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Predstavniki sindikata SKEI, Sveta delav-
cev, Delavski direktor in člani Nadzorne-
ga sveta s strani zaposlenih, smo na to 
temo, sodelavcem, Upravi in Nadzor-
nemu svetu Gorenja napisali pismo, v 
katerem smo od Uprave in Nadzornega 
sveta zahtevali, da pri selitvi in optimi-
ranju proizvodnje poleg ekonomskega 
vidika, upoštevajo tudi socialne in druž-
bene posledice za zaposlene in okolje v 
katerem živimo.

V mesecu aprilu je Konferenca SKEI PS 
Gorenje sklicala posvet, na katerem smo 
predstavniki zaposlenih in uprava pred-
stavili svoja stališča do tega problema.

Sklicali smo tudi novinarsko konferen-
co, na kateri smo predstavniki sindikata 
SKEI, predstavili svoj pogled in zahtevo 
po ohranitvi delovnih mest, ki bi lah-
ko bila ogrožena ob selitvah proizvo-
dnje. Zahtevali smo podpis sporazuma, 
s katerim se bo uprava obvezala, da bo 
upoštevala naše zahteve. Namen je bil, 
seznaniti širšo javnost in vlado, na pro-
bleme, ki jih imamo.

19. aprila, smo sindikat in uprava 
podpisali »Sporazum o ohranitvi de-
lovnih mest v postopkih optimiranja 
proizvodnih lokacij v Gorenju za ob-
dobje 2012-2015«, ki ga je konec me-
seca aprila tudi potrdil Nadzorni svet 
Gorenja d.d.

Zadnji informacije o prenosu proizvo-
dnje pomivalnih in pralnih strojev iz 
Švedske v Slovenijo in resna razmišljanja 
o nekaterih novih proizvodnih progra-
mih, dajejo pozitiven signal zaposlenim 
v slovenskem delu Gorenja.

Ni veliko podjetij, ki jim je uspelo pod-
pisati podobne sporazume, zato smo 
zadovoljni, da nam je to uspelo. Nekaj 
podobnega poznajo predvsem v Nem-
čiji in Avstriji, kjer so na takšen način, z 
uspešnim socialnim dialogom, uspeli 
ohraniti veliko delovnih mest.

Redno bomo spremljali uresničevanje 
spoštovanja sporazuma in Vas tudi ob-
veščali o le tem.

V preteklih letih, je slovenski del Gorenja 
že izgubili veliko delovnih mest. Delav-
ci smo skozi zgodovino večkrat reševali 
Gorenje in danes brez nas nebi bilo naših 
podjetij v tujini. Tudi država je v krizah 
večkrat pomagala Gorenju, z namenom, 
da bo dobro podjetje in bo le to tudi 
lokalno in družbeno odgovorno, zato 
zaposleni pričakujemo, da bomo tudi v 
prihodnje imeli delo v Gorenju.

SKEI PS Gorenje

Luč sveta je ugledala 3. 
številka info skei gore-
nje. Kot soustvarjalka 
tega lista sem ponosna 
nanj, saj z njim veliko 
pripomoremo k prepo-
znavnosti našega sin-
dikata. Ob prebiranju 
Vam želim veliko nove-
ga dojemanja o našem 
delu.

Metka Šprahman,
Predsednica SKEI Gorenje IPC

Podpisan sporazum o 
ohranitvi delovnih mest! 
V letošnjem letu, so se v Gorenju odvijale aktivnosti, kjer smo predstavniki sindikata SKEI in Sveta delavcev, 
sklicali kar nekaj posvetov na temo ohranitve delovnih mest v povezavi s selitvijo proizvodnje.
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Kakor koli, po sindikalni funkciji, ima-
mo vsi enako delo. Če hočemo, da je le 
to dobro opravljeno, moramo nekatere 
stvari opraviti tudi izven delovnega časa. 
V današnjih časih, ko je kapital neizpro-
sen, se je za vsako stvar potrebno izbo-
riti. Nič se ne zgodi samo od sebe in nič 
ni podarjeno.

