregano z vsako logično razlago. 
16. decembra 2008 je na dnevnem redu zasedanja evropskega parlamenta Direktiva, o 
delovnem času ki naj bi dovolila možnost podaljšanja delovnega časa tudi na 65 ur na teden. 
Danes je v ospredju 36 urni tednik po novem letu pa bi delodajalci imeli možnost uvesti 
65 urni delovni teden, kar je IRONIJA. Zato temu v sindikatu SKEI nasprotujemo in 
poskrbeli bomo, da bomo imeli čim več svoje predstavnikov na velikem protestnem shodu v 
Strasbourgu, ki bo na dan zasedanja evropskega parlamenta. 
 
V naši regiji so skrajšani delovni čas uvedli le v enem podjetju, ki je vezan za proizvodnjo 
avtomobilske industrije, pri čemu so ohranili plačilo za 40 urni delovni teden. 
V večini podjetjih je zaznati odpuščanje agencijskih delavcev in delavcev zaposlenih za 
določen čas.  
 
V tem mesecu je vredno omeniti  tudi naslednje dogodke ki so zaznamovali naše delo; 
 



12. novembra je bila sklicana 23. seja IO SKEI ReO Velenje, ki je obravnavala pregled in 
potrditev zapisnika ter realizacijo sklepov. Nadalje se je seznanila s finančnimi obveznostmi 
izvedenega seminarja v Omišlju. Obravnavala je kadrovski postopek za izvolitev 
podpredsednika SKEI ReO Velenje, podane so bile informacije s sej organov in aktualne 
naloge SKEI. Na seji je bila podana tudi statistika gibanja članstva v naši regiji in imenovana 
inventurna komisija. 
 
V prejšnjem poročilu je bilo zapisano, da je bila konec oktobra sklicana skupna seja 
skupščine SKEI Gorenje GA in SKEI Konference PS Gorenje. V omenjenem zapisu ni 
bilo sporočeno, da je na omenjeni seji bil izvoljen tudi novi predsednik SKEI konference 
PS Gorenje ŽAN ZEBA, stari predsednik Krešimir Martinjak je julija 2008, podal 
odstopno izjavo. Za napako se kolegom v SKEI Gorenje iskreno opravičujem.  
 
V podjetju Turna je bil sklican skupen sestanek uprave in sindikata SKEI. Obravnavana 
je bila  posredovana pobuda, o dogovoru izvajanja zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, 
pri čemur je uprava izpostavila nedorečenost zakonodaje v luči poslovanja invalidskih 
podjetij, ki so dolžne morebitni dobiček vlagati nazaj v posodobitev proizvodnje. Bil je 
sprejet dogovor, da se bo izplačila božičnica, o višini se bo še pogajalo. Na dnevnem redu je 
bila tudi druga aktualna problematika. 
 
Sestal se je tudi IO SKEI BSH Nazarje, kjer se novo vodstvo  pogaja z upravo podjetja pri 
sanaciji finančnega poslovanja, ki je posledica nezasedenosti počitniškega objekta, ki ga 
upravljanja in  vzdržuje sindikat SKEI. Povpraševanje je upadlo, odkar podjetje svojim 
zaposlenim, kot nagrado za prisotnost nudi usluge na drugi lokaciji. V SP se vzpostavlja 
evidenca, ki bo usklajena z evidenco SKEI v Ljubljani. Sindikat SKEI je na seji z upravo 
izpostavil tudi odstopanja veljavne sistematizacije in izplačila plač v I. tarifnem razredu. 
Uprava se je obvezala posredovati odgovore v času dveh tednov. 
 
OO ZSSS Velenje je skupaj z ZSSS 
Slovenije, 14. novembra 2008 sklicala 
posvet  na temo »Aktualne sindikalne 
naloge v prihodnjih mesecih«. 
Osrednja tema je bila predstavitev 
predloga Direktive EU o delovnem 
času. Razpravljavci so si bili enotni, da 
se izvedejo načrtovane aktivnosti za 
preprečitev sprejetja take direktive. S 
tega posveta je tudi posneta fotografija, 
ki jo je posnel sekretar ZSSS Milan 
Utroša. 
 
 
 
25. novembra so se predstavniki SKEI ReO Velenje udeležili 3. izredne seje RO SKEI in 
1. seje konference ZSSS Slovenije, ki je bila sklicana v kinu Vič. Konferenca je govorila o 
načrtovani direktivi o podaljšanju delovnega časa v EU. Po konferenci so se udeleženci v 
koloni podali pred sedež vlade RS, kjer so predstavniki ZSSS predsedniku vlade vročili 
sprejete zahteve.                                                                                                                     
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