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Prva kolektivna pogodba de-
javnosti, ki jo je sklenil SKEI na 
državnem nivoju ima datum 1. 
marec 1991. SKEI se lahko pohvali 
z 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 do-
pust, o prehrani, stroških prevo-
zov na delo ...

Tudi v okolju, ki ga pokriva regi-
ja SKEI Velenje je bila sklenjena 
in podpisana prva Podjetniška 
kolektivna pogodbo že davnega 
leta 1991. To je Podjetniška kolek-
tivna pogodba Gorenja, ki velja 
še danes.

Lani je bil v Gorenju sklenjen 
»Sporazum o ohranitvi delovnih 
mest v postopkih optimiranja 
proizvodnih lokacij v Gorenju za 
obdobje 2012-2015«. S tem smo 
se socialni partnerji dogovori-
li o ohranitvi števila zaposlenih 
ob selitvi proizvodnih kapacitet. 
Junija 2013 je bil sklenjen še so-
cialni dogovor, ki je eden izmed 
korakov socialnega dialoga, ki se 
nadaljuje s skupnim ciljem uspe-
šnega poslovanja, zagotavljanja 
ustreznega standarda zaposlenih 
in ohranjanja delovnih mest v 
Gorenju tudi za naslednje gene-
racije.

Dogovorili smo najnižjo neto 
plačo, ki v Gorenju znaša 624,00 
€, v juniju smo dogovorili višino 
regresa za letni dopust v novem-
bru pa smo kot je bilo obljublje-
no dogovorili tudi višino izplačila 
ob koncu leta v višini povprečno 
320,00 € netto. Nadaljujemo z 
odpravo plačnih nesorazmerij. 
Še naprej velja obstoječa Podje-
tniška kolektivna pogodba in vsi 
sporazumi. Ob sprejemanju le-
tnega plana se socialni partnerji 
dogovorimo o ključnih elemen-
tih stroškov dela. Dogovarjamo 
se o številu napredovanj in plači-
lu nadur, o vključitvi dodatkov v 
osnovne plače in pripravi »krov-
ne« kolektivne pogodbe, ki bi 
postavila minimalne standarde 
za zaposlene v podjetjih po Slo-
veniji.

Z rednimi zbori delavcev smo še 
bolj okrepili komuniciranje z za-
poslenimi, dosledno pa se začne 
z izvajanjem sistema letnih raz-
govorov z zaposlenimi.

Socialni dialog redno poteka in 
se tudi stalno nadaljuje. Glede na 
zgodovino in uspešen socialni di-
alog v Gorenju, nam je cilj, da se 
ta tradicija tudi nadaljuje.

Ivan Vidaković

Spoštovani člani SKEI 
Gorenje in zaposleni 
Gorenje d.d.!
Zaključuje se leto 2013, ki je bilo v zname-
nju selitve dela proizvodnje, pritiskov na 
spremembo Podjetniške kolektivne po-
godbe ter velikim nihanjem števila zapo-
slenih.

S stalnim socialnim 
dialogom, ki poteka 
med sindikatom in 
vodstvom podjetja 
smo reševali ome-
njeno problema-
tiko. Koliko smo in 
bomo v nadaljeva-
nju uspešni pri reše-
vanju takšnih in po-
dobnih problemov, 
je vsekakor odvisno 
tudi od podpore 
članov. Bolj ko smo 
številčni, večji je za-
gon in večja je moč 
sindikata. Čim moč-
nejši je sindikat, je 
močnejši tudi svet delavcev in večjo moč imajo tudi 
predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.

Omenil bi besede sindikalnega kolega, ki je nekoč 
dejal: »Sindikat morda ni vedno najboljši prijatelj za-
poslenih, je pa edini«.

 Tiste, ki še niste člani, Vas pozivam, da se nam pri-
družite, ostalim članom pa se zahvaljujem za potr-
pežljivost in podporo.

 V letu 2014 Vam v imenu sindikata SKEI Gorenje že-
lim veliko zdravja, sreče in zadovoljstva.

