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V prejšnjem poročilu je bila dana informacija, da je sindikat SKEI v Gorenju podpisal z upravo 
socialni dogovor, ki opredeljuje ohranitev sporazuma o ohranitvi delovnih mest. Da se ne 
posega v znižanje plač, najnižja izplačana bruto plača znaša 886,30 €, kaj pomeni 624 € neto. 
Nadaljuje se iskanje rešitve odprave plačnih nesorazmerij, ob sprejemanju letnega plana se 
socialni partnerji dogovorijo o plačni politiki, višini mase za koeficient osebnega prispevka, 
odstotek mase za napredovanja, o regresu za letni dopust in novoletnem izplačilu. Pristopi se k 
iskanju optimalne rešitve za participacijo zaposlenih pri uspešnosti poslovanja. Dosledno se 
prične uveljavljati sistem letnih razgovorov in okrepi se način komuniciranja z zaposlenimi.  
Izražen je interes o ohranitvi nadstandarda na področju zdravja in oddiha zaposlenih (zajtrk, 
preventivna rekreacija in počitniške kapacitete). Obe strani izražata interes za nadaljevanje 
socialnega dialoga. 
Zapisano je bilo, kakšna pričakovanja so bila na strani sindikata in kakšna na strani uprave. Prav 
tako je bilo zapisano, da bo sindikat SKEI sporazum objavil v internem glasilu »Info SKEI 
Gorenje«. 
 
Kako zadeva zgleda v praksi  je možno videti spodaj, ko je pripeta prva in zadnja stran 
omenjenega informativnega lista, ki ga SKEI Gorenje pripravi dvakrat letno. Informativni list 
dobiva svoj prostor v sistemu informacij članom SKEI. Celo več, naklada zagotavlja, da 
informator prejmejo vsi zaposleni.  
Čeprav je informator šele izšel, se ukvarjajo že z naslednjo številko, ki bo namenjena 
predstavitvi kandidatov za volitve v Svet delavcev (SD). 
Podrobnejšo vsebino omenjenega informativnega  lista in prejšnjih številk si je možno ogledati 
na spletni strani SKEI Slovenije: 
http://skei.si/uploads/skei/public/_custom/SKEI_Gorenje_Info_2013-07-10.pdf.   
  
Poleg omenjenega informativnega lista v Gorenju pripravljajo svoj informativni list  tudi v SP 
SKEI Gorenje IPC. List so poimenovali »Na kratko«.  
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 Največ aktivnosti tega meseca je usmerjeno v pripravo jesenskega seminarja za zaupnike SKEI iz 

regije Velenje. Na junijski seji  IO je bil postavljen okvir tem, določena lokacija in potrjen termin za 
omenjeni seminar. Seminar bo  izveden v Medolinu pri Puli, od 26. do 29. septembra 2013. Na 
seminarju bodo slušatelji seznanjeni s področjem zdravega varnega dela, spregovorili oi 
spremembah Zakona o delovnih razmerjih ter obdelali temo vodenja v težavnih situacijah. 
Poskrbljeno bo tudi za spremljajoče aktivnosti, ogled lokalne zanimivosti in druženje slušateljev z 
izmenjavo mnenj in izkušenj iz različnih okolij.  

 
 V tem mesecu so članom SKEI mladih in seniorjev ter posameznikom bile poslane položnice za 

plačilo članarine SKEI. To aktivnost v regiji izpeljemo dvakrat letno in smo še posebej ponosni na 
člane aktiva SKEI seniorjev, ki običajno vsi v roku poravnajo plačilne naloge. 

 

 Mladi iz Velenja so prejeli povabilo za tradicionalni izobraževalni tabor v Ribnem pri Bledu, kjer 
Komisija za delo z mladimi  pri RO SKEI Slovenije načrtuje dogodek.  

 

 Prav tako se na bližnje dogodke pripravljajo ribiči, ki se bodo na Memorialu Franca Trbuca v 
Zagorju ob Savi pomerili za prvaka SKEI v letu 2013. Našo regijo bo zastopala ekipa  iz Gorenja 
Servis, ki je na regijskem tekmovanju v Mozirju zmagala.  

 

 Pričakovati je, da se bo planinskega pohoda SKEI na Triglav udeležil kak planinec iz našega okolja.  
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