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Leto 2018 smo pričeli na okopih, saj so v naši največji podružnici (Gorenje) odpovedali
podjetno kolektivno pogodbo. Posledica temu so bile številne seje znotraj sindikata SKEI v
podjetju, novinarske konference, napoved stavke, številni dopisi iz vseh SKEI-jevih
podružnic, napoved demonstracij pred podjetju in še mnogo takšnih in drugačnih aktivnosti
smo izvajali. Posledica vseh teh pritiskov je bila, da je uprava odmaknila odpoved kolektivne
pogodbe. Formirali sta se pogajalski skupini za pogajanje o novi podjetni kolektivni pogodbi.
S tem so se pričela večmesečna trda in urejajoča pogajanja, ki so se zaključila v mesecu
juniju s podpisom nove podjetne kolektivne pogodbe. V novi PKP smo sicer izgubili nekaj
dopusta, pridobilo se je pa je kar nekaj drugih finančnih ugodnosti.
Ocena sindikalne podružnice je, da so pogajanja bila uspešna in da so zaposleni pozitivno
sprejeli novo podjetniško kolektivno pogodbo.
V letu 2018, kot smo napovedali v preteklem poročilu, smo prijeli dve novi sodelavki v SKEIju in sicer Matejo Gerečnik, kot generalno sekretarko, ki je zamenjala Brankota Plavca ter
Sabino Bizjan na mesto administratorke, ki je zamenjala Natašo Lah slednja je začasno
zaposlena le za 4 ure, 4 ure pa opravlja delo administratorke v sindikatu STUPIS sindikat
tekstilno in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije.
V trenutku sprejemanja tega poročila je preteklo dve leti od nakupa lastnih prostorov. Sedaj
že lahko zapišemo, da je ta odločitev bila pravilna. Sama ureditev prostorov je zaključena z
izjemo manjših posodobitev, katera pa niso nujno potrebna, kot na primer menjava vrat na
omarah, slike za popestritev prostorov, tabel za izvajanje seminarjev in ostalih rednih
vzdrževalnih del, vse te posodobitve bomo zmogli z tekočim poslovanjem. Torej je preostalo
le še tri leta, do marca 2022 ko bomo odplačali zadnji obrok nakupa prostorov.
Za leto 2018, lahko zapišemo, da je po vseh analizah kriza zapustila tudi našo regijo. K temu
je v največji meri pripomogla prodaja Gorenja Kitajski družbi Hajsens. Kot je splošno znano,
je Gorenje podjetje, ki občutno kroji gospodarstvo v naši regiji in ni nobena skrivnost, da je
Gorenje pretekla leta slabo poslovalo. Posledica je bila, da so selili proizvodnjo v cenejšo
Srbijo, proizvodnjo pa niso nadomeščali z novimi produkti, s tem se je zmanjševala tudi
potreba po delavcih v regiji. Prihod novega lastnika z napovedjo, da bo podjetje širil z
povečanjem proizvodnje in dodatnim produktom je vsem vlilo veliko optimizma.
Novi lastnik, tudi napoveduje, da bo spremenil status družbe v enotirno opravljanje in sicer v
družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kar bo pocenilo in poenostavilo poslovanje.
Kaj bodo prinesle vse te spremembe bom videl v letu 2019, upamo lahko, da se bo tudi v
naši regiji kakor v večini ostalih regijah po Sloveniji, pojavilo pomankanje delavcev, saj se s
tem odpira veliko manevrskega prostora za pogajanje o višini plač.
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Organiziranost, delovanje in članstvo ReO SKEI Velenje
Regijska organizacija (ReO) Sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) Velenje s
sedežem v Velenju, Prešernova 1, deluje v okviru teritorialnih meja upravnih enot (UE)
Velenju in Mozirju, v katero je vključeno deset občin.
ReO Velenje deluje v enajstih sindikalnih podružnic, ki združuje cca 3500 članov.
V okviru regije je ustanovljena tudi Konferenca SP v poslovnem sistemu Gorenja.
Regijski Odbor Velenje ima 16 članov, izvršni odbor regije ima 7 članov in nadzorni odbor 3
člane. Imamo še aktiv Seniorjev in Aktiv Mladih, ki skupaj združujeta cca 46 članov.
V SKEI Sloveniji smo aktivni v vseh organih, imamo podpredsednika SKEI Slovenije za
elektro industrijo Žana Zeba, predsednico nadzornega odbora Evico Lipičnik, predsednico
statutarne komisije Danijelo Stanič, predsednika komisije za varno in zdravo delo Kučiš
Igorja, predsednico komisije za enake možnosti Tanjo Topolnjak, člana komisije za kulturo in
šport Mateja Pruša, člana v komisiji za mlade Miha Polha, člana v komisiji za seniorje Ivana
Sotoška ter štiri člane v republiškem odboru SKEI, Tanjo Topolnjak, Jasmino Nedić, Vinkota
Jeličića in Krešimirja Martinjaka.
Organiziranost je enaka kot pretekla leta, edina sprememba je kadrovska in sicer v sindikalni
podružnici Gorenje Gostinstvo, je zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi odstopil predsednik
Admir Hankič, nadomestil ga je član izvršnega odbora Jože Kvartič.
Pravna pomoč poteka vsak dopoldan preko pogodbe s ŠSS in jo zagotavlja odvetnik Miran
Jeromelj.