Žan Zeba

Socialni dialog v podjetju
Če se ozremo v zgodovino socialnega dialoga v Sloveniji, 
ugotovimo, da se je socialni dialog v Sloveniji začel vzpo-
stavljati s sklenitvijo prve kolektivne pogodbe za gospo-
darstvo, ki sta jo sklenila Zveza svobodnih sindikatov Slo-
venije in Gospodarska zbornica Slovenije leta 1990.

Pravijo, da po dežju
posije sonce
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Sindikat:

a) se pogaja za zakone, ki bodo ugodnej-
ši ali vsaj manj škodljivi za delavce (to 
smo vsi, ki imamo delodajalca, zaposle-
ni, če vam je ta izraz bližje);

b) se pogaja za kolektivno pogodbo de-
javnosti (KPD), ki izboljšuje pravice delav-
cev, zvišuje plačo in uvaja boljše delovne 
pogoje (plastično prikazano: trgovka, če 
dela 6 dni v tednu, ima za osnovo 24 dni 
dopusta in ne 20, kot je samo po zakonu 
in brez KPD);

c) v podjetju sklepa podjetniško KP, skr-
bi, da delodajalec spoštuje zakone, rešu-
je konflikte ter je vir informacij in zaščite 
za svoje člane (spet primer iz prakse: ker 
delodajalec ni zagotovil za zaposlene za-
ščitne opreme, je sindikat ukrepal preko 
inšpektorata. Ta je ugotovil, da bi brez 
zaščitne obutve lahko bila ogrožena ži-
vljenja zaradi nevarnosti povzročitve 
požara na podlagi statične elektrike na 
talni podlagi);

Kaj je pri sindikatu torej motečega, ne-
potrebnega ali celo protiljudskega? Sin-
dikate vendar ustanavljamo delavci / za-
posleni. Vanj se lahko včlanjujemo ali iz 
njega izstopamo prostovoljno. To je naša 
skupnost, organizacija, podpora in ne-
nazadnje tudi vir moči. Pa se ljudje še ve-
dno pritožujejo, psujejo in iščejo grešne-
ga kozla. Zraven niso, ko gre za branjenje 
pravic, potem ko pa država ali delodaja-
lec nekaj vzame, ukine, zmanjša, omeji ... 
potem pa so spet in prav sindikat tisti, ki 
so na tapeti. Zakaj ste to dopustili, zakaj 
se mi je pravica ukinila, zakaj ne dobim 
službe, zakaj so me odpustili, zakaj moj 
nadrejeni krade, zakaj je šlo podjetje v 
stečaj, zakaj je moja penzija 400 evrov ... 
sprašujejo ljudje in veliko jeze usmerijo 
v napačno stran. Mnogokrat so to prav 
nečlani. Ko se borimo in tolčemo, jih je 
zraven malo, ko pa nekje moramo popu-
stiti in nekaj izgubimo, pa zadeva dobi 
neslutene razsežnosti. Nenazadnje se 
venomer pozablja, da sta vlada in držav-
ni zbor tista, ki sprejemata zakonodajo in 
krojita življenja vsem v državi.

In kaj sedaj? Kar ukinimo sindikate ali 
kako? Pa se slučajno kdo ob tej ideji 
vpraša, če si s tem ukinja tudi svoje pravi-
ce?! Če si že sedaj, ko sindikati še imamo 
neko moč, vse krči in reže, se vprašajmo, 
kaj bo sledilo, ko nas več ne bo. Vse kar 
je za mnoge samoumevno, je bilo nekoč 
izborjeno, država sama od sebe ni nič 
dala, a slej kot prej bo želela vse vzeti, po 
nareku kapitala! In to utegne biti realna 
prognoza!

Pravijo, da se zgodovina ponavlja. Verja-
mem. In v prihodnosti vidim spet boje, ki 
so potekali v 19. in 20. stoletju. Za 12-, 10- 
in končno 8- urni delovnik, za pravico do 
dnevnega počitka, za pravico do letnega 
dopusta, za pravico do odpravnine, do 
plačanega odmora za malico in povrni-
tev stroškov prihoda in odhoda z dela ...

Kdo in kaj smo torej sindikati?

