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Prejšnji mesec je bil v poročilu objavljen tekst, o socialnem dialogu, kjer je biol predstavljeno 
tudi trenutno dogajanje v podjetjih znotraj Gorenja. 
Zapis je vseboval tudi informacijo o  poteku in vsebini socialnega dialoga za leto 2013.  
 
Konec junija 2013 je bil podpisan socialni dogovor, ki v 13. točkah opredeljuje vsebino 
sporazuma. Zahteve in predlogi obeh strani so bile velike. Sindikalne zahteve so tekle v smeri 
popravkov tarifnega dela PKP Gorenje in dodatkov za turnsko delo, delodajalske zahteve pa v 
smeri znižanja števila dni dopusta, znižanju dodatka na delovno dobo in znižanju višine 
solidarnih pomoči po PKP Gorenje. 
Največji uspeh je podpis dogovora, ki opredeljuje zavezo o ohranitvi števila zaposlenih, da se 
pravice ne znižajo in da se pogajanja nadaljujejo v smislu odprave plačnih nesorazmerij. 
 
Sporazum bo objavljen v internem glasilu »Info SKEI Gorenje«, ki ga bo sindikat zaposlenim 
razdelil pred kolektivnim dopustom. Pred tem pa so v delovnih sredinah sklicali zbore 
zaposlenih, kjer je bila predstavljena vsebina tega sporazuma.  
 
Čestitke pogajalcem obeh strani, ki so uspeli v teh težkih časih poiskati dovolj modrosti in 
skleniti dogovor, ki zagotavlja ohranitev in razvoj socialnega dialoga. Eden od pogajalcev 
sindikata SKEI je ob tem izjavil; » V času, ko se okoli nas zapirajo tovarne, je glavno vprašanje in 
težka naloga pogajalcev, kako ohraniti delovna mesta, dogovorjene pravice in blaginjo 
zaposlenih in ne ogroziti obstoja podjetja«.  

 
 

 



 

 
 Sklicana je bila 14. Seje IO ReO SKEI Velenje, ji je poleg točk stalnic obravnavala pripravo na 

jesenski seminar zaupnikov SKEI, poročila o športnih tekmovanjih in pregledala možnosti za 
ustanovitev sindikata v podjetjih Šaleško Savinske regije, kjer še ne deluje.  

 
 V juniju je bila sklicana tudi iniciativna delovna skupina za pripravo aktivnosti na področju 

kulture. Odločitev za tako aktivnost je bila sprejeta na sejah IO in ReO SKEI Velenje. Delovna 
skupina je predlagala, da se v Gorenju  Servis, kjer so že sedaj aktivni s tem nadaljuje, sočasno bi 
kulturne dogodke načrtovali tudi v drugih okoljih. V letošnjem letu, bi skupaj z Konferenco PS SKEI 
Gorenje izpeljali predstavitev knjige. Dane so bile tudi ideje za naslednje leto, kjer bi bil osrednji 
dogodek organizacija koncerta pevskih zborov, ki delujejo v okolju. Dogodek bi organizirali ob 8. 
marcu in materinskem dnevu. Povabljen bi bil tudi pevski zbor otrok ene izmed osnovnih šol iz 
Velenja. 

    Dogodki iz preteklosti:  Razstava kruha in peciva v Gorenju Servis - (fotografiji  posnel I. Omladič) 
 
 

 Iz naših vrst je smrt vzela še eno življenje. Zapustil nas je 
kolega Zvonko Jelen, zaupnik SKEI v programu Mekom 
Plastika v Gorenju. 
»V današnjih kriznih časih je opravljanje funkcije delavskega 
predstavnika izredno težko in nehvaležno. To se vidi tudi po tem, 
da se nekateri umaknejo, ker ne vzdržijo pritiskov in pogostih 
stresov na tej funkciji. Zvone nikoli o tem ni niti razmišljal. Vedno 
je pomagal pri iskanju najboljših rešitev. Ali so bila to pogajanja za 
pravice delavcev ali priprava izobraževanj ter seveda tudi pri 
organiziranju družabnih srečanj in izletov za zaposlene«, so v  
njegov spomin med drugim zapisali kolegi in kolegice iz  
Konference PS SKEI Gorenje.  
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