Če hočeš opravljati to delo dobro, moraš 
biti sindikalist po duši. Pripravljen moraš 
biti tudi na kakšno kritiko, ki jo dobiš tudi 
neupravičeno. Tako kot nekateri vidijo v 
sindikatu »veliko zlo«, si ga drugi razla-
gajo kot »rdeči križ«. Nobena izmed tez 

ne drži. Sindikat ima predvsem nalogo 
ščititi delavske pravice iz kolektivne po-
godbe. 

Na žalost, so vseh pridobljenih pravic 
iz kolektivne pogodbe, deležni tudi ne-
člani. V prihodnje, bi si želeli, da bi bila 
glede tega večja razlika. Potrebno je 
ločiti med člani in nečlani. Po navadi so 
nečlani tudi večji kritiki sindikata, niso 
pa se pripravljeni odpovedati pravicam, 
ki jih je sindikat izboril. Nekateri opazijo 
očitno razliko takrat, ko se prezaposlijo 
v manjša podjetja in naletijo na konflikt. 
Takrat nastanejo težave.

Med večje uspehe v zadnjem času, 
štejemo podpis sporazuma o ohra-
nitvi delovnih mest in nadaljevanje 
dodatnega pokojninskega zavarova-
nja.

Poleg vseh osnovnih dejavnosti, ki jih 
opravljamo kot sindikalni zaupniki, radi 
zorganiziramo tudi kakšen sindikalni iz-
let, športne igre ali obdaritev zaposlenih 
ob praznikih. Veseli nas, da je še vedno 
zanimanje tudi za takšne dogodke. Prav 
je, da se zaposleni družimo tudi izven 
podjetja in krepimo medsebojne odno-
se.

Naši predstavniki
V naših prvih vrstah je med sindikalnimi zaupniki, kar nekaj moških. Zaposleni so na različnih delovnih 
mestih. Od razvojnih inženirjev do obratnih tehnikov in strojnikov ter kontrolorjev kakovosti. Tako kot 
opravljajo različne delovne naloge, imajo tudi različno izobrazbo. Imamo predstavnike z visoko in višjo, 
kot tudi s tehnično in poklicno izobrazbo. Na kratko so nam o svojem delu povedali:

Od leve proti desni stojijo: Andrej Oder 
(vzdrževanje), Vinko Jeličič (SSS), Boris Špoljar 

(Rogatec), Mitja Krevh (PPA), Tomo Dvoršak 
(mekom), Marko Priteržnik (gti), Marjan 

Globačnik (orodjarna), Boštjan Širovnik (HZA), 
Zvone Jelen (plastika), Aleš Vodovnik (NO). 

Manjka Drago Sladič (GAIO).
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V zadnjih letih se je nekoliko prenovil 
tudi kader v našem sindikatu v Gorenju. 
Uspeli smo združiti »staro in mlado«, kar 
je dobro. Vidne so spremembe v delova-
nju, izboljšano je informiranje članstva, 
veliko je novih idej, ki še čakajo na ure-
sničitev. 

Najlepše pri delu sindikalnega zaupni-
ka je, ko ti pride član in se ti zahvali za 
določen trud ali zadevo, ki si mu jo ure-
dil. Veliko je ljudi, ki zaidejo v težave in 
potrebujejo pomoč. Običajno ljudje pri-
dejo na pomoč k nam takrat, ko nimajo 
več komu. Včasih je dosti že lepa beseda, 
oziroma prijazen odziv.

Moč sindikata je v številu članov, zato tudi de-
lujemo, kot velika organizacija in napačno bi 
bilo, da bi si posamezniki organizacijo lastili kot 
svojo in jo vodili individualno. SKEI ima danes 
zelo močno razvito podporo izven podjetij, ki 
deluje na regijski in državni ravni. Kadar koli 
imamo možnost koristiti tudi zunanjo pomoč.

Ne glede na občutek in kritike ne-
katerih, da je vse slabo in se nič ne 
naredi, vemo, da temu ni tako. Še v 
naprej se bomo trudili po najbolj-
ših močeh, zadovoljiti naše glavno 
poslanstvo, zaščititi delavske pra-
vice.

