PREJEMNIKI ODLIČIJ VIII. KONGRESA SKEI SLOVENIJE – 15. junij 2021, Velenje

ALEŠ KLOPČIČ
Dolgoletni član, podpredsednik in zadnja leta tudi predsednik
sindikalne podružnice SKEI BSH.
Ob zaposlovanju novih sodelavcev je na uvajalnih seminarjih
neumorno predstavljal sindikat SKEI v podjetju, kar je dvignilo
raven članstva v sindikatu. V podjetju je v Dogovoru o prejemkih
za leto 2020 in 2021 izpogajal višji letni regres. V času pojava
covid-19 (marca 2020) je skupaj z vodstvom podjetja sodeloval in se pogajal, da so sodelavci
ostali doma, dokler se ne uredijo oziroma nabavijo zaščitna sredstva (maske, razkužila..) za vse
zaposlene in dokler niso bili ustvarjeni pogoji za varno delo.

BETKA VINDIŠ
Sindikalna zaupnica SKEI Gorenje Bistrica ob Sotli.
Betka Vindiš je dolga leta vodila sindikalno skupino v obratu
Gorenje Bistrica ob Sotli. Ob nastopu svojega mandata so tam
izdelovali pretežno termostate za hladilno zamrzovalne
aparate. Leta 2005 je bilo ob prekinitvi sodelovanja z danskim
podjetjem Danfoss v negotovosti veliko delovnih mest. Po
dolgotrajnih pogajanjih in nagovarjanjih se je (tudi) zaradi
prizadevanja Betke sklenil dogovor, s katerim je Gorenje
nadaljevalo s proizvodnjo na tej lokaciji. Betka je v obratu Bistrica ob Sotli zelo uspešno vodila
svojo sindikalno skupino, v katero so bili vključeni vsi zaposleni. Zaradi odmaknjenosti lokacije
od sedeža podjejta v Velenju je bila pomemben povezovalni člen med vodstvom gorenja in
lokalno skupnostjo, za katero je bil obrat edini večji zaposlovalec v Bistrici ob Sotli. V letu 2020
je prišlo do prekinitve sodelovanja med Gorenjem in Interblockom in posledično do bila
ogrožena številna delovna mesta, člani oz. delavci so bili v negotovosti. Po dolgotrajnih
pregovarjanjih in pogajanjih, v katerih je sodelovala tudi Betka, se je sklenil dogovor, s katerim
se je zaposlenim ponudila možnost individualne odločitve odhoda iz podjetja z odpravnino ali
nadaljevanje dela v bližnjem obratu Gorenja v Rogatcu. Betka je sindikalistka, ki lahko s pravim
pristopom ozavešča zaposlene o pomembnosti članstva v sindikatu, na drugi strani pa
uspešnega socialnega dialoga z vodstvom podjetja.
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BORIS ŠPOLJAR,
sindikalni zaupnik SKEI Gorenje Rogatec
Boris Špoljar je bil dolgoletni predsednik odbora zaupnikov
Mekom Rogatec v sindikalni podružnici SKEI Gorenje gospodinjski
aparati. V svoji delovni sredini je več čas deloval kot izjemno dober,
konstruktiven in glasen zagovornik pravic zaposlenih. Slednje je
dobro oziroma argumentirano zagovarjal tudi kot dolgoletni član
sindikalne pogajalske skupine za prenovo podjetniške kolektivne
pogodbe. Prispeval je k doseganju dviga osnovnih plač, jubilejnih
nagrad, solidarnostnih pomoči in v veliki meri k ohranitvi dotedanje ravni pravic. Prav tako je
bil od samega začetka član socialnega sveta, kjer so v sodelovanju z delodajalcem reševali
različne težave zaposlenih, se dogovarjali za višino regresa, božičnice, dodatkov itd. V tem
posvetovalnem telesu je kot izjemno dober govorec znal vsakokrat utemeljiti različne
sindikalne predloge. Boris je s svojim občutkom za sočloveka znal sodelavcem vedno
prisluhniti in jim pomagati na različne načine, kadar so se ti znašli v stiski. Kot sindikalnega
zaupnika ga je vseskozi odlikovala pokončna drža, zavzetost in odzivnost oziroma
ekspeditivnost pri reševanju težav zaposlenih.

