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Spoštovane 
članice in člani 
SKEI, spoštovani 
zaposleni 
Gorenja,
pred nami je prva številka info SKEI Go-
renje. Glede na razmere in okoliščine v 
katerih delamo menimo, da je, kljub re-
dnim skupščinam SKEI poslovnega sis-
tema, sestankom v programih, člankih 
v Delavski enotnosti in tudi osebnem 
komuniciranju z našimi člani, potrebno 
medsebojno komuniciranje še bolj okre-
piti, tudi v pisni obliki.

Zato smo se v SKEI Gorenje odločili, da 
vsaj dvakrat letno izdamo svoje glasilo, 
s katerim bomo naše članice in člane ter 
ostale zaposlene pisno in natančneje 
obveščali o našem delu.

Pričakujemo, da nam boste z vašim raz-
mišljanjem, pripombami, vprašanji, ide-
jami in predlogi pomagali pri oblikova-
nju našega biltena, da bo izpolnil svoj 
namen.

V kratkem so pred nami volitve na vseh 
nivojih organiziranih v SKEI. V nasle-
dnjem pet letnem obdobju bo naša 
glavna naloga predvsem ohranitev de-
lovnih mest v Velenju in skrb za dostojne 
delovne pogoje in plače zaposlenih. Pri-
čakujemo podporo vseh zaposlenih, saj 
bomo le tako uspeli priti do cilja.

Ob tej priložnosti bi Vam v imenu SKEI, 
pa tudi osebno, zaželel obilo zdravja, 
sreče in zadovoljstva v letu 2011.

Žan Zeba

Aktivnosti in 
dogodki v letu 2010
 
Na rednih mesečnih sestankih po 
programih so zaupniki najpogosteje 
postavljali vprašanja v zvezi z 
napredovanji delavcev, planom in 
realizacijo proizvodnje, ter delovnimi 
pogoji zaposlenih.

Več kot 400 naših članov je dobilo nepo-
vratno solidarno pomoč za daljšo bolni-
ško in ob primerih elementarnih nesreč.

Okoli 350 naših članov je ob upokojitvi 
za darilo dobilo spominsko uro.

Kljub temu, da so v številnih slovenskih 
podjetjih delavci množično izgubljali za-
poslitev, smo se v Gorenju uspeli z upra-
vo dogovoriti, da je večina delavcev, ki 
so zapustili Gorenje, odšla sporazumno.

Svojih sodelavk smo se tudi letos spo-
mnili ob 8. marcu. Ob 60-letnici Gorenja 
pa so vsi zaposleni poleg denarne na-
grade dobili tudi spominski dežnik.

Za razliko od številnih slovenskih podje-
tij smo se v Gorenju ponovno dogovorili 
za izplačilo ob koncu leta v višini 300 €.

GLAVNE NALOGE
IN AKTIVNOSTI 
V LETU 2011
1. Predkongresne in kongresne 

aktivnosti v zvezi z volilnimi 
opravili.

2. Aktivnosti povezane s spremembo 
pokojninske zakonodaje vključno 
z zbiranjem podpisov za morebitni 
naknadni zakonodajni referendum.

3. Izobraževanje in seznanitev o 
spremembah zakonodaje (ZPIZ-
2, Zakon o malem delu, Zakon o 
zaposlovanju, Zakon o socialno 
varstvenih prejemkih ...).

4. Pogajanja za kolektivno pogodbo 
dejavnosti in uskladitev plač v 
podjetjih.

5. Razprava o morebitnem 
podaljšanju dodatnega 
kolektivnega pokojninskega 
zavarovanja.

V tem kratkem času opravljanja 
funkcije predsednika IO SKEI 
Gorenje GA sem ugotovil, da 
ljudje zelo radi izražajo svoja 
mnenja, če le imajo nekoga, ki 
jih posluša. Jaz pa rad poslušam, 
ker tako izvem vse, da lahko 
ponudim enako stvar na tak 
način kot si ga ljudje želijo. Velik 
človek pokaže svojo veličino s 
tem, kako ravna z malimi ljudmi. 
Majhne stvari včasih ne pomenijo 
veliko, temveč pomenijo vse.