BREZ SINDIKATA SMO GARAČI, S SINDIKATOM 
SMO DELAVCI Z DELAVSKIMI PRAVICAMI

V slogi je moč.

Če ne gre drugače, organiziramo tudi protestne shode.
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Tako imamo prenovljenih že skoraj vseh 
11 prikolic, ki so locirane v kampu Mare-
da Novigrad, letovanje pa poteka od za-
četka junija, do konca septembra.

Našim članom ponujamo tudi počitniko-
vanje v počitniških hišicah, ki jih imamo 
v termah Moravci in termah Čatež. Zado-
voljni smo, da nam je po nekaj težavah, v 
mesecu maju letošnjega leta uspela tudi 
otvoritev počitniške hišice na tretji loka-
ciji v Podčetrtku. Tako po velikosti, kot 
tudi lokacijsko, hišice ponujajo maksi-
malno sprostitev za veččlansko družino, 
na razpolago pa so skozi vse leto.

Mareda-Novigrad

Naše počitniške kapacitete
Že dolga leta, našim članom kot ugodnost, ponujamo tudi letovanje v kamp prikolicah in počitniških 
hišicah. Ob razumevanju uprave Gorenja, v zadnjih letih nadaljujemo s prenovo počitniških kapacitet.
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Sindikat je
potreben!

Žan Zeba,
Predsednik SKEI

PS Gorenje

Zakaj? Sindikat sklene Kolektivno pogodbo. 
Pogodba pa ureja pravice zaposlenih, plače in 
dodatke ter druge ugodnosti. Lastnik ali upra-
va nikoli sama ne ponudita več pravic, kot je to 
dogovorjeno z zakonom, Kolektivno pogodbo 
ali običajno prakso v državi in podjetjih. Rav-
no nasprotno, že dogovorjene pravice želijo 
znižati. Vzemimo za primer plače. Neprestano 
nam govorijo, da visoke plače ogrožajo konku-
renčnost naših podjetij. Lahko smo prepričani, 
da bi imeli za kar precej odstotkov nižje plače, 
če bi nam jih določali lastniki ali uprava. Po nji-
hovem imamo zaposleni previsoke plače. Mi 
pa vemo, da temu ni tako.

Na žalost vse pravice, ki smo si jih priborili skozi 
zgodovino in jih zapisali v Kolektivne pogod-
be, koristijo tudi nečlani. Vendar tako kot jih 
danes koristimo vsi, jih jutri, če te pravice izgu-
bimo, ne bo mogel koristiti nihče.

Košarkarji NBA v Združenih državah Amerike, 
imajo visoke plače in veliko ugodnosti, ki so si 
jih uspeli izboriti njihovi sindikati. Lastnikom so 
preprosto povedali, da želijo biti udeleženi pri 
delitvi dobička v večjem odstotku. In če imajo 
sindikat košarkarji NBA, zakaj bi se mu odrekli 
mi, ki ga potrebujemo še bolj.

Bodite naš član. Sindikat morda ni vedno 
najboljši prijatelj zaposlenih, je pa edini.

Ob tej priložnosti, bi vam zaželel srečno in za-
dovoljstva polno leto 2012.

Aktivnosti v 2011 in naloge v 2012

Bitka za ohranitev delovnih mest. 
Več, kot je pritiskov s strani delavcev 
in sindikata po dvigu plač, po odpra-
vi uravnilovke, po dobičku, višjem 
regresu ali božičnici, večje so gro-
žnje po selitvi delovnih mest, po ra-
cionalizaciji in odpuščanju. Z upravo 
smo se uspeli dogovoriti, da ni bilo 
trdih odpuščanj, kar je velik uspeh, 
saj je v današnjih časih vsako delov-
no mesto še kako vredno.

Prizadevanja za odpravo uravni-
lovke. Ta tema je bila izpostavljena 
na vseh sestankih in sejah sindikata. 
Organizirana je bila tudi strokovna 
konferenca, kjer smo poskušali najti 
ustrezno rešitev. Deloma se odpra-
vlja uravnilovka tudi skozi sistem 
napredovanj, ki so bila letos nad 
povprečjem, ravno zaradi pritiska 
sindikata. Tukaj bo potrebno še ve-
liko dela in truda.