Aktivnosti ReO
»Obravnava aktivnosti«
Kot točka stalnica smo na vseh sejah obravnavali aktivnosti, ki se odvijaJO na vseh nivojih
sindikalne organiziranosti kot so; SKEI Slovenije, ZSSS, aktivnosti v podružnicah,
mesečna poročila o gibanju članstva in solidarne pomoči.
Organi ReO SKEI Velenje, smo se v letu 2018 sestali na 4 sejah izvršnega odbora (IO), 3
sejah Regijskega odbora (ReO), 1 izredni seji ReO, katera je bila namenjena
demonstraciji pred gospodarsko zbornico, zaradi dviga minimalne plače, imeli smo še
zaključno novoletno sejo in 1 sejo Nadzornega odbora (NO).
V oktobru smo izvedli en tridnevni seminar, planiran enodnevnI seminar v mesecu maju
zaradi napovedane stavke in dogodkov v Gorenju nismo izvedli.
Večina naših članov se je udeležila enodnevnega seminarja v dveh sklopih, ki jih je
organizirala, konferenca SKEI Gorenje na temo nove podpisane podjetne kolektivne
pogodbe.
Organizirali
smo
dve
novinarski
Konferenci, ena je bila namenjena
napovedi stavke v Gorenju, druga
novinarska pa je bila zaradi dogodkov v
ERICo.

Novinarska zaradi odpovedi PKP Gorenje
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»gibanje članstva«. Članstvo se je v letu 2018 zopet za 66 članov znižalo. Največji vzrok
izstopov v tem letu je prenehanje delavnega razmerja 39,43 % tokrat je upokojevanje na
drugem mestu z 30 %, naslednji večji vzrok pa je izstop 15,85%, kateri je nižji kot v
preteklem letu.
Natančnejši podatki so v posebnem poročilo gibanje članstva.
»Solidarne pomoči članom« V letu 2018 je za solidarno pomoč zaprosilo 5 članov, kar
nekaj manj kakor preteklo leto. Poleg solidarnih pomoči smo tudi donirali sredstva društvom
in organizacijam, teh donacij smo odobrili petim društvom. (Koronarni klub, KUD kurenti,
košarkarsko društvo, košarkarsko oldstarke in Wimpy Memorial)
»Kolektivno nezgodnega zavarovanja«, Pravico iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja,
ki jo imamo sklenjeno z zavarovalno družbo Adriatic-Slovenica, je v letu 2018 uveljavilo 10
članov, kar je nekaj več kot preteklo leto, ki jih je bilo 6 in kar 5 svojcev naših članov so
podali vlogo za primer smrti člana, kar je veliko več kot lansko leto, ko je bilo teh vlog le 2.
Organizacija 1. maja .
Tudi to leto je prireditev organizirala mestna občina Velenje, v
sodelovanju z tremi panožnimi sindikati SKEI, SPES in SDE
(sindikat delavcev energetike).
Slavnostna govornika sta bla tokrat dva, župan MO Velenje
Bojan Kontič in Evelin Vesenjak predsednica KNSS
neodvisnost.
Na prireditvi smo tokrat prvič imeli predstavitveni prostor
sindikata SKEI, na katerem je sindikat ob pomoči Vinkota
Jeličića predstavljal sekretar Aleš Vodovnik.
Imeli smo že omenjeni dve napovedi stavke in sicer v
mesecu marcu je sindikalna Konferenca Gorenja,
napovedala stavko zaradi odpovedi kolektivne pogodbe.
Stavka je bila napovedana v vseh treh izmenah, katera pa se
ni izvedla, saj je zadnji trenutek uprava preklicala odpoved kolektivne pogodbe.
V mesecu maju pa smo imeli napoved stavke v sindikalni podružnici ERICo . Stavka je bila
napovedana za 29.5.2018 od 10.00 do 15.00 ure.
Stavko v ERICo smo ravno tako, dan pred izvedbo zaradi dogovora zamrznili.
Dogovor je bil, da se vsi enostranski akti
vnesejo v kolektivno pogodbo, kolektivna
se posodobi in v tarifnem delu dogovori za
višje zneske osnovne plače.
Žal dogovori iz napovedane stavke do tega
trenutka niso izpolnjeni, pogajanja sicer
potekajo vendar, le toliko da se lahko reče,
da teče dialog.
Zaradi odpovedi in ustrahovanja delavcev,
v omenjenim podjetju preostali zaposleni
ne kažejo več velikega interesa, da bi
stavko odmrzniti. Žal je to prepogosta praksa v Sloveniji, saj predvidevam, da bo
pripravljenost do stavek šele, ko bo podjetje pred stečajem in ne bo več izplačila plač.
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Oktobra meseca smo imeli skupno sejo z Koroško regijo, katero smo gostili v Velenju.

