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Ker je junij prvi poletni mesec smo ga z nestrpnostjo pričakovali in ga naposled tudi dočakali. 
V mislih imam sonce, ki se je kar nekaj časa sramežljivo skrivalo. Te dni pa neusmiljeno 
pripeka, kot bi hotelo nadoknaditi zamujeno. 
 
V juniju nismo sklicali nobene seje organa, kar ne pomeni, da nismo imeli v regiji 
nobenih aktivnosti.   
 

Z veseljem smo sprejeli odločitev SKEI 
Slovenije o preklicu napovedane stavke, za 
18. junij 2008. Stavka  je bila napovedana v 
panogi kovinske industrije, kjer so 
delodajalci zavlačevali s pogajanji, za  
povišanje plač in regresa za LD, za KPD 
kovinske industrije Slovenije. Na osnovi 
tega je bil 11. junija v Ljubljani sklican 
posvetovalni sestanek pododbora SKEI za 
kovinsko industrijo Slovenije, ki je imel za 
cilj poročanje o izidu pogajanj – in 
obravnavati stavkovne zahteve. Na tem 
sestanku so bili prisotni tudi kolegi iz 

naših podjetij, Gorenja d.d., Gorenje Orodjarna in KLS Ljubno ob Savinji.  
 
Zaključili smo s pogajanji za povišanje plač in regresa za LD, za vse tri KPD. S pogajanji 
smo lahko le delno zadovoljni. Naša upravičena pričakovanja so bila, da osnovno plačo za   
I. TR izenačimo z minimalno plačo 566,53 €. SKEI Slovenije oziroma njegovi organi niso 
dokončno zaprli zahteve po višjih plačah, še posebej, ker se nismo uspeli dogovoriti za 
formulo rasti plač v naših dejavnostih, ki jo priznava in spoštuje EU, to je rast plač na 
letnem nivoji za rast INFLACIJE + dogovorjeni % PRODUKTIVNOSTI. 
 
Lahko se pohvalimo, da nam je v regiji uspelo osnovno plačo za I. TR približati oziroma 
izenačiti z minimalno plačo, v večini podjetij poslovnega sistem Gorenja in v podjetju 
Turna.  
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V regiji SKEI Velenje smo imeli za 16 junij 2008, v podjetju Gorenje Notranja oprema.  
napovedano 4 urno stavko, V tem podjetju se že več kot dve leti sindikat SKEI bori za 
pravice minimalnih standardov po KPD SKEI. To pravico je podjetje odreklo zaposlenim 
v omenjenem podjetju, po sprejetju novih KPD, kjer podjetja v poslovnem sistemu, niso 
več dolžna spoštovati minimalne standarde omenjene KPD. Podjetje spada v dejavnost 
lesarstva, kjer so pravice bistveno nižje.  
IO SP omenjenega podjetja se je preimenoval v stavkovni odbor, ki sprejel stavkovne 
zahteve  določil čas in kraj stavke in pričel s pogajanji. V pogajanje so se vključili tudi 
funkcionarji poslovnega sistema SKEI Gorenje, ki so zahtevali odgovornost tudi od uprave 
matičnega podjetja Gorenje d.d.  Dosegli so kompromisno odločitev o povišanju plač, kot 
dodatek k osnovni plači, s 1. septembrom 2008, pa bodo pričeli z uveljavljanjem 
napredovanja in izplačilom osebnega prispevka, kot je zapisano v PKP matičnega 
podjetja Gorenja d.d.. 
 
Ob tem še zapišimo, da so v podjetju Kovinarstvo Ljubno ob Savinji  (KLS),  ponovno 
prijeli ponudbo za pogajanje o PKP, ki smo jo dali pregledati kolegu Bogdanu Ivanoviču, 
sekretarju SKEI za KP in plačni sistem. Pripombe so bile posredovane in z nestrpnostjo 
pričakujemo naslednji korak delodajalca, da se sestanemo za pogajalsko mizo.  
 

V tem mesecu so se zgodile 5. letne igre SKEI 
Slovenije, ki so bile organizirane v Ljubljani v 
športnem parku »SLOVAN« Kodeljevo. 
Posebej je potrebno pohvaliti organizatorje ReO 
SKEI Ljubljane in okolice, ki je skupaj s 
komisijo za kulturo in šport pri SKEI Slovenije, 
z odliko organizirala igre. Ob tem zapišimo še 
eno novost, da so se igre začele seliti po 
Sloveniji, kar pomeni da se bomo tekmovali po 
različnih mestih krajih Slovenije. 
Naša uvrstitev je bila v duhu pričakovanega. 
Dosegli smo drugo mesto v skupni uvrstitvi, 

kar je verjetno zasluga najštevilčnejše ekipe po številu udeležencev. Imeli smo tekmovalke 
in tekmovalce v vseh ekipnih in posamičnih panogah. 

 
 
 
Z nekoliko grenkega priokusa, smo sprejeli 
odločitev o suspenzu naše moške ekipe za 
vlečenje vrvi, ki je bila izločena zaradi 
neprimerne obutve, kar se je zgodilo prvič, da 
je bil na letnih igrah katera koli  ekipa ali 
posameznih suspendiran ali izločen.  
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