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Leto, ki se izteka je bilo v znamenju pogajan za vse tri branžne kolektivne 
pogodbe, pogajanja so potekala praktično vso leto saj so se pričela že v prvi polovici 
januarja. Do tega trenutka so zaključena le pogajanja za KPD kovinskih materialov in 
livarn, čeravno pogajanja potekajo tudi do trikrat tedensko še vedno niso zaključena 
za drugi dve KPD, elektro industrijo in kovinsko industrijo. Po zaključku pogajanj še 
za preostali dveh KPD bodo vse tri kolektivne natisnjene in izvedeno bo 
izobraževanje, kjer se bo seznanilo o spremembah novih določi vseh treh KPD. 
Zapisati moramo, da pogajanja ne bi bila tako uspešna, če se ne bi maksimalno 
angažiral kolega Bogdan Ivanovič, ki je pripravljen in poln znanja prihajal na 
pogajalske sestanke. Odraz njegovega prizadevanja pa je tudi kvalitetnejša in celo v 
delih z več pravic sklenjena kolektivna pogodba. Za boljšo razumevanje teže 
pogajanj naj napišem, da je bilo do decembra 52 pogajalskih sestankov od tega kar 
21 za KPD kovinskih materialov in livarn. 
 

Organiziranost, delovanje in članstvo ReO SKEI  Velenje 
 
Regija se povezuje in deluje v Šaleško–Savinjskih sindikatih (ŠSS) Velenje. 
ReO Velenje ima 12 sindikalnih podružnic, ki združuje cca 3800 članov. Eno 
sindikalno podružnico (DBSS d.o.o.) smo v toku letošnjega leta zaprli in deluje kot 
aktiv. 
Regijski Odbor Velenje šteje 19 članov, Izvršni odbor pa 7 članov.  
ReO Velenje je planirala 8 sej Izvršnega odbora (IO), 3 seje Regijskega odbora 
(ReO), in  1 seja Nadzornega odbora (NO). Realizirali smo 5 sej IO, 1 sejo ReO, 1 
skupno sejo z ReO Ptuj, novoletno sejo in 1 sejo 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 
in 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 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 v mesecu marcu.  
Obravnava mesečnih poročil o gibanju članstva so stalnica našega dela.  
»gibanje članstva«. 
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V letu 2014 beležimo 124 vstopov in 195 izstopov. Razlika je – 71  članov SKEI. V 
primerjavi z lanskimi 2013 letom, beležimo 26 vstopov majn, prav tako beležimo  kar 
146 izstopov manj kot v letu 2013. Torej v letu 2013 je bilo 191 majn članov v letu 
2014 pa smo izgubili 71 članov. Padec se je nekoliko umiril vendar zaradi 
upokojevanja še vedno beležimo negativno članstvo.  
Številke so informativne saj ugotavljamo, da je potrebno izboljšat, pretok informacij 
izstopov in vstopov.  
 
Tudi v letošnjem letu je bilo nekaj kadrovskih sprememb v ReO SKEI Velenje. 
Zaradi odstopa s sindikalnih funkcij kolega Ivana Vidakoviča je njegovo mesto v 
Republiškim odboru zasedel Vinko Jeličič. Boštjana Širovnik pa je postal član 
konference ŠSS. Nezasedeno mesto pa je ostalo v ReO in IO Velenje. 
 

