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V uvodu sem moram upravičite vsem bralcem, kajti, kot bi trenil je minilo več 
kakor pol leta jaz pa nisem napisal nobenega poročila. Sreča da je tu naša 
vztrajna predsednica, da nas opomnja na naše neizpolnjene naloge. 
Torej prvih osem mesecev je naokoli in je skrajni čas, da pogledamo 
najpomembnejše dogodke, ki so se v tem obdobju pripetile. 
 

SPLOŠNO 
 
Eden pomembnejših dogodkov konec lanskega leta je, da smo našega dolgoletnega 
sekretarja Branka Amona pospremili v pokoj, na njegovo mesto pa sem prišel jaz 
Aleš Vodovnik. Tako se sedaj trudim, da čim hitreje pričnem dosegati zelo uspešne 

rezultate mojega predhodnika ☺ »se strinjam z vami, gledano skozi poročila ni ravno 

pohvalno«. 
 

Naslednji večji in omembe vreden dogodek 
pa je pričetek e-izobraževanja za 
sekretarje in sindikaliste, kateri so se sami 
odločili za izobraževanje. Torej smo prva 
generacija, ki se je pričela aktivno 
izobraževat za kasnejše pridobitev poklica 
sindikalist. To vrstno izobraževanje bo 
potekalo dve leti in pol in bo sestavljeno iz 
10 sklopov različnih tem. Verjamem, da bo 
to izobraževanje dvignilo raven 
sindikalnega znanja in raven pomoči našim 
članom. V tem obdobju smo že predelali tri 

teme in sicer Sindikalna dejavnost, komunikacija in kolektivna pogajanja. 
 
Na državnem nivoju je v očeh naših članov videti kakor, da je sindikat poniknil, sploh 
ker v letošnjem letu, ko ni bilo nobenih demonstracij napovedi stavk in podobno. 
Posledično temu se sindikat ne pojavlja toliko v medijih, kot pretekla leta, ko so nas 
bombardirali z raznimi reformami. Vendar skrito pred širšo javnostjo se dogaja prava 
mala živčna vojna med pogajalci sindikalne strani in gospodarsko zbornico. Celo leto 
že potekajo trda pogajanja za vse tri branžne kolektivne pogodbe, na trenutke se je 
že tudi grozilo z odpovedjo kolektivne pogodbe. Za boljše razumevanje lahko 
napišem podatek, da je za samo eno KPD bilo že 18 pogajalskih sestankov, 
pogajanja pa potekajo za vse tri kolektivne pogodbe. Ne znam si predstavljati, kako 
se počuti nam vsem znani Bogdan Ivanovič, kI je prisoten na vseh pogajalskih 
sestankih in se bori, da bomo ohranili naše pravice iz preteklosti. Poročila pogajanj 
se redno objavljajo preko elektronskih novic. 
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ZSSS je v začetku leta sklica razširjeno konferenco, na kateri se je oblikovale 
zahteve do vlade. Povod za razširjeno konferenco so bili ukrepi vlade RS v predlogu 
Nacionalnega razvojnega programa 2014-15, kateri so bili za sindikat nesprejemljivi. 
Po seji je povorka udeležencev is konference zahteve odnesla in predala vladi RS. 
 

REGIJSKA ORGANIZACIJA VELENJE 
 
V Regijski organizaciji Velenje smo v tem času imeli štiri seje IO in eno sejo ReO. Na 
teh sejah smo obravnavali: Poročila, plane, programe, planske dokument, informacije 
s sej organov, kadrovske spremembe, solidarne pomoči, gibanje članstva, športne in 
kulturne aktivnost, dogodke iz sindikalnih podružnic,… 
V aprilu mesecu smo sklicali tiskovno konferenco zaradi podjetja Eriko, kajti direktor 
omenjenega podjetja nad zaposlenim, ki so večina visoko izobražen kader vrši razne 
pritiske, kateri niso primerni za družbo, ki se uvršča med uspešna podjetja. Tako je 
komunikacija po besedah zaposlenih izpod vsake ravni. Podjetje splošno posluje 
pozitivno vendar ne na račun vodstva ampak na račun delavcev, kajti delavci si 
morajo sami iskat delo in razne projekte med tem, ko se vodstvo ukvarja samim 
sabo. Ker pa je nadzorni odbor dal zahtevo vodstvu, da zmanjša 10 % stroškov se 
direktor odločil, po najlažji metodi in sicer z odpuščanjem delavcev, kar pa bi lahko 
ogrozilo obstoj podjetja, saj si zaposleni sami iščejo delo in vsak zaposlen pokriva 
svoje raziskovalno področje. Delavci so zardi tega zelo ogorčeni. Zgodba Erika se 
vleče vse do današnjega dne, ki pa je že zelo blizu napovedi stavke. 
V Gorenju kakor vedno do sedaj je tudi v letošnjem letu bilo zelo pestro. V prvi 
polovici leta je nastopil nov predsednik sindikalne podružnice SKEI Gorenje, sicer že 
star prekaljen dolgoletni sindikalist Vinko Jeličič. Vzrok za izvolitev novega 
predsednika je bil ker je predhodni predsednik odstopil. 
 