Delovni čas, pogoji dela, varno in 
zdravo delo. To so teme, ki jih ne-
kateri dajejo na stranski tir. Vendar 
pa so še kako pomembne, saj je vsak 
dan največ pripomb in individualnih 
problemov ravno iz tega področja.

Zadovoljni smo lahko, da večino teh 
problemov rešujemo sami v sode-
lovanju z vodstvom podjetja in da 
je tovrstnih sporov, ki bi jih morali 
reševati na sodišču, malo. Ne sme-
mo pa zanemariti, da smo se uspeli 
dogovoriti o ponovni oživitvi zdra-
vstvene preventive v Topolšici in 
Dobrni.

Uresničevanje določb iz kolek-
tivne pogodbe. Sindikat ni samo 
tisti ki sklepa Kolektivne pogodbe 
ampak tudi skrbi za njihovo izvaja-

nje. Da bi bili skrbni varuhi izvajanja 
določb kolektivnih pogodb, zago-
tavljamo pravno svetovanje, po-
magamo pri pisanju zahtevkov za 
odpravo kršitev in se tudi direktno 
vključujemo v reševanje problemov.

Skrb za socialno varnost in pomoč 
članom. Solidarnost med člani je v 
Gorenju dobro organizirana, saj čla-
nom v stiski radi pomagamo, če nam 
le dopuščajo materialne zmožnosti. 
Žal ugotavljamo, da vsako leto po-
rabimo za solidarne pomoči več 
sredstev kot jih planiramo. Vendar 
se zavedamo, da je gospodarska kri-
za velika in še kar traja. Raznih oblik 
solidarnosti (solidarne pomoči, BVP, 
ugodnosti pri koriščenju sindikalnih 
turističnih kapacitet, krediti DH itd.), 
je deležna več kot polovica naših 
članov.

Naša glavna naloga 
v prihodnje, bo boj za
ohranitev delovnih mest.

Ivan Vidakovič,
Predsednik SKEI Gorenje GA
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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 NALOGEIN AKTIVNOSTIV 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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Vseskozi se trudimo, da bi bile naše ka-
pacitete tudi lepo urejene in jih tudi re-
dno vzdržujemo in prenavljamo.

Vsem članom in zaposlenim želimo lep 
dopust, po možnosti v naših počitniških 
kapacitetah.

SKEI PS Gorenje

Zunanjost (na prejšnji strani zgoraj) in 
notranjost novo odprte hišice v Podčetrtku.

Nagradno vprašanje
Kdaj je izšla prva številka info skei gorenje (mesec in leto). Izpolnjene kupončke od-
dajte svojemu sindikalnemu zaupniku, do 30. Avgusta 2012. Med srečne izžrebance 
bodo podeljene nagrade: 1x jakna skei gorenje, 2x dežnik skei gorenje in 3x majica 
s kapo skei gorenje. Sodelujejo lahko člani sindikata skei gorenje. Vsak član sodelu-
je z največ enim kuponom.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:
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Zato je po njihovem opredelitev nasle-
dnja; Prvo obdobje predstavlja posame-
znikovo pomlad. Obdobje osebnega ra-
zvoja in ustvarjanja družine predstavlja 
drugo obdobje (poletje). Tretje obdobje 
predstavlja jesen življenja: modrost od-
ločitev in pisanost izkušenj. Četrto ob-
dobje (zima) je tisti čas, ko posameznik 
lahko združi vse modrosti življenja in jih 
posreduje mlajšim generacijam.

V vsakdanjem pogovoru pa za starejše 
velikokrat radi rečemo, da živijo v tre-
tjem življenjskem obdobju, kar ni pov-
sem natančno, niti z vidika numerologije 
niti z vidika andragoških raziskav.

