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Konec meseca so se pričeli kolektivni dopusti za večino zaposlenih v naših podjetjih. 
Lahko bi zapisali, da je julij mesec dopustov.  
 
Kljub dopustniško obarvanemu mesecu beležimo nekaj dogodkov ki jih je vredno 
zapisati. 
 
V SKEI Gorenje so gostili predsednika IG Metal za Bavarsko Wernerja  Neugebauerja. 
Ob tej priložnosti sta se v Gorenju mudila tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija 
Jerkič in sekretar za regionalizacijo Albert Vodovnik.  
Gostitelji so pripravili zanimivo srečanje, ki se je začelo v ponedeljek 7. julija, s 
klepetom in večerjo v nekaj kilometrov oddaljenem kraju Nazarje. Srečanje je bilo 
zanimivo tudi zaradi okolja. Dogodek je potekal v gradu iz 13. stoletja, kjer so postregli 
tudi s pravo grajsko večerjo, kot so jo pripravljali v tistem obdobju. 
V torek 8. julija je bil 
organiziran posvet z 
zaupniki SKEI Gorenje, 
kjer je v prvem uvodnem 
delu kolega W. 
Neugebauer, predstavil 
aktualne dogodke in 
informacije iz Nemčije.   
Govoril je o znižanju 
brezposelnosti v Nemčiji. 
Ta se je v letu 2008 znižala 
iz  4 milijonov na 3,1 
milijone brezposelnih. 
Izpostavil je veliko 
strukturno brezposelnost v 
kateri prednjačijo mladi iz vzhodne Nemčije. Na trgu dela ni ustreznega strokovnega 
kadra, zato ga delodajalci iščejo tudi izven meja Nemčije. Želeli bi zaposliti ustrezen 
kader iz Rusije in Ukrajine, čemur pa sindikat IGM nasprotuje. Predlagajo rešitev, ki bi 



vsebovala dodatno izobraževanje mladih iz vrst nezaposlenih, kar je nenazadnje tudi 
skupna družbena odgovornost socialnih partnerjev v Nemčiji. Veliko jim je v zadnjem 
obdobju uspelo narediti tudi na politiki zaposlovanja preko agencij. S sklenitvijo tarifne 
pogodbe so tej skupini zaposlenih zagotovili primernejše plače. S tem so pridobili tudi 
nekaj novega članstva. Tako zaposlenih je ta hip v Nemčiji 1 milijon. Izpostavil je tudi  
problematiko nesorazmerja plač v primerjavi z ustvarjenimi dobički, v zadnjem letu. 
Dobički se nenormalno povečujejo, medtem, ko plače padajo. Omenil je tudi da  
razmišljajo uvesti minimalno plačo v Nemčiji. Po vzorcu, ki jo pozna kar 21 držav EU.  
V nadaljevanju so zaupniki SKEI gostu postavili tudi nekaj vprašanj. 
 
Gost iz Nemčije si je skupaj s predsednico SKEI in sekretarjem za regionalizacijo SKEI, 
ogledal še proizvodnjo in se sestal s predsednikom uprave družbe Gorenje d.d., 
gospodom Franjom Bobincem.  
 
V SKEI Gorenje je bila sklicana seja skupščine konference PS, ki je obravnavala 
poročila o poslovanju skupnega računa in sklada solidarnosti in vzajemnosti (SVS). Ob 
tej priliki so bila sprejeta tudi dopolnila in spremembe »Pravil o organiziranju in 
delovanju Konference SP kapitalsko povezanih družb Gorenje ter Pravila o 
organiziranju in delovanju SP SKEI Gorenje GA«, ki bodo osnova za ureditev 
ažuriranja registracije pri UE in davčne ter matične številke.  
 
V SP SKEI Gorenje IPC, so izdali informativni list »NA KRATKO«. Omenjenega 
načina informacij se poslužujejo dvakrat letno.  
Tokrat so poročali o novi rubriki v DE »kaj je prav«, kjer pravniki odgovarjajo na 
postavljena vprašanja. Nadalje so pisali o novi plačilni kartici ZSSS – DH ter kaj je 
počel IO SKEI Gorenje IPC v prvi polovici leta. Zanimiv pa je bil tudi objavljeni 
intervju s predsednico SKEI Slovenije Lidijo Jerkič, ki ga je pripravila M. Šprahman, 
članica IO SKEI v tem podjetju. Na koncu pa so člane SKEI pozvali k sodelovanju 
pisanja prispevkov v omenjeno glasilo. 
 
 
V mesecu juliju je bila na delovnem obisku v 
Turčiji, delegacija članov komisije za delo z 
mladimi pri SKEI Slovenije. V tej ekipi sta bila 
tudi dve člana iz naše regije. V. Vodovnik in D. 
Amon.  
 
                          
 
 
 
OO ZSSS Velenje je sklicala 9. sejo Konference, ki pa je bila žal nesklepčna. Seja naj bi  
obravnavala poslovno poročilo za leto 2007, sprejela finančni plan za leto 2008, se 
seznanila s poročilom o delu pravne službe in dobila informacije o aktualnih izvršenih in 
tekočih aktivnostih.  
Prisotni so se seznanili le z  aktualnimi izvršenimi in tekočimi aktivnostmi. 
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