Vse leto že potekajo pogajanja za spremembo 
kolektivne pogodbe, do sedaj sindikat v 
podjetju uspešno brani svoje pridobljene 
pravice, tako da vse kaže da nekih drastičnih 
sprememb ne bo. Veliko zaslugo moči 
pogajalske skupine pa imajo vsi člani v 
Gorenju saj so enotni in dejejo veliko podporo 
pogajalski skupini.  

Tudi letos so sindikalni zaupniki iz 
Gorenja že drugič organizirali 
seminar v Dobovi. V prvem delu 
seminarja je bila beseda o viziji 
Gorenja, ki jo je predstavil dr. Bor 
Rozman odgovoren za kadre v 
skupini Gorenje. V popoldanski delu 
pa so obravnavali kandidate s strani 
delojemalcev za nadzorni svet.  
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Medijsko zelo odmevna pa je bila 
humanitarna akcija za poplavljence v 
Srbiji, Bosni in Hrvaški. V prvem delu je 
sindikat (SKEI Gorenje) v podjetju podaril 
rdečemu križu 1.000,00 € za Srbijo, 
1.000,00 € za Bosno in 500,00 € za 
Hrvaško. Ta akcija bila zelo pozitivno 
sprejeta med zaposlenimi. Ker so se po 
tej akciji šele pokazale strahovite 
posledice poplav je sindikat SKEI šel v 
ponovno akcijo med vse zaposlene v 

podjetju. Tako so se zaposleni po svoji volji in višini odrekli delu svoje prehrane za 
poplavljence. Na presenečenje vseh se je teh sredstev nabralo za cca 23.459,80 € 
takšne velike vsote ni pričakoval nihče. Z darovanimi sredstvi je Gorenje Gostinstvo 
preko svojih dobaviteljev po nabavni ceni kupilu hrano katero so po predhodnem 
preverjano na rdečem križu potrebovali na poplavljenih območjih. Te hrane se je 
nabralo za tri kamione, katere so ob spremstvo sindikalnih predstavnikov peljali na 
poplavna območja (Srbija, Bosna in Hrvaška). 
Omeniti moramo tudi veliko število strokovnih ekskurzij (izleti), ki so se odvijali po 
programih, saj je ta način druženja v Gorenju v velikem porastu. Takšnega zanimanja 
in tako veliko udeležencev, kot letos, na tovrstnih druženjih še ne pomni nihče tudi 
starejši sindikalisti ne. Zanimanje za tovrstne ekskurzije pa še kar raste, ker pa je v 
Gorenju veliko programov lahko trdimo, da skoraj ni države okoli Slovenije, da je 
vsako leto ne obiščejo delavci Gorenja. Kar je tudi neke vrste promocija tako za 
sindikat kakor podjetje. 
Pozabit tudi ne smemo, da so po vseh podružnicah v regiji potekali tudi številni zbori 
delavcev 
Gorenje IPC so izdali dve  svoji interni glasili »NA KRATKO« kjer zaposlene 
obveščajo o sindikalni dejavnosti. Kot vsako leto so tudi letos organizirali izlet za vse 
zaposlene, obiskali in obdarili so ob koncu leta delavce, ki so v daljši bolniški 
odsotnosti, ob dnevu žena so zaposlene delavke obdarili s simboličnim darilcem, 
prav tako vsi člani sindikata ob koncu leta prejeli simbolično darilce. Letos so v IPC-ju 
organizirali ogled IPC-ja v Šoštanju za predsednike sindikatov iz ostalih programov 
Gorenja.   
  