Naprej smo si ogledali tovarno Gorenje (ogled filma, proizvodnje štedilnikov,
skladišče Navis in proizvodnjo pralnih strojev) po ogledu Gorenja, smo obiskali muzej
premogovništva, ker so se predstavnikom Koroške regije pridružili tudi posamezni
člani iz naše regije.
Po tem ogledu je sledila skupna seja v Delavskem Klubu, kjer smo si izmenjali
izkušnje delovanja v obeh regijah.
Konec leta smo se udeležili protestnega shoda pred gospodarsko zbornico.
Na pretesni shod nas je šlo nekje 40 udeležencev. Protest je bil organiziran zaradi groženj
gospodarske zbornice, da bodo odpovedali branžne kolektivne pogodbe, vzrok tej napovedi
pa je bil dvig minimalnih plač.

Izobraževanje – Kultura in šport
Izobraževanje
Na področju izobraževanja nismo realizirali s planom zastavljene cilje. Enodnevno
izobraževanje, katero smo planirali v mesecu maju, je zaradi aktivnosti v Gorenju odpadlo.
Realizirali pa smo tradicionalno tri dnevno jesensko izobraževanje in sindikalna
konferenca PS Gorenja, katera predstavlja veliko večino naše regije, je organizirala
enodnevno izobraževanje katero je potekalo v dveh terminih.
Prvo enodnevno izobraževanje smo imeli v mesecu septembru, ki ga je organizirala
konferenca PS SKEI Gorenje in sicer 12. in 13. maja v Hotelu Paka, na temo predstavitev
novo sklenjene podjetne kolektivne pogodbe. Seminarju je vodila Danijela Stanič
seminarja so se udeležili tudi predstavniki zaposlenih v nadzornem odboru.
Tradicionalni jesenski tri dnevni seminar smo to leto organizirali konec meseca oktobra, od
04. oktobra do 07. oktobra 2018. Seminar je potekal v Poreču – v hotelu Materada. Naslov
seminarja smo imenovali »Komunikacija v času negotovosti in sprememb«. Seminarja se
je udeležilo 52. sindikalnih
zaupnikov.
Prvi
dan
seminarja
smo
obravnavali metode dela
v
sindikatu seminar je vodila Lidija
Jerkič. Delo je potekalo v skupinah
in vsaka skupina je prejela svoje
naloge in razmišljanja, o katerih
smo kasneje razpravljali. Teme so
bile;
delovni
čas
plače,
informiranje članstva, pridobivanje
novih članov, članarina, in zaščita
sindikalnih zaupnikov.
Naslednji dan je ves dan potekal
seminar z gospodom Branetom
Grubanom
strokovnjaku
za
komuniciranje.
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Obdelali smo sledeče teme; Izzivi iz okolja terjajo nove prijeme v komuniciranju, zakaj prihaja
do nesporazumov v komuniciranju, sposobnost vplivanja ali umetnost prepričevanja,
komuniciranje sprememb; posebnost je nelinearni model razmišljanja, komuniciranje pri
pogajanjih; interesi ali vkopane pozicije, vsi zmagamo ali pogajanja ničelne vsote, temeljni
cilj; kako ohraniti in zagotoviti motiviranost in zavzetost zaposlenih, kaj je osrednji izziv;
zastareli slog vodenja in ravnanja z zaposlenimi ter pasivno-agresivna slovenska podjetniška
kultura, zmotna vedenja med zaposlenimi; izogibanje in nasprotovanje, kakšno
organizacijsko kulturo potrebujemo.
Tretji in zadnji dan seminarja, smo v dopoldanskem času imeli seminar pod vodstvom
predavateljice Sanje Leban Trojar na temo mladi in sindikat. Tema je bila nadaljevanje
predavanja iz preteklega leta.
Obdelali smo teme, delo z mladimi in ustanovitev aktivov po podružnicah, kako se približati
mladim in kako mlade vključiti v sindikat.
V popoldanskem času pa smo imeli izlet v notranjost Istre - Livade, kjer je potekal festival
Tartufov, tam so nam nadzorno prikazali kako se iščejo Tartufi, veliko smo tudi zvedeli
splošnih zanimivosti o Tartufih.
Zadnji večer seminarja, pa smo čas izkoristili za druženje, in izmenjavo mnenj.