Pomembnejše aktivnosti po podjetjih 
 

V Gorenju kakor vedno do sedaj je tudi v letošnjem letu bilo zelo pestro. V prvi 
polovici leta je nastopil nov predsednik sindikalne podružnice SKEI Gorenje, sicer 
že star prekaljen dolgoletni sindikalist Vinko Jeličič. Vzrok za izvolitev novega 
predsednika je bil, ker je predhodni predsednik odstopil. 
Pomembnejši dogodek v Gorenju je bil tudi ustanovitev evropskega Sveta 
Delavcev sej je to prvi tak primer v Sloveniji, ki pa je pomemben za zaposlene v 
skupini Gorenje. 
Vso leto so v potekala pogajanja za spremembo kolektivne pogodbe, do sedaj je 
sindikat v podjetju uspešno ubranil kolektivno pogodbo in do sprememb ni prišlo, kar 
pa ne pomeni, da v prihajajočem letu ne bodo pritiski na spremembe oziroma na 
zmanjševanje pravic. Veliko zaslugo moči pogajalske skupine pa imajo vsi člani v 
Gorenju saj so enotni in dajejo veliko podporo pogajalski skupini.  
Medijsko zelo odmevna pa je bila humanitarna akcija za poplavljence v Srbiji, Bosni 
in Hrvaški. V prvem delu je sindikat (SKEI Gorenje) v podjetju podaril rdečemu križu 
1.000,00 € za Srbijo, 1.000,00 € za Bosno in 500,00 € za Hrvaško. Ta akcija bila zelo 
pozitivno sprejeta med zaposlenimi. Ker so se po tej akciji šele pokazale strahovite 
posledice poplav je sindikat SKEI šel v ponovno akcijo med vse zaposlene v podjetju. 
Tako so se zaposleni po svoji volji in višini odrekli delu svoje prehrane za 
poplavljence. Na presenečenje vseh se je teh sredstev nabralo za 23.459,80 € 
takšne velike vsote ni pričakoval nihče. Z darovanimi sredstvi je Gorenje Gostinstvo 
preko svojih dobaviteljev po nabavni ceni kupilu hrano, katero so po predhodnem 
preverjano na rdečem križu potrebovali na poplavljenih območjih. Te hrane se je 
nabralo za tri kamione, katere so ob spremstvo sindikalnih predstavnikov peljali na 
poplavna območja (Srbija, Bosna in Hrvaška). 
Za Informiranje članov v gorenju je bilo poleg rednih članskih sestankov in 
sestankov organov, poskrbljeno tudi z izdajo dveh revij ifo SKEI gorenje. V 
decembrski številki.  
Prav tako je decembrski številki (št. 48 11. 12. 2014) v lokalnem časopisu  naš Čas 
intervju predsednika Žana Zeba. 
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V iztekajočem letu smo se tudi veliko časa posvetili podružnici ERIKO 
V aprilu mesecu smo sklicali tiskovno konferenco, kajti direktor omenjenega 
podjetja nad zaposlenim, ki so večina visoko izobražen kader vrši razne pritiske, 
kateri niso primerni za družbo, ki se uvršča med uspešna intelektualna podjetja. Tako 
je komunikacija po besedah zaposlenih izpod vsake ravni. Podjetje splošno posluje 
pozitivno vendar ne na račun vodstva ampak na račun delavcev, kajti delavci si 
morajo sami iskat delo in razne projekte med tem, ko se vodstvo ukvarja samim 
sabo. Odnosi so se poslabšali do te mere, da zaposleni vedno glasneje pozivajo, k 
napovedi stavke. 
Tudi v Gorenju IPC so to leto izdali dve  svoji interni glasili »NA KRATKO« kjer 
zaposlene obveščajo o sindikalni dejavnosti. Pohvalno pa je, da je IPC prva 
podružnica, ki se je pričela ukvarjati z vprašanju mladih v podjetju in njihovim 
interesom.  
 

Aktiv Seniorji 
 
Vodstvo aktiva se je v letu 2014 formalno sestalo dvakrat, sicer pa še vsaj trikrat  
neformalno, na teh sestankih so se dogovarjali o realizaciji nalog, ki so bile 
planirane. 
Planirane naloge pa so bile tudi vse izpeljane (vsak četrtek v juniju pohod okoli 
jezera, ogled proizvodnje v Gorenju, kostanjev piknik v Halozah, strokovna 
ekskurzija na Ptuj in zaključna seja) .  
Vsem članom aktiva so poslali tudi čestitke ob rojstnem dnevu.    
 

 
Haloze 16.10.2014  

   
Vse svoje aktivnosti in plane pa aktiv seniorji zgledno in pohvalno tudi zapišejo v 
letnem poročilu. 
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Aktiv Mladi 
 
Aktiv SKEI mladi v Velenju je sicer aktiven vendar ne moremo biti preveč zadovoljni.  
Tako bo potrebno še veliko energije, da trend aktivnosti in prepoznavnosti obrnemo 
na pozitivno. 
Samih aktivnosti v prvi polovici skoraj ni bilo, predsednik Komisije za mlade, kateri 
izhaja iz naše regije se je udeležil srečanja odbora mladih  regionalnega 
sindikalnega sveta solidarnosti v Tumeljskih toplicah (Hrvaška), ki je potekalo 
26.2.2014 do 1.3.2014 