MARIJAN GLOBAČNIK,
bivši predsednik sindikalne podružnice SKEI Orodjarna
Marijan Globačnik je bil predsednik sindikalne podružnice SKEI
Orodjarna kar pet mandatov, vse od leta 1998. Marijan je bil
izkušen sindikalni predsednik, ki je na svoji koži doživljal prednosti
in slabosti reorganizacij v Gorenju. Svoje bogate izkušnje vodenja
sindikalne podružnice je letos predal novo izvoljenemu
predsedniku, sam pa se čez dve leti poslavlja v zaslužen pokoj.
Marijan se je obvezal, da bo zaupnikom sindikalne podružnice
Orodjarna v podjetju pomagal vse do svoje upokojitve in bo na njih
prenašal pridobljeno znanje. V Gorenju mu gredo velike zasluge za dobro organiziranost
sindikata, saj je po stečaju orodjarne v letu 1993 aktivno deloval pri ustanovitvi sindikata v
novo ustanovljenem podjetju, pod lastništvu Gorenja. Kot predsednik sindikata je ves čas
skrbel, da je vodstvo upoštevalo panožno kolektivno pogodbo in kolektivno pogodbo Gorenja.
Bil je tudi pobudnik za ustanovitev in delovanje sveta delavcev, v katerem je ves čas tudi sam
aktivno deloval. Poznan je kot razumen in trd pogajalec v pogajanjih. V času njegovega
predsednikovanja so uspeli vsako leto izpogajati in izplačati božičnico ob koncu leta.
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Marijan je s svojim delom in obnašanjem tudi znal poskrbeti za dobre medsebojne odnose,
tovarištvo in spoštovanje. Ob vsem naštetem, pa Marijana krasi pripadnost in lojalnost
organizaciji SKEI ter skrb za dobre medsebojne odnose. Njegova zavzetost se kaže tudi na
drugih sindikalnih področjih, na primer pri organiziranju strokovnih ekskurzij, organizaciji
športnih aktivnosti itd.

IVO BEONDIČ,
predsednik sindikalne podružnice SKEI CABLEX Mežica.
Je član sindikata SKEI od same ustanovitve. Predsednik
sindikalne podružnice SKEI CABLEX Mežica je od leta
1996. V podjetju Cablex dolgo ni bilo organiziranega
sindikata, vse do prihoda Iva Beondiča, ki je pred tem
delal v podjetju KAL iz Mežice. Ravno v tem podjetju je
spoznal, kako pomemben je sindikat v družbi. Njegovo
pozitivno miselnost so spoznali tudi zaposleni in tako se je iz dneva v dan povečevalo število
članov SKEI Cablex. Ta sindikalna podružnica je videla tudi smisel v povezovanju zato so se ( in
so še danes ) povezani v SKEI Konferenco sindikata Rudnika Mežica. Njegove ideje o večji
povezanosti članstva so obrodile sadove na Konferenci sindikata Rudnik Mežica in v regijskem
odboru SKEI Koroške. Njegov športni in družabni pogled na tok življenja je prenesel na vse
sindikalne podružnice na Koroškem. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena komisija za šport,
ki zelo uspešno deluje še danes. Tako se na Koroškem vsako leto organizirajo številna športna
in družabna srečanja članov SKEI in to je sigurno en velik doprinos k temu, da število članov
SKEI v tem delu Slovenije ne pada. Njegove sposobnosti in ideje se prenašajo tudi na aktivnosti,
ki jih za svoje članstvo organizira SKEI Slovenije. Kot član je aktivno deloval v prvih dveh
komisijah za šport, zadnja dva mandata pa je bil predsednik komisije za šport pri SKEI Slovenije.