Šport
V letu 2018 smo poleg tradicionalnih športnih aktivnostmi (zimske igre, poletne igre, kegljanja
in ribolov) izvedli tudi regijsko tekmovanje v kegljanju. Ta pred izbor smo uvedli zaradi
večjega števila članov, ki so želeli na DP SKEI v kegljanju
Najprej so potekale 24.
Zimske igre in sicer 26.1.2018
na
Kopah,
organizator
letošnjih iger je bila naša
regija.
Na igrah je sodelovalo 105
udeležencev, 80 tekmovalcev,
4. tekač, 7. spremljevalcev s
smučmi in 14 spremljevalcev
brez smuči.
V skupnem seštevku, smo
osvojili drugo mesto, takoj za
Gorenjsko regijo in pred
Koroško regijo. Lani smo
zapisali da je drugo mesto na zimskih igrah tradicionalno, saj smo že četrto leto zapored
osvojili drugo mesto. Tokrat lahko zapišemo, da smo postali preroki, saj smo prva tri mesta
napovedali že pred pričetkom iger. Torej smo letos že petič zapored osvojili drugo mesto,
vzrok je vsem znan.
Regijsko tekmovanje v kegljanju smo izvedli v petek 6. aprila na kegljišču v Šoštanju, na
tem kvalifikacijskem izboru so se uvrstili na DP SKEI sledeči tekmovalci: Kompari Bogdan,
Klauzner Jure, Milosavljevič Gliša in Duh Igor.
14. aprila 2018 je potekalo 7. DP v kegljanju, prvenstvo je potekalo v Novi Gorici, rezultati
pa so bili sledeči.
Ženske: 1. Koroška, 2. Gorenjska, 3. Velenje in 4. Štajerska
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Moški: 1. Gorenjska, 2. Koroška, 3. Zasavje,
4. Posočje, 5. Ptuj, 6. Štajerska in 7. Velenje.
Skupna uvrstitev:
1.
Koroška, 2. Gorenjska, 3. Velenje.
Tretje mesto nam je uspelo doseči ob pomoči
ostalih regij, katere niso imele prijavljenih
popolnih ekip.
15. Letne športne igre so potekale 26. maja
v Dravogradu.
Letnih iger se je udeležilo 63 udeležencev.

V lanskem letu smo zasedli
skupno prvo mesto, letos pa smo
dosegli drugo mesto.
Posamezni rezultati so bili
sledeči: Nogomet 2. mesto,
odbojka ženske 3. mesto,
odbojka moški 2. mesto, pikado
ženske 6. mesto, pikado moški
4. mesto, namizni tenis ženske
2. mesto, namizni tenis moški 2.
mesto, vlečenje vrvi ženske 1.
mesto, vlečenje vrvi moški 5.
mesto in met kamna 1. mesto.

9. Regijsko Ribiško tekmovanje, je
potekalo na Velenjskem jezeru.
Prijavljene so bile 4 ekipe, zmagovalna
ekipa je bila iz Gorenje Kuhalni aparati
(KA), drugo mesto so zasedli ekipa z
imenom Sosedi, ekipa BSH je zasedla
tretje mesto in četrti so bili MIX4.
Po sklepu SKEI ReO Velenje, je ekipa
Gorenje KA odšla na 11. DP SKEI v
ribolovu Memorial Franca Trbuca, ki je
poteklo prav tako v Velenju.
Na tem 11. DP SKEI-ja je naša ekipa
dosegla 1. mesto, drugo mesto so
zasegli udeleženci iz Pomurja in tretje
mesto so osvojili Ptujčani, ki so bili lanski
zmagovalci.
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Poleg Športnih aktivnosti, SKEI Slovenije organizira tudi pohod, to leto smo se ga iz naše
regije udeležili trije udeleženci. Pohod tokrat ni bil na Triglav temveč na KRN (2244).
Po vrnitvi domov ostanejo le lepi spomini, ne glede na spuščen znoj med vzponi. Pohod
priporočamo tudi ostalim kolegom.