Staša Pernat Lesjak
Delavska Enotnost št. 25, 11. 07. 2013

zgovorno

Ali v sodobni družbi 
še potrebujemo sindikate?
To je vprašanje, ki so ga pred časom postavili v eni od oddaj na tretjem programu nacionalne televizije. 
Kar 67% tistih, ki so se odločili odgovoriti nanj, jih je odgovorilo, da ne. Moje razmišljanje gre v smeri, da 
je to jasen dokaz nepoznavanja vloge in dela sindikatov.
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»V Gorenju IPC, v katerem je 807 zapo-
slenih, je v Skei vključenih 485 delavcev. 
Naša sindikalna podružnica je zelo aktiv-
na. Mislim, da kar dobro delamo,« pravi 
Firšt. »Socialni dialog med vodstvom 
podružnice in vodstvom podjetja je do-
bro razvit. Prav tako je še kar dobro razvit 
socialni dialog na ravni sistema med vod-
stvom Skeia in upravo Gorenja. Smo se pa 
morali po letu 2009, ko je prišlo v Gorenju 
do spontanega upora delavcev, sindi-
kalisti zelo potruditi, da smo si ponovno 
pridobili zaupanje in ugled med delavci. 
V našem podjetju sedaj delavci zaupajo v 
SKEI, kar se kaže tudi v tem, da se mlajši 
delavci včlanjujejo v naš sindikat.«

Firšt je po poklicu elektroinštalater. Za ta 
poklic, ki ga je od nekdaj rad opravljal, se 
je usposobil v Rudarskem šolskem cen-
tru v Velenju. Po končanem šolanju se je 
zaposlil v podjetju Eko. Ko je na začetku 
devetdesetih let šlo to podjetje v stečaj, 
ga je prevzelo Gorenje. V skupni Gorenja 
je podjetje najprej dobilo novo ime, nato 
pa je doživelo še nekaj reorganizacij. » 
Zaposlitev v Gorenju IPC je že moja peta 
zaposlitev, čeprav dejansko nisem niko-
li menjal službe. Ves čas sem ostal zvest 
podjetju, v katerem sem se zaposlil po 
poklicnem izobraževanju,« pravi Firšt, ki 
so mu ob vseh spremembah imena de-
lodajalca enako kot drugim delavcem 
priznali kontinuiteto zaposlitve. Tako ima 
sedaj priznano več kot tridesetletno kon-
tinuiteto zaposlitve pri istem delodajalcu.

»Najprej sem delal kot elektroinštalater, 
kasneje pa so me premestili v prototipno 
oziroma vzorčno delavnico, kjer delam 
še danes,« pojasnjuje svojo poklicno pot 
Firšt. Sedaj v omenjeni delavnici v sode-
lovanju s službo za tehnologijo in razvoj 
opravlja tehnično najzahtevnejša dela. 

Poleg tega pa je aktiven tudi v sindikatu, 
saj je prepričan, da si vsak delavec za po-
šteno delo zasluži tudi pošteno plačilo.

»Naša sindikalna podružnica skrbno bdi 
nad spoštovanjem kolektivne pogod-
be,« pravi Firšt. »Plače, ki so nekoliko nad 
kolektivno pogodbo, prejemamo re-
dno. Podjetje nam zagotavlja tudi topel 
obrok med delom. Na razpolago imamo 
pet do šest različnih menijev. Na delo in 
z dela se vozimo sami, podjetje pa nam 
vrača stroške prevoza po kolektivni po-
godbi. Regres za letni dopust smo lani 
dobili v treh obrokih, enako pa bo tudi 
letos. Lani smo dobili tudi božičnico.«

Po Firštovih besedah podjetje veliko po-
zornosti posveča tudi varstvu in zdravju 
pri delu. Med drugim delavce pošilja tudi 
na preventivne preglede v Dobrno in To-
polšico.