Sindikalna podružnica SKEI SIJ Metal Ravne d.o.o.
Je največja sindikalna podružnica v SKEI SIJ konferenci Ravne na Koroškem, katero sestavljajo
vse družbe SIJ na lokaciji Ravne. Podjetje proizvaja jeklene izdelke in druge materialne vložke
in ima zelo dolgo tradicijo. Kakovost njihovih izdelkov je poznana po celem svetu. Sindikat v
podjetju je vsa leta od osamosvojitve zelo aktiven in je iz leta v leto stopnjeval svojo pogajalko
moč. Danes imajo zaposleni vrsto bonitet in ugodnosti, ki jih ne pozna zakon o delovnih
razmerjih in kolektivna pogodba dejavnosti. Sindikalni zaupniki v podjetju svoje delo opravljajo
zelo dobro in so s svojim znanjem v veliko pomoč tudi ostalim sindikalnim podružnicam na
Koroškem. Člani so redno obveščeni o vseh težavah in aktivnostih v in zunaj podjetja. Vse
težave v podjetju je sindikat, v skladu z dogovorom, reševal sproti. V preteklem mandatu so
bile tudi težave, ki se kljub prizadevanju sindikalne podružnice niso rešile z dialogom. S
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pomočjo regijske organizacije so se povečali pritiski na delodajalce zaradi nizkih plač. Zaradi
predstavnikov delodajalcev, ki so podcenjevali akcijsko sposobnost sindikata SKEI v družbi je
le-ta začel aktivno sodelovati pri organizaciji protestnega shoda leta 2018 na Ravnah. Ker tudi
to ni pripomoglo k boljšemu dialogu je sindikalna podružnica SKEI SIJ Metal začela priprave na
opozorilno stavko, ki so jo skupaj s kolegi iz družb Ravne Systems in ZIP Center izvedli
novembra istega leta. Sindikalna podružnica in njeni člani aktivno sodelujejo pri vseh športnih
in kulturnih prireditvah, ki jih organizira SKEI. So tudi glavni organizatorji vsakoletne
tradicionalne proslave ob delavskemu prazniku 1. Maj na Ravnah. Brez dvoma bi bil sindikat
SKEI na Koroškem brez sindikalne podružnice SKEI SIJ Metal v marsikateri zadevi v podrejenem
položaju. Na Koroškem velja splošna ocena, da so v preteklem mandatu vse sindikalne
podružnice pozitivno opravile svoje ciljne naloge. Vseeno pa tu izstopa SKEI SIJ Metal Ravne.

MARIJA DRAGOVAN
Marija (Marinka) Dragovan je od samega začetka svoje poklicne
kariere zaposlena v semiški Iskri, in sicer od leta 1987. Ves čas svoje
zaposlitve je aktivna članica sindikata in dolgoletna članica sindikata
izvršnega odbora sindikalne podružnice Iskra PE Kondenzatorji. V
obdobju med leti 1988-1992 je bila predlagana in izvoljena v svet
delavcev semiške Iskre. Po zaključku dela v svetu delavcev se je še
aktivneje in z vso predanostjo posvetila sindikalnemu delu. Od leta
1992 je delovala kot sindikalna zaupnica in članica izvršnega odbora SKEI Iskra Semič. V
zadnjem mandatu je bila izvoljena za namestnico predsednika podružnice. Marinka je
neizprosna borka za pravice delavcev. Vedno na prvi črti, ko je potrebno stopiti pred upravo
podjetja. Odločno in argumentirano uveljavlja svoje predloge pri zaščiti delavcev. V podružnici
velja za neuradnega »tiskovnega predstavnika« podružnice Skei Iskra Semič.

IRENA HIŽAK,
sindikalna zaupnica v sindikalni podružnici SKEI UNITUR Zreče
Irena Hižak je s svojim pristopom aktivnega prepričevanja
zaposlenih, da so se začeli včlenjevati v SKEI Slovenije, ki je edini
pravi kot vedno rada izpostavlja in poudarja v svojem aktivnem
delovanju. V svojem delovanju je doživela več vrst pritiskov,
usmerjeni v to, da bi opustila svoje angažiranje na sindikalnem
področju. S svojo pohorsko trmo in izpostavljenostjo je tvegala
tudi konflikt kot možnost izgube službe (saj so se ji skozi čas v
paketu revanširali tudi preko podeljenega pisnega opozorila
pred odpovedjo…), vse z namenom utišanja in reči NE sindikalnemu delovanju. Skupaj so
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uspeli prebroditi krizo in zagotoviti preko njenega sodelovanja obstoj in delovanje podružnice
vnaprej. Irena je s svojim zavzetim delom in neomajnim stališčem kot izvoljena sindikalna
zaupnica in članica izvršnega odbora podružnice SKEI UNITUR Zreče zagotavljala uspešno,
predvsem pa učinkovito promocijo delovanja sindikalne podružnice, včlanjevanja novih članov
kot dela z članstvom in sodelovanja z višjo ravnjo. Uspešno izvaja svoje kreativno delo v
izvršnem odboru podružnice, posledično pri varovanju in izboljšanju ekonomskega, gmotnega
kot socialnega položaja članov in ostalih zaposlenih. Prispeva pri razvoju in krepitvi tudi
celotne organizacije in njene učinkovitosti kot popularizaciji in delovanju ugleda SKEI Slovenije.