Zato bi veljalo tretje življenjsko obdo-
bje poistovetiti z delovanjem in organi-
ziranostjo »Univerz za tretje življenjsko 
obdobje«. Le te so prevzele nalogo izo-
braževanja starejših na vseh področjih. 
So primer dobre prakse, kako se soočiti 
z izzivi, za katere ni bilo časa v mladosti, 

ali pa so skrite želje ki jih nismo nikomur 
omenjali. So tudi spoznanje, da brez no-
vih znanjih danes preprosto ne moreš. 
Pa naj si gre za znanje jezika, telekomu-
nikacij, računalništva ali drugega ...

Tudi v sindikatu SKEI sledimo trendu, da 
je potrebno starejšo generacijo aktivno 
vključevati v dogajanje v družbi. Naše 
zamisli in zametki organiziranja upo-
kojencev v sindikat SKEI so stare že več 
kot desetletje. Danes pa so aktivnosti za 
organiziran pristop v aktive seniorjev kot 
so se poimenovali naši upokojenci stvar-
nost in realen cilj.

V regiji SKEI Velenje smo konec maja 
ustanovili aktiv seniorjev pri Regijski 
organizaciji SKEI Velenje. Sprejet je bil 
program dela in izvoljeno tričlansko 
vodstvo aktiva, ki je v juniju predstavilo 
tudi svoje tekoče naloge v letu 2012. Ta 
skupina članov je za sindikate še kako 
pomembna. Poleg kritične ocene delo-
vanja sindikatov, so realni presojevalci 
razmer v družbi in neizmeren zaklad 
znanj. In če upoštevamo da je naša moč 
posameznik združen v članstvo, lahko 
pridemo do spoznanja, da kapljica dež-
ja ne spremeni narave, a vendar deževje 
odnaša gore in bregove.

Članstvo v tem hipu še ne šteje veliko 
desetin, smo pa prepričani, da bodo v 
svoje vrste privabili še kakega somišlje-
nika.

Zaželimo jim vse dobro pri načrtovanju 
njihovih aktivnosti.

Branko Amon,
Sekretar ReO SKEI Velenje

Ustanovljen je aktiv upokojencev, SKEI seniorji
Le malo ljudi ve, da je človeško življenje sestavljeno iz štirih obdobij, ki močno vplivajo na posameznikovo 
življenje. Tako so zapisali tisti, ki se ukvarjajo z numerologijo.

Ivan Sotošek, Predsednik SKEI seniorji, 
ReO SKEI Velenje

Na 4. Državnem 

ribiškem tekmovanju 

so predstavniki ReO 

Skei Velenje osvojili 1. 

Mesto. Člani ekipe so 

vsi zaposleni Gorenja, 

zato smo uspeha še bolj 

veseli. Veliko sreče tudi 

naslednje leto.
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Vsak posameznik se sam odloča, kako in 
kaj bo naredil s privarčevano vsoto. Vsem 
nam pa bi moral biti cilj, da s to obliko 
varčevanja ponovno nadaljujemo. Zado-
voljni smo, da vam lahko sporočimo, 
da v vseh podjetjih Gorenja, presega-
mo kvoto, ki je zakonsko določena za 
možnost nadaljevanja pokojninskega 
varčevanja. Izjema sta le Gorenje orod-
jarna in Gorenje gti, kjer za enkrat še ni 
zadostnega interesa zaposlenih za nada-
ljevanje.

Pokojninski načrt za dodatno pokojnin-
sko zavarovanje zaposlenih Gorenja je 
zastavljen tako, da premijo plačujeta Go-
renje in zaposleni. Delež, ki ga plačuje Go-
renje, je višji pri zaposlenih z nižjo plačo in 
nižji pri tistih , ki imajo višjo plačo.

Menimo, da je bila odločitev in dogovor 

o dodatnem pokojninskem zavarovanju, 
med sindikatom in Gorenjem dobra. Stro-
šek delodajalca pri vplačilu deleža ni maj-
hen in bi pri morebitnem ne nadaljeva-
nju, največ izgubili zaposleni. Delodajalec 
pa bi privarčeval znesek, ki ga vplačuje na 
naše račune.