IVAN VIDAKOVIČ
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Mediji pozorno spremljajo naše delo in o tem obveščajo javnost. Letos smo imeli tudi dve novinarski 
konferenci, na katerih so nam lahko novinarji zastavljali svoja vprašanja.
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Izobraževanje sindikalnih zaupnikov

V mesecu maju in mesecu sep-
tembru je v Velenju potekalo 
izobraževanje sindikalnih za-

upnikov. Na prvem nam je g. Drago 

Bahun predstavil plačno politiko in 
nagrajevanje zaposlenih v Gorenju, 
ga. Lidija Jerkič pa je predstavila orga-
niziranost SKEI.

Na drugem pa sta bili temi o predlogih 
sprememb delovnopravne zakonoda-
je in pa zelo zanimiva tema o komuni-
ciranju z zaposlenimi.
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Pred 20 leti so se prav tu, v Velenju, zbrali 
takratni aktivisti sindikata pridelave in 
predelave kovin. Družbene spremembe 
v tem času so narekovale spremembe 
v organiziranosti sindikata. SKEI je začel 
na novo, z novim včlanjevanjem delav-
cev, kot nova organizacija prostovoljno 
združenega delavstva. Pri tej preobrazbi 
smo delodajalce prehiteli za celih 17 let. 
V prvih korakih je SKEI z drugimi sindi-
kati dejavnosti hkrati ustanavljal novo 
ZSSS. Skei je bil takrat oblika delovanja 
nove Zveze, z leti pa se je preoblikoval 
v svojo pravno osebo, z lastnimi orga-
ni, v zadnjem času tudi lastno regijsko 
organiziranostjo. Danes ima Skei poleg 
sekretarjev na terenu tudi svojo stro-
kovno službo, ki temelji na strokovnosti 
in profesionalnosti. Pomota bi bila tak 
razvoj šteti za osamosvajanje SKEI. SKEI 
je in želi postati še močnejši predstavnik 
delavcev nasproti kapitala v dejavnostih 
kovinske in elektroindustrije, v kovinskih 
materialih in livarnah. Želi pa biti tudi del 
močne in pomembne Zveze svobodnih 
sindikatov, z njenimi širšimi nalogami, 
pomembnimi ne le za člane SKEI temveč 
tudi druge delavce in druge sindikate 
dejavnosti v okviru ZSSS. Skei je tudi član 
dveh širših družin, Evropske zveze kovi-
narjev in Mednarodne zveze kovinarjev.

Doživeli smo razpad Jugoslavije, propad 
velikega dela industrije zaradi izgube 
trgov, lastninsko preoblikovanje (to več-
krat), vstop v EU in prevzem €. In spet 
novo krizo. Vedno na čelu delavskega gi-
banja, po položaju in denarju šibkejši, po 
srcu, volji in vztrajnosti močnejši. Zoper-
stavljamo se marsičemu, čeprav na prvi 
pogled zgleda nemogoče. Pa smo kot 
voda, vsak izpraznjen prostor najdemo, 
zbiramo se po kapljicah in če je treba, 
udarimo kot cunami.

Zakoni, kolektivne pogodbe, socialni 
dialog, pravice delavcev, brezposelnih 
in upokojencev, niso poklonjen, temveč 
težko izbojevan kos kruha, ki ga brez 
sindikalnih aktivnosti že zdavnaj ne bi 
bilo več. Pogled v preteklost pokaže tudi 
naše slabosti, zavedati pa se je treba, da 
nismo vsemogočni, in da smo vedno rav-
nali najboljše, kot smo znali in zmogli.

Ob vsem se moramo zavedati realnosti. 
Celoten družbeni razvoj pomeni napre-
dek. Pomeni tudi izgubljanje klasičnih 
delovnih mest . Nekatere panoge odmi-
rajo in jih ni več. Tudi sindikati vstopamo 
v novo dobo, skupaj z družbo, čakajo nas 
nove naloge in novi izzivi. Ni več dovolj 
le boj za ohranjanje pravic, zastonj bomo 
stali na okopih za minimalne drobtinice, 
ker jih v oblikah, kot jih poznamo, ne bo 
več. Ni več dovolj odzivati se na dogodke, 
dogodke moramo soustvarjati. To zna-
mo in zmoremo, ne bo pa lahko. Opazu-
joč trende v politiki, ki nam, hočemo ali 
nočemo, kroji življenje, nas lahko skrbi. 
Kjer je le mogoče, nas izganjajo iz aktiv-
ne udeležbe, če bi se dalo, bi nas ukinili. 
Ker se ne da, nas napadajo. Izrazoslovje, 
ki ga slišimo rohneti iz doma demokraci-
je, je zaskrbljujoče. Tisti poslanci, ki 20 let 
na račun proračuna čakajo na upokojitev 
in ki so sodelovali pri vseh pomembnih 
dogodkih v Sloveniji (ali pa bi vsaj mora-

li), najbolj rohnijo o (ne) delu sindikatov. 
Pa naj nas to ne skrbi. Mi imamo kaj po-
kazati, oni bolj malo.

