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V tem mesecu je večina podjetij v naši regiji s terminskim koledarjem opredelila tudi koriščenje kolektivnega 
dopusta. V tem času bodo vzdrževalci opravili določena vzdrževalna dela ali posodobili kako proizvodno linijo. 
Pred leti smo v tem času inštalirali tudi nove stroje, linije ali pripravili postopek za izdelavo novega proizvoda. 
Žal je tega zaradi gospodarske krize vse manj. Vse to bo čutiti v naslednjih letih, ko tehnologija ne bo 
konkurenčna in na trgu ne bo novih proizvodov iz lastnega razvoja z višjo dodano vrednostjo. 
Še sreča, da imamo v našem okolju tudi kako hitro rastoče in razvijajoče se podjetje. 
Zaposleni si bodo v času kolektivnega dopusta, ki bo ponekod trajal še kak teden v avgustu spočili in nabrali 
novih moči za nadaljevanje dela.  
 
Tudi vročina je bila v dneh julija neznosna in v določenih sredinah na meji vzdržnosti. V tistih dnevih smo v 
sindikatih zahtevali več odmorov in osvežilnih napitkov in potrebno je zapisati, da je bilo razumevanje tudi na 
strani delodajalcev.  
 
Žal tega ni povsod. Največ se lahko naredi, če je v podjetju organiziran sindikat, ki zagotovi ustrezne delovne 
pogoje in spoštovanje delovno pravne zakonodaje. Dandanes je miselnost zaposlenih, da zakonodaja in 
kolektivne pogodbe zagotavljajo ustrezne pogoje dela in plačila za vse zaposlene in so same po sebi umevne. 
Zato je vse več zagovornikov, da sindikata ne potrebujejo. Še najmanj pa da bi plačevali  članarino za nekaj, 
kar avtomatično pripada. S takim razmišljanjem se srečujemo v naši vsakdanji praksi, ko solidarnost, 
tovarištvo in enotnost nista več vrednote. Ko velja le načelo; meni pripada, za druge me ne briga.  
Zato je skrajni čas, da vsak dan med sodelavci govorimo o tem, opozarjamo na takšno razmišljanje in krepimo 
omenjene delavske vrednote - solidarnost, tovarištvo in enotnost. Če ne bomo uspeli, se lahko zgodi, da 
zmanjka članov sindikata in potem bo lastnikom in delodajalcem odprta pot za nižanje pravic zaposlenih tako 
na področju pogojev dela kot plačila. In takrat bomo pravice začeli iskati tam, kjer jih danes že imamo. Koliko 
dni dopusta mi pripada, ali se mi všteva čas malice v delovni čas in mi pripada nadomestilo za malico, kako je 
plačan prevoz na delo, kolikšen je dodatek za delovno dobo, višina jubilejne nagrade in odpravnine, solidarne 
pomoči, pravica do odsotnosti iz dela zaradi izobraževanja v lastnem interesu, dodatno pokojninsko 
zavarovanje… 
 

                



 
 
Sklicana je bila 10. seja IO SKEI ReO Velenje. Rdeča nit sklica seje je bila priprava in potek aktivnosti za 
izvedbo jesenskega seminarja za zaupnike SKEI. Na seminarju bodo obravnavane tri teme; Kako do boljšega 
medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, Pogajanja – naša realnost, Vodenje v sindikatih. Razpis 
in vabilo bo po poslano v podjetja po 15. avgustu 2012.  
Na sejo so bile uvrščene tudi tako imenovane točke stalnice. Obravnava in sprejem zapisnika ter realizacija 
sklepov, informacije  s sej in aktualne naloge v SKEI, gibanje članstva ter pobude in vprašanja. 
 
V Gorenju so izdali dva informativna lista za člane sindikata SKEI. Na nivoju Konference PS SKEI Gorenje 
je izšel INFO SKEI Gorenje. V podjetju Gorenje IPC pa je sindikat SKEI  izdal informativni list Na kratko. Oba 
informatorja sta namenjena dodatni informiranosti našega članstva in zaposlenih. 
 
V podjetju Turna sta se sindikat in uprava sestala na tretjem pogajalskem sestanku za podjetniško 
kolektivno pogodbo.  
 
V podjetja je bilo poslano obvestilo o organiziranju 5. tradicionalnega pohoda na Triglav, ki bo avgusta 
2012. 
 
Na ReO SKEI je bilo poslano vabilo za 5. DP SKEI – Memorial Franca Trbuca v lovu rib s plovcem. Vabilo 
in obvestilo je bilo posredovano zmagovalni ekipi ribičev iz Gorenja, ki si je pridobila pravico tekmovanja 
na DP SKEI Slovenije.  
 
Iztekel se je tudi rok za prijavo na mladinski tabor z izobraževalnim seminarjem. Prijavilo se je 9 članov 
SKEI mladih, od katerih se bodo štirje udeleženci omenjenega dogodka udeležili le en dan. 
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