Veliko vas je bilo v dvomih ali zavaroval-
nica sploh ima privarčevani denar. Vsi ti-
sti, ki so se odločili za predčasni dvig 
sredstev, so v dogovorjenem roku do-
bili izplačano premijo. Večina le teh se 
je tudi odločila, da po prekinitvi ponovno 
nadaljuje z varčevanjem.

Zavarovalne police so sklenjene za nedo-
ločen čas in ni potrebno ponovno skle-
pati pogodb. Tisti, ki sredstva dvignejo 
in predčasno prekinejo pogodbo, lahko 
(ob potrditvi izstopa) v kadrovski službi 

zaprosijo za novo pristopno izjavo in po-
novno pristopijo varčevanju. Vsi, ki do 
sedaj niste bili v pokojninskem načrtu, 
lahko prav tako še vedno pristopite 
varčevanju.
O nadaljevanju pokojninskega načrta od-
ločamo zaposleni sami. Potrebna je 51% 
udeležba vseh zaposlenih v podjetju, ki 
jo v večini podjetij Gorenja izpolnjujemo 
in se zato pokojninsko varčevanje tudi 
nadaljuje. Apeliramo pa na zaposlene 
v Gorenju orodjarna in Gorenju gti, da 
razmislijo in se priključijo nadaljeva-
nju pokojninskega varčevanja in izra-
bijo možnost, ki nam jo ponuja zakon. 
V mnogih podjetjih bi si želeli, da bi jim 
bilo to omogočeno, pa delodajalec ni za 
to. Mi smo se za to možnost uspeli dogo-
voriti. Izrabimo jo!

Pripravljen je bil sprejemati različne 
funkcije, ki jih je tudi vestno opravljal. 
V sindikatu je bil aktiven dolga leta in 
je vedno imel veliko dobrih idej, ne gle-
de na razmere, pa je poskušal vsakomur 
ponudil rešitev. Kot Predsednik odbora 
zaupnikov v programu IPC, si je priza-
deval za uveljavljanje in dosledno spo-
štovanje pravic delavcev. Svoje znanje 
je z veseljem prenašal na svoje kolege 
in kolegice. Sindikalno delo mu je bilo 
pisano na kožo, saj je imel izreden ob-
čutek za pravičnost in pomoč delavcem 
v stiski. Nepoštenosti in krivic ni prena-
šal.

Bil je tudi velik športnik in je kar nekaj 
časa vodil komisijo za šport in rekreaci-
jo pri SKEI Slovenije. Rad je imel naravo 
in užival v njej, še posebej na svojih hri-

bovskih pohodih. Tam se je počutil tako 
domače, kot je Vlado sam rad poudaril. 
Skupaj z družino si je prizadeval za čim 
lepšo okolico in dobro počutje. S pravo 
ekipo, se je povzpel tudi na Triglav. Imel 
je še veliko načrtov, kaj vse bi lahko po-
čel, a žal mu vsega ni uspelo uresničiti.

Ko se človek poda na pot zadnjega slo-
vesa, ostane nanj le spomin, na človeka, 
ki je v sočloveku videl prijatelja in mu v 
sili tudi priskočil na pomoč. Takšen je bil 
naš Vlado, s katerim smo skupaj delali 
in preživeli kar nekaj let. Njegovo delo 
bo pustilo neizbrisen pečat v sindikatu.

Ob njegovi prerani smrti izrekamo vsem 
svojcem iskreno in globoko sožalje.

SKEI PS Gorenje

Dodatno pokojninsko zavarovanje
Ker se je zaključilo 10 letno obdobje našega pokojninskega zavarovanja, bi vam ponovno radi podali ne-
kaj informacij v zvezi z le tem.

V spomin Vladu Razgoršku

Po dolgi in hudi bolezni je omagal naš Vlado Razgoršek. Čeprav smo vedeli za njegovo hudo bolezen, 
smo ob vesti, da je izgubil zadnjo bitko, obnemeli. Le nekaj dni pred prvomajskimi prazniki smo se od 
njega še zadnjič poslovili.

SKEI PS Gorenje

Vlado Razgoršek
1956-2012
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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


