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Nagrajevanje v sindikatu je tema o kateri bi lahko pisali vsak mesec. Je tema o kateri premalo 
govorimo in se dotakne vsakega zaupnika.  
Ker organiziranost SKEI temelji na prostovoljnosti je zelo malo aktivistov, ki so plačani 
neposredno iz članarine. Če že omenjamo te, ki so plačani neposredno iz članarine SKEI, je teh 
le za dober ducat v celi Sloveniji. Če k temu prištejemo še nekaj profesionalnih predsednikov v 
večjih podjetjih ne pridemo do števke 30. Za 37.000 članov skrbi peščica omenjenih 
profesionalcev in na stotine volonterskih zaupnikov, ki so se odločili opravljati to delo.  
Ko se član sindikata SKEI odloči postati zaupnik, mora najprej po zaupnico v svojo sindikalno in 
delovno sredino. To zaupnico mu članstvo podeli z izvolitvijo. Od tu naprej pa so zaupniki 
skladno s pravili in pričakovanji organizacije dolžni izpolnjevati svoje dane zaveze. O tem kako 
uspešni so pa ugotavlja članstvo in organi SKEI, pri čemur je potrebno zapisati, da so varuhi 
pravic zaposlenih in neprestano tudi na presoji lastnikov in uprav. Če bi potegnili črto, bi prišli 
do nehvaležne ugotovitve, da se  tega sploh ne splača početi. Zaupnik sindikata je tako rekoč 
neprestano med kladivom in nakovalom. Člani pričakujejo, spodobne pravice, primerno plačo in 
cel kup dodatnih ugodnosti, ki bi pripadale samo članom. Tega pa žal ni mogoče v celoti 
realizirati, še posebej v tem času, ko vsi pričakujejo, da so plače in pravice iz dela same po sebi 
dane in pripadajo vsakemu.  
Prav zaradi tega svak vzame pravico ocenjevati, soditi in kritizirati. Skoraj nihče pa se ne vpraša, 
kako lahko kot posameznik pripomore, da bo sindikat uspešen.  
O zahvali zaupnikom, pa nihče niti ne pomisli. Vse kar ostane je nagrada, ki jo zaupnik lahko 
dobi v obliki plakete ali odličja.  
Vsako leto Zveza svobodnih sindikatov, katerega član je tudi SKEI objavi razpis za dodelitev 
plakete ZSSS. Sindikati dejavnosti pa iz svojih vrst predlagajo posameznike ali organizacije, ki si 
plaketo zaslužijo, na osnovi objavljenih kriterijev. Plakete pa nagrajenci običajno prejmejo konec 
aprila, pred 1. majem delavskim praznikom, na svečani podelitvi.  
Tudi letos je bilo temu tako. SKEI je imel letos dva prejemnika. Iz  Koroške Janko Valente, 
zaposlen v Štruc Kovačija Muta iz Velenja je dobitnik plakete IVAN FIRŠT, zaposlen v podjetju 
Gorenje IPC.   
Iskrene čestitke vsem prejemnikom, še posebej pa kolegoma, ki prihajata iz vrst SKEI. 
 
 

 

 
 Sklicana je bila 6. seja ReO SKEI Velenje, kjer je bila osrednja tema obravnava in sprejem 

finančnega poslovanja v letu 2012 in planskih dokumentov za leto 2013. Na seji je tekla razprava 
o aktivnostih SKEI ob pogajanjih za KPD. Prisotni so se seznanili tudi z vsebino sej organov in o 
aktualnih nalogah SKEI ter obravnavali gibanje članstva.   



 
 V Gorenju je bila sklicana Skupščina Konference PS Gorenja, ki je sprejela pogajalske 

zahteve in imenovala pogajalsko skupino za pogajanje o popravkih oziroma spremembi PKP 
Gorenja. 

 

 V podjetja je bil poslan razpis za 3. Regijsko temo SKEI v ribolovu, ki bo v sredini maja, ob 
ribniku pri Mozirskem gaju. 
 

 14. aprila je bilo v Slovenski Bistrici izvedeno 2. DP SKEI Slovenije v kegljanju. Na prvenstvu 
smo sodelovali z moško in žensko ekipo, ki je skupno zasedla odlično 1. mesto v moški in 3. 
mesto v ženski konkurenci.  

 
 

 
Kegljači iz ReO Velenje na 2. DP SKEI Slovenije  
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