»Podjetje prispeva tudi sredstva za neka-
tere aktivnosti, ki jih organizira sindikat. 
Tako denimo sindikat ob finančni pod-
pori podjetja vsako leto organizira piknik 
za vse zaposlene. Pa še kaj bi lahko na-
štel,« pravi Firšt. »Marsikateremu delavcu 
se zdi samoumevno, da uživa vse našte-
te pravice. Ob tem pa niti ne pomisli, da 
je te pravice delavcem izboril sindikat 
in da se mora zanje še vedno nenehno 
boriti. Če sindikati ne bi bili tako aktivni 
in uspešni, bi marsikatero od naštetih 
pravic izgubili že ob sprejemanju nove-
ga zakona o delovnih razmerjih, saj so 
želele delodajalske organizacije krepko 
zmanjšati delavske pravice. Celo doda-
tek na minulo delo so nam želeli ukiniti. 
Zahvaljujoč sindikatu ob sprejemanju 
zakona o delovnih razmerjih niso tako 
globoko posegli v delavske pravice, kot 
so želeli na delodajalski strani.«

Firšt se zaveda, da se je za delavske pra-
vice treba boriti. Zato je skupaj s sode-
lavci v zadnjih letih sodeloval na vseh 
demonstracijah, k ista jih organizirala 
Skei ali ZSSS. »Ob letošnji splošni stavki 
v kovinski in elektroindustriji, ki jo je na-
povedal Skei, smo ustavili delo tudi v na-
šem podjetju. Za zaščito delavskih pravic 
in interesov moramo uporabiti vsa sred-
stva – tudi stavko. Žal včasih drugače ne 
gre.«

Kako pa Firšt gleda na prihodnost? » Tre-
nutno je veliko oziroma preveč odvisno 
do politike. Če se bodo politične razme-
re stabilizirale in se bo začela gospodar-
ska rast, bojazni za prihodnost ni. Če se 
bo politična nestabilnost nadaljevala, pa 
bo za delavce hudo!«

Tomaž Kšela
Delavska Enotnost št. 16, 25. 04. 2013

Ivan Firšt,
letošnji dobitnik plakete ZSSS
Ivan Firšt je izkušen sindikalist, saj je član izvršnega odbora podružnice Sindikata kovinske in elektroin-
dustrije Slovenije (Skei) v Gorenjevem Invalidsko podjetniškem centru (IPC) v Šoštanju že od leta 1994. 
Štirikrat zapored pa so ga člani izvolili za podpredsednika podružnice Skei. To dolžnost je opravljal 16 let. 
Trenutno je član nadzornega odbora Skei v poslovnem sistemu Gorenja ter član sveta delavcev.
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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 Slove-
nije. Na tem športnem srečanju se športniki pomerijo v de-

setih športnih panogah. Ekipa ReO SKEI Velenje, vsako leto 
nastopi v vseh panogah in se redno uvršča med tri najboljše 
ekipe v skupnem seštevku. Letos smo dosegli 2. mesto v sku-
pni uvrstitvi.

Vsako leto je septembra rezerviran termin za izobraževalni 
seminar za zaupnike SKEI regije. Letos je bil seminar izveden 
v Medulinu pri Puli. Trajal je od 26. do 29. septembra. Ude-
ležilo se ga je 52 slušateljev, ki so se seznanjali s temami o 
zdravem in varnem delu, z novostmi novega Zakona o de-
lovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela, ter iskali re-
šitve pri vodenju v težavnih situacijah. Teme so predstavljali 
strokovnjaki iz SKEI Slovenije in zunanji sodelavec. Iz ankete 
je razvidno, da so slušatelji seminar ocenili z odliko tako po 
vsebinski kot organizacijski plati. Udeleženci so obiskali tudi 
nacionalni park Brijuni ter ob druženju izmenjali mnenja iz 
svojega delovnega okolja.

ReO SKEI Velenje je v mestni knjižnici KULTURNICA pripravila 
predstavitev knjige »govorica telesa in osebna karizma«, av-
torja Edvarda Kadiča, ki je knjigo tudi osebno predstavil.

Področje govorice telesa in osebne karizme je zelo široko. 
Vključuje zahtevo po določeni stopnji osebnostnega razvoja, 
kot tudi različna znanja, veščine in sposobnost, ki to stopnjo 
osebnostnega razvoja ustrezno predstavljajo navzven. Ver-
jetno pa sta najpomembnejši veščini, ki ju moramo osvojiti, 
opazovanje in poslušanje.