SKEI Sindikalna podružnica LTH Castings
Sindikalna podružnica deluje že vse od daljnega leta 1993. V svojem dolgoletnem delovanju je
doživela kar nekaj vzponov in padcev. V sedanji sestavi in pod vodstvom sindikalnega
predsednika Andreja Škrjanca pa deluje že drugo desetletje. Sindikalna podružnica se je
razvijala postopoma, a vztrajno in predstavlja pomemben temelj sindikalizma in članstva SKEI
na Gorenjskem. Podjetje ima sedež v Škofji Loki, svoje enote pa še na Trati in v Ljubljani. Na
vseh lokacijah je sindikat SKEI prisoten in vzorno urejen. Težko bi izpostavili posameznika v
sindikalni podružnici, saj gre za uspešno in homogeno ekipo sindikalistov, ki imajo jasno
začrtano pot in vedo zakaj so prevzeli to poslanstvo. V podjetju se več kot uspešno spopadajo
z lastniki in vodstvom podjetja, velikokrat jim ni lahko, a vedno z dobro voljo, argumenti in
znanjem najdejo pot do uspeha. So eni redkih, ki za svoje člane dosežejo nadstandardne
pravice, ki so za nekatere lahko le želje, na primer participacija na dobičku, nagrade, božičnica,
regres nad kolektivno pogodbo dejavnosti itd. Pomembno je izpostaviti tudi dejstvo, da nihče
od njih ni profesionalni sindikalist. Pri svojem delu jih navdihuje skrb za sočloveka, sodelavca
in člana SKEI.

DARKO BEC,
bivši predsednik sindikalne podružnice Preis Sevnica.
Darko Bec je sindikalno aktiven že vse od leta 1979, od prve
zaposlitve v Metalni Krmelj. Že kot mladi zaposleni je okoli
sebe znal aktivirati somišljenike, ki so širili sindikalne ideje.
Zaradi stečaja družbe je imel krajšo prekinitev med leti 1993 in
1996, ko se je zaposlil v družbi Preis Sevnica in se takoj včlanil
v sindikat SKEI. Člani so takoj prepoznali njegovo zavzemanje
za pravice delavcev in ga tako izbrali v izvršni odbor sindikalne
podružnice, kjer je bil večkrat zaporedoma izvoljen. Med
vmesno prekinitvijo je bil predsednik nadzornega odbora
podružnice. S svojim aktivnim delom je tvorno sodeloval tudi v regijski organizaciji SKEI
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Posavja. Njegove pobude so bile pridoma vnesene v program dela regije. Redno se je
udeleževal vseh aktivnosti v okviru regije in SKEI Slovenije. Vedno je znal animirati člane, ki so
se skupaj z njim udeleževali izobraževanj za člane, tako v okviru SKEI kot ZSSS. Tudi po
zaključku mandata ostaja aktiven član in v veliko pomoč novemu vodstvu sindikalne
podružnice. V svoji sindikalni karieri je Darko pustil velik pečat, ne samo v sindikalni podružnici
Preis Sevnica, ampak v celotni regijski organizaciji SKEI Posavja.

VINKO JELIČIĆ,
bivši predsednik SKEI Gorenje GA
Vinko Jeličić je dolga leta vodil sindikalno skupino
Gorenje navis logistika. Kot prekaljen sindikalni
zaupnik je bil dolga leta predsednik odbora zaupnikov
v skupnih strokovnih službah. Do odhoda v pokoj je bil
predsednik SKEI Gorenje GA, najmočnejše sindikalne
podružnice znotraj Konference SKEI Gorenje. Svoje delo je zelo dobro opravljal, predvsem v
času prevzema Gorenja s strani skupine Hisense. Vinko je ob odpovedi podjetniške kolektivne
pogodbe leta 2018 po dolgih in napornih pogajanjih, katera je tudi kot predsednik vodil, sklenil
in podpisal novo kolektivno pogodbo Gorenja, ki je zaposlenim zagotavljala veliko
nadstandardov. Pred nastopom funkcije predsednika SKEI Gorenje GA je bil Vinko ob vsaki
napovedi stavke ali drugih sindikalnih akcijah vodja organizacijskega odbora. Vinko je pravi
sindikalist, ki lahko s pravim pristopom ozavešča zaposlene o pomembnosti članstva v
sindikatu, na drugi strani pa uspešnega socialnega dialoga z vodstvom podjetja.
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