Aktiv SKEI Mladi se je tudi udeležil 
čistilne akcija Velenja, katero je 
organiziral Mladinski svet Velenja. 
Predstavniki mladih iz Velenja so se 
tudi udeležili tri dnevnega 
izobraževalnega tabora v Ribnem, 
katerega organizira komisija za mlade 
SKEI Slovenije. Žal pa tudi ta tabor 
izgublja svoj pomen saj je bilo 
predstavnikov iz tujine skoraj več kakor 
predstavnikov iz Slovenije. Sam tabor 
je sicer bil na nivoju tako v uradnem, 
izobraževalnem delu, kakor 

družabnem ob večernem tabornim ognjem. Žal pa je število udeležencev vsako leto 
manjše. 
Prvi dogodek v mesecu oktobru je bila predstavitev sindikata, natančneje SKEI 

Mladi so se predstavili na projektu Kk? Tk!, katerega 
organizira mladinski svet Velenje. To je projekt, ki 
postaja že tradicionalni, da se mladinske organizacije 
predstavijo na prve dni šolskega leta.  
Za razliko prejšnjih let, ko smo pridobivali člane aktiva 
mladih na podlagi brezplačnega članstva in 
podarjenega darila (majice) smo se letos osredotočili 
le na predstavitev aktiva SKEI Mladi. Predstavitev je 
potekala na novi promenadi tik ob šolskih objektih, 
torej ob skoraj edini poti v šolo. Kljub temu dejstvu in 
dobri organizaciji nobeno društvo ni zaznalo 
pretiranega zanimanja. Mladi so po večini enostavno 
brez vprašanj hodili mimo predstavitvenih prostorov. 
Splošna ugotovitev je, da so mladi zelo 
nezainteresirani za kakršna koli društva in 
organizacije. 
Pa kljub temu nam je uspelo pridobiti dva nova člana, 
ki sta sama pokazala interes za sindikalne aktivnosti.   
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V novembru pa se je predstavnik 
mladih udeležil konference mladih v 
Beogradu, konferenco je organiziral 
sindikat »industriALL«. Na konferenci 
so predstavniki mladih poročali, kako 
so organizirani mladi v sindikatih, 
kakšno vlogo imajo, kakšno je stanje 
mladih v posameznih državah, kako 
spremeniti da bodo mladi več 
participirali v sindikatih in nasploh v 
družbi. Na koncu konference pa so 
predstavniki v delavnicah razmišljali 
kakšne naj bodo prioritete mladih v 
2015-2016.  

Beogran 13-15 november 2015 
 

Ostale aktivnosti 
 
Kakor vsa  leta so se tudi to leto izplačevale solidarne pomoči članom, V tem letu 
je za solidarno pomoč zaprosilo 11 članov, od tega smo jih 9 odobrili dvema pa smo 
zaradi nepopolne dokumentacije zavrnili. Poleg solidarnih pomoči pa smo tudi 
dinirali sredstva raznim društvom in organizacijam, teh donacij je bilo šest vključno 
z organizacijo prvo majskega srečanja. 
  
V regiji člani SKEI uveljavljajo tudi kolektivno nezgodno zavarovanje, ki je 
sklenjeno z zavarovalno družbo Adriatic-Slovenica. Zahtevkov, ki smo jih poslali na 
zavarovalnico je bilo 21 za primer invalidnosti in 3 za primer smrti člana. 
 
ŠSS Velenje  smo že tradicionalno 28. organizirali srečanje na Graški Gori, 
namenjeno praznovanju delavskega praznika ob 1. maju. Tokratni slavnostni 
govornik je bil župan mestne občine g. Bojan Kontič. Njegov govor je bil zelo kritičen 
do novonastalih kapitalistov in kriminala, ki se dogaja v Sloveniji. 
Žal je na sami prireditvi premalo opazna organizacija SKEI, sicer posamezne člane 
opazimo, vendar sindikat »SKEI«, kot soorganizator premalo izstopa. Zato bo 
potrebno v prihodnjih letih več, kot samo izobesit zastave narediti na večji 
prepoznavnosti. 
 