10. letne igre SKEI Slovenije

Izobraževanje Kultura

Načrtovanje strategije za vlek vrvi Zdaj pa zares ...
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Branko Amon

4 Asi
V težavah nisem sam,

lažje si izborim svoje pravice,

skupaj smo močnejši,

imam kolektivno pogodbo

Apeliramo na člane sindikata SKEI, da 
majico, ki ste jo prejeli nosimo v službi 
na delovnem mestu. Sodelavcem, ki niso 
v sindikatu želimo potrkati na vest, da 
smo skupaj lahko še močnejši. Zato tudi 
pričakujemo, da okrepijo naše vrste.

Ko so nacisti prišli po komuniste, nisem protestiral, saj nisem bil komunist.
Ko so prišli po socialne demokrate, nisem protestiral, saj nisem bil socialni demokrat.

Ko so prišli po sindikaliste, nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist.
Ko so prišli pome, ni bilo nikogar več, ki bi lahko protestiral.

Martin Niemöller (1892–1984)

Upokojitev
Sindikalist po duši 
in srcu. Legenda 
odhaja z mesta 
sekretarja ReO SKEI 
Velenje. Aktivnosti 
pa bo še naprej 
nadaljeval pri 
seniorjih ReO SKEI 
Velenje.
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3. nagrada kapa in majica

SUZANA BRODEJ, Servis

NATAŠA VRČKOVNIK, HZPA

ALVIR MEMIĆ, Navis

DERVIŠA HODŽIĆ, IPC

2. nagrada dežnik

KLAVDIJA BERKOVIČ, Mekom Bistrica

KLARA DREV, KA

JELKA BOVHA, IPC

JOŽICA REDNAK, Informatika

1. nagrada jakna

MELITA KAMENIK, PPA

FRIDA FORŠTNER, Keramika (na sliki)

Nagradno vprašanje
Naštej enega izmed sloganov, ki ga uporabljamo na majicah »4 asi«

Med srečne izžrebance bodo podeljene nagrade: 2x jakna skei gorenje, 4x dežnik skei gorenje in 4x majica s kapo 
skei gorenje. Sodelujejo lahko člani sindikata skei gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ enim kuponom. 
Izpolnjene kupone oddajte svojemu zaupniku do 30. januarja 2014.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:

Seznam nagrajencev preteklega žrebanja
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V Skupni pokojninski družbi d.d. že 
dvanajsto leto varno in preudarno 
plemenitimo sredstva več kot 63.200 
zavarovancev od katerih je kar 3.100 
zaposlenih iz skupine podjetij Gorenja. 
Preko 1.300 upokojencev si je z 
dodatnim pokojninskim varčevanjem 
zagotovilo višjo pokojnino!

V kolikor še ne varčujete Vas vabimo, da 
se pridružite tistim, ki želijo poskrbeti za 
svojo prihodnost, višjo pokojnino in se 
vključite v kolektivno shemo pri Skupni 
pokojninski družbi d.d.

Želimo vam vesele božične praznike ter 
srečno in zdravo v letu 2014!

Vaša Skupna pokojninska družba, d.d.

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

Delavska hranilnica ostaja vaša banka tudi v novem letu 2014!

Najcenejše plačevanje položnic, samo 0,35 EUR,
Odprtim osebnim računom 12 mesecev ne zaračunamo stroška vodenja,
Varčevanje »depozit« priznamo vam do 3,60 % obrestno mero,
Ob obisku hranilnice vam postrežemo z okusno kavico ali čajem.

Leto prinaša za vas posebno ponudbo kredita za ročnost do 120 mesecev,
Enovit Strošek odobritve in zavarovanje kredita sta po vaši meri.
Takoj se odpravite v Delavsko hranilnico in zahtevajte vse informacije o ponudbi!
Odločitev ob novem letu se vam obrestuje !

Želimo vam srečno, zdravo in uspešno Novo leto 2014!

Zelo vas bomo veseli v naših poslovnih enotah po Sloveniji vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

info@delavska-hranilnica.si
www.delavska.si
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v težavah nisem sam
lažje si izborim svoje pravice

skupaj smo močnejši
 imam kolektivno pogodbo

Želimo vam vesele praznike
in srečno novo leto!
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sindikat kovinske
in elektroindustrije Slovenije
gorenje poslovni sistem
Partizanska 12, 3503 Velenje


