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Leto je naokoli in čas je da pogledamo najpomembnejše dogodke s 
katerimi smo se ukvarjali v iztekajočem se letu. 
 
Eden pomembnejši dogodkov se je odvil že kar prve delovne dni v letu 2013 in sicer 
16. januarja je SKEI demonstriral pred GZS v Ljubljani. Protest je bil organiziran 
zaradi ignoriranja GZS s pogajanji za kolektivne pogodbe. Saj se delodajalci  niso 
hoteli pogajat, niti za dvig inflacije, ki je bila uradno objavljena v zadnjih dveh letih. 
SKEI Slovenije je tako bil prisiljen napovedati stavko za vse tri kolektivne pogodbe z 
zahtevami: Za dvig vseh osnovnih plač, uvedbo najnižje neto izplačane plače, regresa 
za letni dopust... Gospodarska zbornica ni resno jemala napovedi stavke, ocenjevala 
je, da lahko napovedano stavko prepreči z raznimi dogovori na nivoju podjetji. 
Vendar jim ta namera ni uspela in 23.1.2013 je SKEI izpeljal celodnevno stavko na 
domu. Takšna stavka je bila noviteta in izpeljana prvič v zgodovini SKEI-a. 
  
V naši regiji je večina podružnic stavko tudi uspešno izpeljala. Izjema je bilo podjetje 
Turna, kjer je prišlo do konflikta med sindikatom in delodajalcem, posledica pa je 
bila, da je vodstvo podjetja z zbori delavcev zaposlene prepričevala k nujnosti dela. 
Ta načrt jim je uspel saj so prepričali delavce, da v stavki niso sodelovali, še več tudi 
organiziranost sindikata se je zamajala saj je vodstvo sindikata v podjetju kmalu po 
tem dogodku tudi odstopilo. Tako je delo predsednika podružnice Turna prevzel 
sekretar Regije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pomembnejše aktivnosti po podjetjih 
 

V največjem podjetju Gorenje d.d. se je sindikat z upravo pogajal o spremembi 
podjetniške kolektivne pogodbe in o odpravi uravnilovke. Pogajanja so bila nujna na 
osnovi dogovora spontane stavke decembra 2012.  
Ker sta se pogajalski skupini pri pogajanjih preveč razhajali glede sprememb 
podjetne kolektivne pogodbe so sklenili kompromis in konec junija je bil podpisan 
socialni dogovor. Dogovor opredeljuje spoštovanje zaveze za ohranitev števila 
zaposlenih, da se pravice zaposlenih ne znižujejo, da je najnižja bruto plača 886,30 € 
kar neto pomeni 624,00 €, dosledno spoštovanje veljavne PKP ter postopna odprava 
plačnih nesorazmerij. 
Sindikat Gorenja je izdal dva redna interna glasila »info SKEI Gorenje« in enega 
izrednega, ki pa je bil namenjen volitvami v Svet delavcev.  
Same volitve so bile uspešno zaključene in se sindikat lahko pohvali da je od 19 
članov Sveta delavcev zaupanje dobilo kar 18 članov SKEI. 
 
V Februarju je Gorenje prodalo podjetje, kjer izdelujejo Kuhinje in Pohištvo. 
Proizvodnjo je kupila Ameriška investicijska družba Cobe Capital.   Pri prodaji je bilo 
delavcem zagotovljeno, da bodo nadaljevali proizvodno na vseh treh lokacija, za  
pričakovati pa je celo rast podjetja in dodatno zaposlovanje. 
Žal se je pol leta po prodaji pokazala popolnoma drugačna zgodba. Podjetja so 
preimenovali pohištven del podjetja pa poslali v likvidacijo. Nič boljše ni v podjetju 
Kuhinj. Velenjski del proizvodnje so praktično zaprli, veliko delavcev so odpustili ali 
pa so ti sporazumno odšli, precej delavcev se je prisiljeno voziti v oddaljeni Maribor. 
Izguba teh delovnih mest je za Velenje zelo boleča saj je bilo že stotine delovnih 
mest izgubljenih še posebej v lesarstvu. Tukaj je v popolnosti zatajila družbena 
odgovornost sedanjega in prejšnjega lastnika, prav tako pa tudi države. Žal se vsi 
sprenevedajo in krivdo valijo na neugodne gospodarske razmer, račun pa bodo 
plačali zaposleni. 
Na to problematiko je vodstvo Regijske organizacije SKEI Velenje, 5. septembra 
2013, skupaj s predstavniki sindikata podjetja sklicalo novinarsko konferenco ter 
javnost obvestilo o nameri likvidacije podjetja Vario 2000 d.o.o. To ime je podjetje 
dobilo le nekaj dni pred objavo likvidacije. Napisano je pismo upravi Gorenja in 
nadzornikom s strani delojemalcev, vendar žal na naša vprašanja nismo dobili 
ustreznih odgovorov. Delavci so ostali sami in obljube uprave Gorenja so bile 
prelomljene.  
 
Zaradi spremembe davčne zakonodaje, pa smo morali odpreti tekoče račune za 
podružnice, katere svojega računa niso imele in sicer v slednjih podjetjih Turna, 
DBSS in Eriko. 
   