Izobraževanje - Kultura, šport in turizem 
 

Mesec september je že vrsto let v znamenju tri dnevnega izobraževanja, tudi v 
letošnjem letu ni nič drugače. Seminar se je odvijal v Rabcu hotelu Hedera in sicer od 
25. 9. pa do 28. 9. 2014 udeleženih je bilo 52 slušateljev. 
V letošnjem letu nam je v pomoč pri povezovanju in organizaciji bila Staša Pernat 
Lesjak, katera je zadolžena za izobraževanje pri ZSSS. Obravnavali smo teme 
Socialni dialog, dogajanje v SKEI-ju, karizmatične vodje, kako pristopit mladim in 
kako komunicirat z mladimi sindikalisti.  
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Naslov letošnjega izobraževanja pa je bil »Kdo smo sindikalisti, zakaj smo se 
odločili za to življenjsko pot in kako pridobit mlade v naše vrste« 
 
Za kulturni kulturni večer pa je to leto poskrbel »Pero Peter Lovšin«, stari 
glasbeni maček, ljubitelj južnih krajev, tamkajšnjih ljudi in njihovih navad, nogometa, 
smučanja, punka in še česa. Predstavil nam je svojo knjigo z naslovom »MOJ 
POGLED NA SVET«, kjer je strnil utrinke dogodivščin z odrov in iz zakulisja. Gre za 
izbor tekstov med letoma 1977 in 2014. Besedila spremljajo fotografije iz različnih 
življenjskih obdobij, tudi do sedaj še neobjavljene. Udeležencem srečanja smo 
podarili podpisano Perotovo knjigo. 
 
Šport je ena izmed aktivnostmi ReO Velenje katere se množično udeležujemo vseh 
športnih dogodkov, ki jih organizira komisija za šport pri SKEI Slovenije.  
14.2.2014 smo se udeležili 20 zimskih iger v Cerknem, udeležencev je bilo kar 
107, osvojili smo drugo mesto v veleslalomu, tretje mesto v tekih na smučeh v 
skupnem seštevku pa smo osvojili zadovoljivo drugo mesto.  
Organizacija  letnih športne igre pa je v letošnjem letu pripadala prav naši regiji, 
igre smo organizirali v športnih dvoranah šolskega centra, podelitev in zaključna 
zabava pa se je odvijala v restavraciji Jakec. Na letnih igrah smo imeli 60 
udeležencev s katerimi smo osvojili skupno prvo mesto. Posamezni rezultati pa so 
bili Nogomet m. 1 mesto, odbojka m. in ž. tretje mesto, namizni tenis m. 2 ž. 1. 
mesto, pikado m. 2 mesto ž. 6 mesto, vlečenje vrvi m. drugo mesto ž. 1 mesto in 
suvanje kamna m. 2. mesto. 
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V mesecu maju sta se dve ekipi (moška in ženska) iz naše regije udeležili 3 DP v 
kegljanju, ki se je odvijalo na Ptuju. Žal smo tu imeli malo manj sreče saj se je le 
ženska ekipa uvrstila na tretje skupno mesto.  
Prav tako smo v mesecu maju natančneje 31 maja organizirali 5 Regijsko 
tekmovanje v ribolovu, tekmovanje se je odvijalo na Velenjskem jezeru. Zmagala je 
ekipa iz Kuhalnih aparatov, 2. mesto so zasedli BSH Nazarje, na 3. mestu so bili 
Gorenje Vzdrževanje. 

Zmagovalna ekipa kuhalnih aparatov pa se je v avgustu udeležila 7 Memoriala DP 
Franca Trbuca v Radljah ob Dravi ob ribniku REŠ. Dosegli pa so skupno 3 mesto, 
tako nam žal ni uspelo obdržati prehodnega pokala, katerega smo se že navadili kot 
bi bil naš. Splošno gledano smo lahko zadovoljni tako z številu udeležencev kakor z 
rezultati, saj nenazadnje so športne aktivnosti namenjene druženju.  
 
Podrobnejša poročila in aktivnosti sindikata pa najdete na spodnjih internetnih 
povezavah. 
 
SKEI Slovenije 
http://skei.si/ 
 
Regijska organizacija SKEI Velenje 
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/ 
 
Sindikalna podružnica SKEI Gorenje 
http://skei.si/regijske_organizacije_skei/reo_skei_velenje/skei_gorenje/ 
 
 
 Pripravil: 
 Aleš Vodovnik                                                                                               
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