ŠPORT 
 
Iz ReO Velenje smo se udeležili vseh športnih dogodkov, ki jih je organizirala 
komisija za šport pri SKEI Slovenije. 14.2.2014 smo se udeležili 20 zimskih iger v 
Cerknem udeležencev je bilo kar 107, osvojili smo drugo mesto v veleslalomu, tretje 
mesto v tekih na smučeh v skupnem seštevku pa smo osvojili zadovoljivo drugo 
mesto.  
Organizacija  letnih športne igre pa je v letošnjem letu pripadala prav naši regiji, igre 
smo organizirali v športnih dvoranah šolskega centra, podelitev in zaključna zabava 
pa se je odvijala v restavraciji Jakec. Na letnih igrah smo imeli 60 udeležencev s 
katerimi smo osvojili skupno prvo mesto. Posamezni rezultati pa so bili Nogomet m. 1 
mesto, odbojka m. in ž. tretje mesto, namizni tenis m. 2 ž. 1. mesto, pikado m. 2 
mesto ž. 6 mesto, vlečenje vrvi m. drugo mesto ž. 1 mesto in suvanje kamna m. 2. 
mesto. 
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V mesecu maju sta se dve ekipi iz (moška in ženska) naše regije udeležili 3 DP v 
kegljanju, ki se je odvijalo na Ptuju. Žal smo tu imeli malo manj sreče sej se je le 
ženska ekipa uvrstila na tretje skupno mesto.  
Prav tako smo v mesecu maju natančneje 31 maja organizirali 5 Regijsko 
tekmovanje v ribolovu, tekmovanje se je odvijalo na Velenjskem jezeru. Zmagala je 
ekipa iz Kuhalnih aparatov, 2. mesto so zasedli BSH Nazarje, na 3. mestu so bili 
Gorenje Vzdrževanje, 4. Gorenje servis, 5. Kameradi in 6. Gorenje HZA.  

Zmagovalna ekipa kuhalnih aparatov pa se je v avgustu udeležila 7 Memoriala DP 
Franca Trbuca v Radljah ob Dravi ob ribniku REŠ. Dosegli pa so skupno 3 mesto, 
tako nam žal ni uspelo obdržati prehodnega pokala, katerega smo se že navadili kot 
bi bil naš. Splošno gledano smo lahko zadovoljni tako z številu udeležencev kakor z 
rezultati, saj nenazadnje so športne aktivnosti namenjene druženju.  
 

SKEI MLADI 
 
Aktiv SKEI mladi v Velenju je sicer aktiven vendar ne moremo biti preveč zadovoljni.  
Tako bo potrebno še veliko energije, da trend aktivnosti in prepoznavnosti obrnemo 
na pozitivno. 
Samih aktivnosti v prvi polovici skoraj ni bilo, predsednik Komisije za mlade, kateri 
izhaja iz naše regije se je udeležil srečanja odbora mladih  regionalnega sindikalnega 
sveta solidarnosti v Tumeljskih toplicah (Hrvaška), ki je potekalo 26.2.2014 do 
1.3.2014 

Aktiv SKEI Mladi se je tudi udeležil 
čistilne akcija Velenja, katero je 
organiziral Mladinski svet Velenja. 
Predstavniki mladih iz Velenja so se 
tudi udeležili tri dnevnega 
izobraževalnega tabora v Ribnem, 
katerega organizira komisija za mlade 
SKEI Slovenije. Žal pa tudi ta tabor 
izgublja svoj pomen saj je bilo 
predstavnikov iz tujine skoraj več kakor 
predstavnikov iz Slovenije. Sam tabor 
je sicer bil na nivoju tako v uradnem, 
izobraževalnem delu, kakor 

družabnem ob večernem tabornim ognjem. Žal pa je število udeležencev vsako leto 
manjše. 
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SKEI SENIORJI 
 
Seniorji so se v Gorenju  dobili v mesecu Maju. Najprej je sledil ogled Gorenja po 
ugledu pa so se ob kosilu dogovorili, da se bodo v mesecu Juniju vsak četrtek dobili 
ob jezeru in odšli skupaj na sprehod okoli jezera.  
Z ogledom Gorenja so bili člani zelo zadovoljni, še zlasti v prepričanju družbe, da je v 
času gospodarske krize veliko podjetji šlo v stečaj oziroma, da imajo težave. V 
obdobju trajanja krize smo so se prepričali, da je v relativnem kratkem času prišlo do 

velikih sprememb v vseh 
programih. Preselitev 
proizvodnje sušilnih, 
pralnih in pomivalnih 
strojev iz Švedske v 
Velenje novi proizvodnji 
programi v kuhalnih 
aparatih HZA, PPA vlivajo 
optimizem, da gorenje 
kljub gospodarski krizi 
dobro dela. 
Junijski sprehodi okoli 
jezera so bili zelo 
pozitivno sprejeti. 
 
 

Posamezni člani seniorjev so tudi udeležili zimskih športnih iger. 
Konstantno pa so se pričele v letošnjem letu pošiljati čestitke ob rojstnem dnevu 
vsakemu članu seniorjev.  
Naši seniorji, kot stari prekaljeni sindikalisti ničesar ne prepuščajo slučajnosti, zato so 
že pričeli z aktivnostmi za jesensko srečanje.  
 
 
 
 Zapisal: 
 Aleš Vodovnik 