Organiziranost, delovanje in članstvo ReO SKEI  Velenje 
 
Regija se povezuje in deluje v Šaleško–Savinjskih sindikatih (ŠSS) Velenje, ki jo 
poleg SKEI in SPESS-a predstavlja še nekaj manjših podjetij na območju. 
ReO SKEI Velenje ima v uporabi poslovne prostore, sejno sobo, del tehnične opreme 
(telefonijo, kopiranje…) in zagotovljene odvetniške storitve.  



 

 

Sedeš ReO SKEI Velenje se nahaja na naslovu Prešernova 1,  3320 Velenje. 
Aktivnosti in delovanje regije je predstavljeno na spletni strani SKEI Slovenije 

www.skei.si,  
Kjer  se najmanj enkrat mesečno posodablja prostor, ki ga imamo na voljo v zavihku  
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/ 
Tu so objavljena mesečna poročila s planskimi dokumenti, objavljene so slike 
aktualnih dogodkov in drugo.  
V tem linku ima prostor tudi Konferenca SP PS SKEI Gorenje. 
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/skei_gorenje/ 
 
Pravila o organiziranosti ReO SKEI Velenje, smo zaradi sprememb statuta in 
zaradi spremenjene organizacijske povezanosti lokalnega okolja popravili in 
ažurirali. 
 
Članom SKEI je omogočeno koriščenje pravne pomoči preko odvetnika Mirana 
Jeromla, v okviru pogodbe ŠSS Velenje. Pravnik je članom SKEI na voljo vsak 
delovni dan, ob sredah po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času. Vsak 
četrtek pravnik uraduje tudi v Gorenju.  
 
Regija Velenje je v iztekajočem letu morala zapreti štiri sindikalne podružnice Vegrad 
Montal, Fori, Podkrižnik in Linejo. Sindikalno podružnico Vegrad Montal je bilo 
potrebno zapreti zaradi objave stečaja. Dve podružnici Fori in Podkrižnik smo morali 
zapreti zaradi izgube članstva, saj je vodstvo teh dveh podjetji vršilo mobing nad 
člani. Člani se pod pritiskom uprave niso več želel izpostavljati. Podružnico Lineja je 
bila zaprta zaradi reorganizacije in iztopov. 
 
ReO je planirala 8 sej Izvršnega odbora (IO), 3 seje Regijskega odbora (ReO), 
in  1 seja Nadzornega odbora (NO).  
Izpeljano je bilo 5 sej IO,  5 rednih sej in ena korespondenčni.  3 seja ReO ter 1 
seja NO.  
Na sejah so bile obravnavane s planom opredeljene teme, med katere sodijo tudi 
točke stalnice, kot so informacije s sej organov in aktualne naloge, solidarne pomoči, 
gibanje članstva. Nekaj tem je bilo namenjeno tudi aktualnim dogodkom. 
Programske dokumente kot so: Pregled aktivnosti dela, plan dela, plan izobraževanja 
ter  poslovna poročila so bila obravnavana na redni seji ReO v mesecu marcu. 
Obravnava zaključnega računa za leto 2013 je bila izpeljana skladno z dosedanjo 
prakso. Gradivo je pripravil IO, nadzorniki so pregledali poslovanje, dokončno 
obravnavo in sprejem je opravil ReO, na redni seji.  
Obravnava mesečnih poročil o gibanju članstva so stalnica našega dela.  
»gibanje članstva«. 
V prvih 11 mesecih leta beležimo 141 vstopov in 277 izstopov. Razlika je – 136  
članov SKEI. V primerjavi z lanskimi podatki, letos beležimo 50 vstopov več, prav 
tako beležimo tudi 3 izstope manj kot lani.  

V letošnjem letu je bilo tudi nekaj kadrovskih 
sprememb v ReO SKEI Velenje.  Dosedanji sekretar 
Branko Amon nas je zapustil zaradi zasluženega 
odhoda v pokoj. Pisno izjavo o odstopu ja podal tudi 
podpredsednik ReO SKEI Velenje, Jure Slemenik. 

http://www.skei.si/
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/skei_gorenje/


 

 

Dosedanjega sekretarja je zamenjal Aleš Vodovnik. Zaradi omenjenih sprememb sta 
bila izvoljena dva nova člana IO ReO Velenje in sicer Boštjan Širovnik Gorenje d.d. in 
Tanjo Topolnjak BSH d.o.o.. Slednja je hkrati bila izvoljena tudi za podpredsednico 
ReO Velenje. 
Novo ustanovljeni aktiv SKEI Seniorji pri Regijski organizaciji Velenje je 

aktiven. Vodstvo aktiva se 
je v letošnjem letu sestalo 
trikrat. 
Na svojih sejah so 
obravnavali poročilo dela za 
preteklo leto, plan aktivnosti 
v tekočem letu, aktualne 
sindikalne informacije ter 
ostale aktivnosti vezane na 
plan in program.  
V letošnjem letu so 
organizirali kostanjev piknik, 

udeležili so se regijskega ribiškega tekmovanja, člani so pričeli z koriščenjem 
počitniških kapacitet, ki so v lasti SKEI Gorenje. Ob koncu leta so se dobili na drugem 
srečanju članov SKEI seniorji. Njihove vrste danes šteje 18 članov. 
 