Cela država se zdi včasih kot ena sama 
napaka, vsi vemo, da ni tako. Želela bi si 
nekaj več optimizma, v celi družbi. Kot 
je 20- letnemu mladcu in mladenki do-
voljeno, da ga kdaj polomi, je tudi nam. 
Skei sestavljamo ljudje, ki nismo nezmo-
tljivi, ampak človeški v svojih pravih člo-
veških lastnostih. Ponosni smo lahko na 
preteklost in optimistični za prihodnost. 
Znamo se pogajati, o čemer pričajo tri 
kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti 
in vrsta po podjetjih, znamo poskrbeti 
za članstvo, če nam le dovolijo, celo tako 
dobri smo, da poskrbimo tudi za vse 
nečlane, glede na to, da kolektivne po-
godbe veljajo za vse. Naša skrb ni name-
njena le elementarnim pravicam, ampak 
veliko več.

Tudi za človeka prijazno delovno oko-
lje, varno in zdravo delo, izobraževanje, 
skrb za mlade in njihove možnosti , pa za 
druge občutljive skupine, zlasti invalide 
in ženske. Naša spletna stran je vedno 
bolj aktualna, izdajamo info, strokovne 
publikacije, organiziramo izobraževanja, 
ponovno uvajamo tekmovanja varilcev, 
tradicionalna so naša športna druženja. 
Eno poleti, eno pozimi in vmes na Tri-
glav. Lovimo tudi ribe, če se le da, ta veli-
ke. In čeprav to ni naša glavna dejavnost, 
naj spomnim na naše glavno orožje: tudi 
stavkati znamo. Lahko da smo omejeni s 
svojim viri in zmožnostmi, a si prizadeva-
mo biti dobri in še boljši.

Pred nami je naslednjih deset let. Pre-
pričana sem, da vsaj tako uspešnih. Naj 
potekajo pod znanim geslom:

BODIMO REALNI, 
ZAHTEVAJMO NEMOGOČE.

20 let SKEI Slovenije

Povzeti 20 let v nekaj besedah je nemogoče. Predvsem iz enega razloga: ker bi s tem marsikomu naredili 
krivico in ker bi marsikateremu dogodku odvzeli pomembnost. Zato tega ne bom niti poskušala.

Lidija Jerkič, univ.dipl.prav.
Predsednica SKEI Slovenije
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KAKŠNA BI BILA RAVEN DELAVSKIH 
PRAVIC BREZ NAS

NE BI IMELI VEČ
POVRAČILA ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA

REGRESA ZA LETNI DOPUST

REGRESA ZA PREHRANO

DODATKA ZA DELOVNO DOBO

PLAČANEGA ODMORA MED DELOVNIM ČASOM

ODPRAVNIN

NADOMESTILA ZA PRVE TRI DNI BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

NIŽJE BI BILE
NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE IN MINIMALNA PLAČA

POKOJNINE IN NADOMESTILA ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST

VIŠINE DODATKOV ZA MANJ UGODNE POGOJE DELA

SLABŠE BI IMELI
POGOJE ZA UPOKOJEVANJE

UREJENO VARSTVO ŽENSK, MLADIH IN STAREJŠIH DELAVCEV

UREJENO PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

IMELI BI
MANJ LETNEGA DOPUSTA

DALJŠI DELOVNI ČAS OD 40 UR NA TEDEN

VISOKO ENOTNO DAVČNO STOPNJO
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Ker se nam tudi medsebojno druženje 
zdi zelo pomemben dejavnik za do-
seganje dobrih rezultatov v podjetju, 
smo v programih organizirali tudi nekaj 
srečanj z zaposlenimi v naših podjetjih 
v Valjevu in  Mori, s katerimi tudi sin-
dikalno zelo dobro sodelujemo in so 
del naše velike družine, ki jo sestavlja-
mo zaposleni gospodinjskih aparatov, 
IPC, Notranja Oprema, GTI, Gostinstvo, 
Orodjarna, Indop.
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Na zimskih in letnih športnih igrah smo letos kljub hudi konkurenci 
dosegli 1. mesto.
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SPOŠTOVANE DELAVKE IN DELAVCI POSLOVNEGA SISTEMA GORENJE
NAM DRAGI KOMITENTI

Leto 2011 naj vam prinese veliko poslovne in osebne sreče.

