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SKEI Slovenije začenja novo obdobje svojega delovanja. Sindikati spadamo pod 
dejavnost civilno družbene sfere in opravljamo delo, ki bi ga v družbi morali zaznati, kot delo 
prostovoljstva in humanitarnosti. A tega neplačanim sindikalnim  zaupnikom družba ne 
priznava. V sindikatih je zelo malo plačanih funkcionarjev, večino vodstva sindikalnih 
organizacij predstavljajo prostovoljci. Ti pa s težavo prepričajo lastnike in uprave, 
da so sindikati potrebni, če ne zaradi drugega že zaradi zagotavljanja socialnega miru. 
Tega pa ni možno zagotoviti brez dobre Kolektivne pogodbe, ki opredeljuje tudi »dostojne« 
plače.  
Nekateri bi radi vlogo sindikatov v moderni družbi izničili. Celo več, trdijo, da smo 
sindikati izgubili bitko s kapitalom in lastniki. Ne pozabijo tudi povedati, da sindikati 
izgubljamo članstvo ter, da sindikat ni več potreben, saj so temeljne delavske pravice 
že izborjene. To običajno radi komentirajo tisti, ki zagovarjajo lastnino in pravico do 
demokracije na vseh ostalih področjih. 
Zaradi današnjih vrednot individualizma in osebnih interesov, se zanemarja kolektivni duh in 
povezovanje, ki je vrednota in trdnost sindikalnega dela. Ravno tu je največja nevarnost. 
Kapital že znižuje pravice zaposlenih v prid svojega dobička. Še vedno nimamo zakona o 
delitvi dobička med zaposlenimi, znižane so bile odpravnine in odpovedni roki, jutri ne 
bo plačane malice, pojutrišnjem prevoza na delo in izbrisan bo dodatek za delovno 
dobo… Kdo bo jutri organiziran, kritičen in argumentiran zagovornik pridobljenih pravic, 

če ne bo sindikata. 
Posamezniki zagotovo 
ne in tudi neorganizirani 
ne bomo dosegli veliko. 
Vredno se je boriti za 
pravice delavcev in to 
poslanstvo je nedvomno 
tudi v rokah zaupnikov 
SKEI, ki se bomo po 
novem iz zaupnikov 
morali preoblikovati v 
aktiviste, je v svojem 
nastopu na kongresu 
izjavila LIDIJA JERKIČ 
ponovno izvoljena 
predsednica SKEI 
Slovenije. 

(Delegati ReO SKEI Velenje na VI. kongresu SKEI – sliko posnel V. Jeličić)                                                                       
 



 
19. junija 2011 je SKEI ReO Velenje organizirala 2. ribiško prvenstvo za prvaka 
regije. Tekmovanje je bilo ob Škalskem jezeru pri Velenju in se ga  je udeležilo 7 ekip iz 
podjetij Savinjsko Šaleške regije. Ekipo so sestavljali 4 ribiči, ki so bi bili razvrščeni v 4 
sektorje. Ribiči so se pomerili  med sabo za najuspešnejšega posameznika v sektorju 
in za ekipnega zmagovalca regije, ki je pridobil tudi pravico nastopa na državnem 
prvenstvu SKEI Slovenije v ribolovu, ki bo letos septembra v Pomurju.  
Zmagovalni ekipi, GORENJE Kuhalni aparati je uspelo iz vode potegniti okroglo 16 kilogramov 
rib. Kljub deževno hladni nedelji, so ribiči dali zaobljubo, da se bodo z veseljem udeležili tudi 
naslednje regijske tekme.  
Najuspešnejši posamezniki po sektorjih so bili; 
Sektor A:             Sektor B:   Sektor C:              Sektor D:  

1. Igor  Pinoza           Matija Grivec           Aleksander Šumak             Simon Ocepek  
2. Peter Božič                   Franc Ružič             Vesimir  Huskić                 Damjan Kumer           
3. Robi Jedlovčnik             Darko Jazbinšek       Milan Klavs                      Rudi Urbanc      
Ekipne uvrstitve; 
1. SKEI Gorenje Kuhalni aparati 
2. SKEI ReO Velenje 

3. SKEI Gorenje Vzdrževanje 

 
(Zmagovalna ekipa ribičev z vodstvom ReO SKEI)      (Še je možen ulov »kapitalca« - posnel B. Amon) 

 
 

 
V podjetju Turna d.o.o. je se je sestal IO SP SKEI z upravo in dogovoril začetek pogajanj za 
Podjetniško kolektivno pogodbo v podjetju. Pogajanja se bodo začela konec avgusta 2011. 
Sicer je treba zapisati, da je socialno partnerstvo v podjetju dobro razvito. Sindikat in uprava 
se sestajata in skrbita za pravočasno in objektivno informiranost zaposlenih. V podjetju je 
zaposleno okoli 140 zaposlenih in SKEI ima 65 članov.  
 
V podjetjih in programih Gorenja sta bila organizirana dva sindikalna izleta. Udeleženci so se 
ogledovali Beograd in Sarajevo. Vtisi udeležencev so odlični in komaj čakajo naslednjega 
snidenja. Zapisati je potrebno, da so obiski nekdanjih republik Jugoslavije, zdaj samostojnih 
držav, zadnja leta zelo priljubljene destinacije sindikalnih izletov.  
 
 

                                                                                                                                         Sekretar:   
                                                                                                         Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


