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Ko je govor o socialnem dialogu si velja ogledati spletno stran 
http://www.socialnidialog.si/sl/index/article?path=/osnove-socialnega-dialoga, ki govori kaj je 
socialni dialog? kdo so socialni partnerji? kaj je predmet socialnega dialoga? kateri modeli so 
poznani? kdaj govorimo o dvostranskem  in kdaj o tristranskem dialogu? ter kakšni so pogoji za 
vzpostavitev učinkovitega socialnega dialoga. 
Prav tako bi bilo priporočljivo prebrati zgodovino socialnega dialoga v Sloveniji, kjer je zapisano, 
da se je socialni dialog v Sloveniji začel vzpostavljati s sklenitvijo prve KP za gospodarstvo, ki 
sta jo sklenila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije leta 
1990.  
Prva kolektivna pogodba dejavnosti, ki jo je sklenil SKEI na državnem nivoju ima datum 1. marec 
1991. SKEI se lahko pohvali že dvaindvajset letno tradicijo obstoja kolektivne pogodbe, ki jo 
vsako leto  obnovi s tarifnim delom v obliki »dodatka« o dvigu plač, višini regresa za letni 
dopust, o prehrani, stroških prevozov na delo…. 
 
Tudi v okolju, ki ga pokriva regija SKEI Velenje je bila sklenjena in podpisana  prva  Podjetniška 
kolektivna pogodbo že davnega leta 1991. To je PKP Gorenja, ki velja še danes in ji trenutne 
razmere niso najbolj naklonjene. Gospodarska kriza, ogroža delovna mesta, politiko plač in 
pravice zaposlenih. Na to vpliva še selitev proizvodnje, ki jo narekuje kapital, zaradi nižanja 
stroškov dela.  
Lani je bil v Gorenju sklenjen »Sporazum o ohranitvi delovnih mest v postopkih optimiranja 
proizvodnih lokacij v Gorenju za obdobje  2012-2015«. S tem so se socialni partnerji dogovorili o 
ohranitvi števila zaposlenih ob selitvi proizvodnih kapacitet. Januarja 2013 je bil sklenjen še 
sporazum, o izplačilu tako imenovane božičnice ob koncu leta 2012, izplačilu KOP-a, 
napredovanj in nadur, o vključitvi dodatkov v osnovne plače, o odpravi plačnih nesorazmerij in 
pripravi »krovne« kolektivne pogodbe, ki bi postavila minimalne standarde za zaposlene v 
podjetjih po  Sloveniji. 
V teh dnevih socialni partnerji v Gorenju  zaključujejo prvo fazo socialnega dialoga za leto 2013 
in bodo o tem seznanili zaposlene na zborih delavcev v prvih dneh junija. Socialni partnerji so 
pripravili predlog dogovora, ki ohranja v veljavi sporazum o ohranitvi delovnih mest. Najnižja 
neto plača bi znašala 624 €, v juniju bi dogovorili višino regresa za letni dopust in dogovorili 
osnove za novoletno izplačilo. Nadaljuje se z odpravo plačnih nesorazmerij. Še naprej velja 
obstoječa PKP in vsi sporazumi. Ob sprejemanju letnega plana se socialni partnerji dogovorijo o 
ključnih elementih stroškov dela. Pristopi se k izdelavi participacije zaposlenih pri dobičku ter 
okrepi način komuniciranja z zaposlenimi in dosledno izvaja sistem letnih razgovorov… 
Socialni dialog in pogajanja se v naslednjih tednih nadaljujejo. 
 

http://www.socialnidialog.si/sl/index/article?path=/osnove-socialnega-dialoga,%20ki


 
 Tradicionalno praznovanje  1. maja na Graški gori, ki so ga organizirali Šaleško Savinski 

sindikati je bilo množično obiskano. Ob lepem sončnem vremenu, ki je dalo prazničen pridih gre 
zahvala tudi organizatorju za dobro izpeljano praznovanje. 
Praznovanje je imelo kulturno družabni in športni del. V kulturnem delu je nastopila pihalna godba 
Premogovnika Velenje, zapel je moški pevski zbor Svoboda, z recitacijami so nastopili učenci 
podružnične osnovne  šole in položen je bil venec k spomeniku padlih borcev XIV. divizije. 
Organiziran je bil pohod na Jasovnikov hrib, udeleženci so se preizkusili v vlečenju vrvi. Za družabni 
del pa je poskrbelo gostinstvo Gost iz Velenja in ansambel Sredenšek.  
Udeležence je nagovoril slavnostni govornik iz vrst SKEI, ALEŠ VODOVNIK, predsednik SP  
Gorenje Notranja oprema.  

Udeleženci praznovanja 1. maja na Graški gori                      Sekretarka ŠSS Velenje, Nada Pritržnik in slavnostni  
( Fotografiji posnel Vinko Jeličić)                                           govornik Aleš Vodovnik 

 
 19. maja 2013 je ReO SKEI Velenje organizirala 4. Regijsko tekmovanje SKEI v ribolovu. 

Ribiči so tekmovali za prvaka v sektorju in za najuspešnejšo. Tekmovanje je bilo izpeljano v 
čudovitem okolju ob ribniku Mozirskega gaja, pod okriljem RD Mozirje. Tekmovalo je osem ekip, 
med katerimi je bila tudi ena ženska.  
Najuspešnejši posamezniki po sektorjih so bili; Gliša Milosavljević, Simon Ocepek, Robert  
Jedlovčnik in Bojan Lukše. Ekipno so bili najuspešnejši ribiči iz ekipe Gorenje Servis, ki bodo regijo 
SKEI Velenje zastopali na DP SKEI. Drugo mesto je dosegla ekipa Gorenje Kuhalni aparati in tretja 
je bila ekipa Gorenje Vzdrževanje. 

 Skupinska slika ob zaključku ribiške tekme     Predsednik in sekretar regije ob odličjih  



  
 

  25. maja so bile v Novem mestu jubilejne 10. letne igre SKEI Slovenije. Letne igre so po 
številčnosti drugi najmnožičnejši  športni dogodek leta, kjer se zberejo člani SKEI iz cele 
Slovenije. Na tem športnem srečanju se športniki pomerijo v desetih športnih panogah. Ekipa 
ReO SKEI Velenje, vsako leto nastopi v vseh panogah in se redno uvršča med tri najboljše 
ekipe v skupnem seštevku. Letos so dosegli 2. mesto v skupni uvrstitvi. 

 

Načrtovanje strategije za uspeh v vleki vrvi                       Zdaj bo šlo pa zares….. 
 ( Fotografije posnel Zlatko Hernčič) 
 
 

  Od 22. do 24. maja so se člani 
ReO SKEI Velenje udeležili seje 
Republiškega odbora SKEI, 
izobraževanja o novi zakonodaji 
in srečanja sindikatov SKEI in 
SMS-IS Hrvaške. Vsi dogodki so 
se izvajali v  Zrečah. 

 Več o tem na se lahko prebere in      
 pogleda na spletnem portalu SKEI.  
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