
1 

 

 
                                                                                                                   Velenje, 07. oktober  2011 

 

 

 

 
 

 

September je že po tradiciji mesec, ko regija SKEI Velenje organizira izobraževane dneve. 

Tako je bilo tudi letos, ko je 50 zaupnikov SKEI pridobivalo prepotrebno znanje za uspešno 

delovanje sindikata. Seminar je imel naslov »MOČ SINDIKALNEGA AKTIVIZMA«.  

Prvi dan so slušatelji v dopoldanskem delu, na okrogli mizi  imeli možnost izmenjati mnenja 

na temo »Kakšno prihodnost hočemo« s priznanimi sogovorniki Matjažem Hanžkom, 

Dragom Bahunom in Dušanom Semoličem. Izpostavljena so bila vprašanja, kaj je narobe v 

naši družbi, da smo zabredli v takšno stisko? Kakšno prihodnost hočemo? Kakšna naj bo 

nadaljnja vloga sindikatov v prihodnosti? Kako najti energijo za učinkovito delo? V 

popoldanskem delu so slušatelji prisluhnili doc. dr. Alenki Franko dr. med. specialistki 

Medicine dela prometa in športa, ki je predstavila problematiko poklicnih ljubezni in pomen 

zdravega in varnega dela. 

Drugi dan je bila obravnavana tema »Pozitivno soočenje s spremembami«. Slušatelji so z 

zanimanjem prisluhnili napotkom prof. Majde Šavko, ki je slušatelje poskušala motivirati 

kako s spremembami priti do boljših rešitev in vnesti v zavest spoznanje, da se vse giblje. 

Slušatelji so po skupinah razpravljali o spremembah na posameznih področjih delovanja 

sindikata. Po skupinah so bili predstavljeni miselnimi vzorci  o obveščenosti zaposlenih, 

informiranosti članstva, včlanjevanju novih članov, boljših pogojih dela… Popoldne so 

udeleženci s predsednico SKEI Slovenije Lidijo Jerkič, izmenjavali mišljenja »Kako okrepiti 

sindikalno delovanje«. 

Poleg vsebinskega dela seminarja, ki je bil zaupan Justi Arnuš, so udeleženci pozitivno ocenili 

tudi okolje v katerem je potekal seminar, izlet po metu Puli, piko na i pa je dodalo lepo vreme 

in pozitivna energija udeležencev. Vse to je izziv organizatorju, da s takim načinom 

izobraževanja nadaljuje.       

 

   
(Skupinski posnetek udeležencev s predavatelji)                ( Predstavitev zamisli; kako izboljšati delovne pogoje)                                                         
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Septembra je bila sklicana 4. seja IO SKEI Velenje, ki je obravnavala izvedbo seminarja za 

zaupnike, evidentirala člane za komisije pri Republiškem odboru SKEI Slovenije in 

spregovorila o točkah stalnicah med katerimi je obravnava zapisnika, gibanje članstva in 

informacija s sej organov in aktualnih nalogah SKEI. Največ časa je bilo namenjeno aktivnosti 

uskladitve plač po KPD. Naši pogajalci so uspeli za vse tri KP izpogajati 3 % višje osnovne plače. 

Največji napor bo potreben v podjetjih, kjer so osnovne plače višje od objavljenih plač po KPD. 

Tam bo pogajaje še posebej zahtevno, saj pravne osnove za dvig plač niso v prid pogajalcev. 

Dodeljene sta bili tudi dve solidarni pomoči, med katerimi izstopa pomoč članom SKEI 

zaposlenih v podjetju Karoserije iz Maribora, kjer zaposleni že več mesecev niso dobili  plač. 

Solidarnost za zaposlene v tem podjetju je bila izkazana tudi na Konferenci PS SKEI Gorenja. 

 

Sklicana je bila konferenca PS SKEI 

Gorenje, ki je med drugim govorila tudi o 

stanju v podjetju  Gorenje Notranja 

oprema, kjer poteka prestrukturiranje. V 

tem podjetju lahko pride tudi do  

odpuščanja, zato je konferenca sprejela 

sklep; »kjer se  poziva uprava Gorenje d.d., 

da spoštuje dogovore iz leta 2009 in 2010 

in upošteva načela socialne odgovornosti  

ter z prerazporejanjem znotraj Gorenjevih 

podjetij zagotovi ohranitev čim večjega 

števila delovnih mest za zaposlene v 

podjetju Gorenje Notranja oprema«. 

(Kuhinja - iz programa podjetja Gorenje Notranja oprema)  

 

Na to temo tečejo aktivnosti tudi v podjetju Gorenje Notranja oprema, kjer je bil sklican posvet 

članov Sveta delavcev in zaupnikov SKEI skupaj z upravo Gorenja d.d., kjer je bilo  

obravnavano prestrukturiranje v podjetju in predstavljen straški plan Gorenja do leta 2015.  

 

Strateški plan je bil tudi osrednja točka obravnave na sklicu predstavnikov SD vseh Gorenjevih 

podjetij. 
Po omenjenem posvetu so se sindikalni kolegi iz Velenja sestali  s predstavniki sindikata 

KOVO iz podjetja Mora Moravija. Seznanili so se z menjavo sindikalnega vodstva v tem 

podjetju in napovedali skorajšnje srečanje sindikata matičnega podjetja in podjetja Mora Moravija. 

 

V regiji se lahko pohvalimo, da imamo v dolini finalista za najhitreje rastoče podjetje za leto 

2011, ki spada v dejavnost kovinske industrije. Kandidat za Gazelo v Savinjsko-zasavski regiji je 

podjetje KLS iz Ljubnega ob Savinji, ki izdeluje zobate vence vztrajnikov za avtomobilske 

motorje. Podjetje ima 90 % avtomatizacijo proizvodnje  in je v zadnjih petih letih podvojilo dodano 

vrednost na zaposlenega in je lani znašala čez 70.000 €.  

 

 

 

                                                                                                                                         Sekretar:   

                                                                                                                             

                                                                                                                                   Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