Aktiv Seniorji
Vodstvo aktiva se je v letu 2018
formalno sestalo dvakrat. Na seji so
obravnavali in sprejeli operativni načrt
aktivnosti
ter
pripravili
razpored
pohodov.
Dogovorili o organiziranju jesenskega
srečanja, organiziranju ekskurzije in
prednovoletnega srečanja članov.
Planiranih je bilo 8 pohodov, skupno se
je udeležilo 60 udeležencev, povprečno
več kot 7,5 udeleženca na pohod,
najmanj 5 in največ 10 članov se je
udeležilo posameznega pohoda. Plan
pohodov z vnaprej znanimi termini je bil
dobro sprejet in se predlaga tudi za
naprej. S prvim pohodom so štartali
10. aprila pohoda pa so zaključili z 12.
junijem.
Kostanjevega piknika ki se je odvijal v Bevčah pri Velenju se je udeležilo 22 članov. Vsi
udeleženci so bili zelo zadovoljni z srečanjem in organizacijo. Na pikniku so se dogovorili,
da naslednje leto določijo termin za nabiranje kostanja, akcija nabiranja kostanja pa bo
predstavljala dodatno druženje članov.
Kar nekaj članov seniorjev se je udeležilo zimskih in letnih športnih iger SKEI Slovenje,
prvomajskega srečanja na Graški gori, žal pa še vedno niso formirali ekipe za regijsko ribiško
tekmovanje.
5. decembra so se predstavniki in vodstvo aktiva udeležil protestnega shoda v Ljubljani,
ki ga je organizirala ZSSS.
Na skupnih srečanjih so se dogovorili tudi, da tisti, ki želi članarino poravnavati v dveh
obrokih, morajo to sporočiti sekretarju, sicer bo sekretar uredil, da se bo članarina
plačevala v enkratnem znesku.
Vse leto pa so članom bile posredovane tudi razne informacije; pisne kot po elektronski
pošti.
Vsem članom aktiva seniorjev posredujemo tudi čestitke ob rojstnem dnevu.
Pohvalimo e lahko, da je aktiv seniorjev Velenje, zelo aktiven in da je uresničil vse
zastavljene plane v letu 2018.
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REGIJSKI ODBOR

Regijska organizacija Velenje

Aktiv Mladi
Aktiv SKEI mladi je kljub velikim prizadevanji, ne zaživi v željenem obsegu. Kljub temu, da
smo problematiko večkrat obravnavali na seminarjih, vsako sejo pri točki gibanje članstva,
imamo razpravo o mladih, toda aktiv ne spravimo iz mrtve točke.
V letu 2018 je le še 8 članov mladih plačalo simbolično članarino, ostali ne želijo več biti član
SKEI mladih
.
Še vedno so se posamezni člani udeleževali aktivnosti, ki jih je organiziral Mladinski svet
Velenje.
Udeležili so se tudi zimskih in letnih športnih iger, ki jih organizira SKEI Slovenije.
Piknik SKEI Mladi je letos potekal v mesecu maju, poleg mladih se je piknika udeležila tudi
nogometna ekipa SKEI Gorenje. Piknik pa je potekal v Cirkovcah nad Škalami.

V septembru smo na pobudo regije iz
Posočja
organizirali seminar za
mlade v mladinskem hotelu na temo
»mladi in sindikat« Predaval je Vojko
fon sekretar iz Posočja.
Seminar je bil organiziran na pobudo
učiteljev, kateri so pripeljali dijake v
Velenje na dvodnevno ekskurzijo.
Skupina dijakov iz srednjih šol v
Kočevju, je gostovalo v Velenju pri tem
so si ugledali razna podjetja in
znamenitosti v naši dolini, mi pa smo
jim predstavili delovanje sindikata.
Na ta seminar smo povabili tudi člane
aktiva mladih vendar se žal noben ni odzval na vabilo.

SKEI Slovenije
http://skei.si/
Regijska organizacija SKEI Velenje
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/
Poročilo pripravil:
Aleš Vodovnik
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