Čestitki se pridružuje naša najboljša bančna ponudba:
• ugodni stanovanjski hipotekarni krediti z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,9%;
• zelo ugodni krediti za pravne osebe;
• depozitno varčevanje do 5 let, z najvišjo 4,8% letno obrestno mero;
• pokojninsko varčevanje, za dodatek k pokojnini, z 5,30 do 5,50% letno obrestno mero;
• različna obročna varčevanja, z 3,55 do 5,00% letno obrestno mero;
• cenovno, najbolj ugodno vodenje osebnih računov za občane in poslovnih računov za pravne osebe;

Tudi v letu 2011 bo vredno preizkusiti našo ponudbo !

Prijazno vas pričakujemo v naši podružnici v Velenju, Šaleška 20, v Velenju
tel.: 03 6209 395 (391-397), E. pošta: info@delavska-hranilnica.si

www.delavska.si

Naj Vam bo vsak dan v letu nova priložnost za veselje in 

ljubezen, za iskrice v očeh in nasmeh na obrazu, za topel 

objem in iskrene besede. SKEI PS Gorenje Vam želi veliko 

lepih trenutkov v letu 2011.

info skei gorenje; izdaja: skei gorenje ps, Partizanska 12, Velenje; Naklada: 5.000 izvodov; Pripravila: Metka Šprahman in Žan Zeba; 
Telefon: 03 899 28 31; e-pošta: zan.zeba@gorenje.com; Grafično oblikovanje: AV Studio; Tisk: Gorenje IPC

sindikat kovinske
in elektroindustrije Slovenije
gorenje poslovni sistem
Partizanska 12, 3503 Velenje
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UGODNOSTI ČLANOV SKEI, 
KI JIH IMAJO PO STATUTU SKEI 
IN JIH ZAGOTAVLJA SKEI PS GORENJE

ČLANI SKEI IMAJO PO STATUTU NASLEDNJE UGODNOSTI:

• Brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja, vključno s 
pravico do zastopanja pred sodiščem.

• Varstvo pravic iz kolektivnih pogodb.

• Zaščita zaradi posledic sindikalnega delovanja.

• Pravico do solidarne pomoči ob nesrečah, daljši bolniški, pomoč ob stavki po KPD.

• Kolektivno nezgodno zavarovanje pri Adriaticu.

ČLANI SKEI, KI SO POVEZANI V SKEI PS GORENJE, 
IMAJO ŠE NASLEDNJE UGODNOSTI:

• Brezplačno pravno svetovanje.
• Zastopanje delavca pri uveljavljanju določb KP in odpravi nepravilnosti oziroma krši-

tvah. V podjetniški KP smo pravice nadgradili (dodatek za delovno dobo v Gorenju 0,5 %, 
rangi in napredovanja, sistem KOP-a, solidarne pomoči za daljšo bolniško – nad tri me-
sece).

• Zastopanje delavca v disciplinskem postopku in v postopkih prenehanja pogodbe o 
zaposlitvi, presežkih.

• Solidarne pomoči ob rojstvu dvojčkov, pri daljši bolniški, elementarnih nesrečah, smrti 
delavca.

• Pomoč pri specifičnem zdravljenju in nakupu zdravstvenih pripomočkov.
• Kritje stroškov odobritve kredita in poroštvo sindikata za posojila pri DH Ljubljana, do 

2 leti brez porokov, brez stroškov zavarovanja; od 3 do 5 let pa potrebuje enega poroka 
ali pa plačate zavarovanje kredita.

• Prednost in ugodnejše koriščenje počitniških kapacitet v Moravskih toplicah, Čatežu, 
Podčetrtku in Treh kraljih.

• Članstvo v BVP in ugodnosti, ki jih zagotavljamo v BVP (brez obrestna samopomoč)
• Darilo ob upokojitvi – spominska ura SKEI Gorenje.