Mladi iz aktiva SKEI Velenje so se tudi letos udeležili tabora mladih v 
Ribnem. V taboru se mladi družijo ob športnih aktivnosti hkrati pa se izobražujejo. 
Mladi tovrstna srečanja jemljejo za svoja. Žal se zaradi splošne atmosfere v družbi pri 
mladih kaže nezainteresiranost aktivnega sodelovanja. Tako nas čaka na tem 
področju še veliko dela. 
Mladim je bila že drugo leto zapored poslana položnica za plačilo članarine. Mladi so 
se s plačilom odzvali še bolj skromno kakor prejšnje leto saj je članarino vplačalo le 8 
dosedanjih članov.  
 
V regiji so se tudi letos izplačevale solidarne pomoči. Največ teh pomoči je 
izplačanih v Gorenju, kjer je dobro utečena tudi blagajna vzajemne pomoči, ki jo 
želijo še približat članom SKEI. 
  
V regiji člani SKEI uveljavljajo tudi kolektivno nezgodno zavarovanje, ki je 
sklenjeno z zavarovalno družbo Adriatic-Slovenica.  
 
Še vedno pa nam manjka informacija, kako člani SKEI koristijo Kartico 
ugodnosti. Ponudnikov ki so vključeni v krog te ponudbe je vsako leto več. Ali s tem 
raste zanimanje naših članov po tej storitvi pa žal ni podatka? 
 
ŠSS Velenje nadaljujejo tradicionalno že 27. srečanje na Graški Gori, namenjeno 
praznovanju delavskega praznika ob 1. maju. 
Praznovanje ima kulturno, družabni in športni pridih. Tokrat je bil slavnostni govornik 
iz vrst SKEI-a, Aleš Vodovnik takrat predsednik podružnice Gorenje Notranja oprema. 
V letošnjem letu so ŠSS v novembru organizirali predavanje na temo vodenje 
sestankov, ki ga izvajala Ida Baš. Na tem predavanju so naš člani bili daleč 
najštevilnejši. 



 

 

 
 

Izobraževanje - Kultura, šport in turizem 
 

Na področju izobraževanja sta bila planirana dva seminarja.  
Organiziran pa je bil le eden tri dnevni seminar. Ki se ga je udeležilo 52 
udeležencev. 
Seminar je potekal v Medulinu pri Puli in obravnaval 4 teme. Zakonodajne zahteve o 
varnem in zdravem delu, vodenje v težavnih situacijah, zakon o delovnih razmerjih in 
zakon o urejanju trga dela.  
Na področju kulture smo letos izpeljali prvo lastno aktivnost. 
Imenovana je bila delovna skupina za pripravo aktivnosti na področju kulture. 
Organizirana je bila predstavitev knjige, »Govorica telesa in osebna karizma«. 

Knjigo pa nam je predstavil 
avtor Edvard Kadič. Predstavitev 
je potekala v kulturnici, 
udeležencev pa je bilo nekaj 
manj ko 40. Predavanje je bilo 
zelo nadzorno in zanimivo. Za 
prihodnje leto pa se že tudi 
dogovarja o organizaciji 
pevskega koncerta, ki bi bil 
namenjen praznovanju dneva 
žena. 

Še vedno pa so zelo aktivni sodelavci v Gorenju Servis z izvajanjem razstav jedi in 
peciva ter branjem literature. 
 
Kot že vrsto red smo zelo aktivni tudi na športnem področju.  
SKEI je letos organiziral 19. DP v smučanju, ki je tokrat potekalo na Soriški planini. 
Iz naše regije se je tekmovanja udeležilo 130 udeležencev, v skupnem seštevku je 
regija Velenje dosegla 2 mesto.   
Letne iger so letos bile organizirane že 10. zapored in sicer 25. maja v Novem Mestu. 
Tudi tu je bil dosežen enak uspeh  kot na  zimskih igrah. 
Po številu tekmovanj zaostajamo z ribolovom, kjer se letos beleži 6. DP v ribolovu, ki 
je preimenovano v memorial Franca Trbuca. Letos je bilo tekmovanje v Zagorju ob 
Savi. Ekipa iz Velenja je letos postala že tretjič zapored zmagovalka in s tem pridobila 
v trajno last prehodni pokal.  
Z moško in žensko ekipo smo bili udeleženi tudi  2. DP SKEI Slovenije v kegljanju, ki 
po številu tekmovanj šteje najmanj let. Kot je to običaj za naša športna srečanja so 
moški dosegli 1. in ženske 3. mesto. 
V ReO Velenje je bila letos organizirana že 4 tekma v Ribolovu. Tokrat je potekalo ob 
ribniku pri Mozirskem gaju. Udeleženo je bilo 7 moških ekip in ena ženska ekipa. 
Zmagovalna ekipa, ki se je udeležila državnega prvenstva je bila iz Gorenja servisa.   
 
 
 

 Pripravil:     
 Aleš Vodovnik                                                                                               


