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Potek socialnega dialoga
Dne 02.10.2014 je potekala 11. seja skupine 
za socialni dialog, kjer je delodajalska stran 
uvodoma povzela svoje predloge v zvezi 
s spremembami podjetniške kolektivne 
pogodbe.

Na tem mestu je bil dan poudarek na znižanje 
števila dni rednega letnega dopusta po posame-
znih kriterijih (zahtevnost dela, delovna doba, 
starost delavca, delovni pogoji, socialni kriteriji) 
kot tudi izrednega plačanega dopusta, znižanje 
dodatka za delovno dobo ter znižanje zneskov 
solidarnostnih pomoči (za smrt delavca ali ožje-
ga družinskega člana, ob nastanku težje invali-
dnosti, v primeru elementarnih nesreč, bolniške 
odsotnosti nad tri mesece). V nadaljevanju seje 
je v okviru glavne točke dnevnega reda - pred-
stavitev predloga sindikata glede spremembe 
podjetniške kolektivne pogodbe (obseg dopu-
sta, dodatek za delovno dobo) - sindikalna stran 
zavzela stališča oziroma podala naslednje skle-
pe:
1. Skupščina Konference SKEI PS Gorenje pod-

pira nadaljnji potek socialnega dialoga, pri 
čemer ima pogajalska skupina sindikata še 
naprej absolutno podporo sindikalnih zau-
pnikov;

2. Predlog delodajalske strani glede sprememb 
določil podjetniške kolektivne pogodbe, ki 
se nanašajo na dodatke iz naslova delovne 
dobe, je za sindikalno stran v celoti nespreje-
mljiv;

3. Glede predloga delodajalske strani v zvezi 
s spremembami določil podjetniške kolek-
tivne pogodbe, ki se nanašajo na odmero 
letnega dopusta, se je sindikalna stran na 
podlagi ustreznih analiz števila dni dopusta 
pri zaposlenih pripravljena pogajati v smislu 
določitve »socialne kapice« oziroma maksi-
malnega števila dni letnega dopusta;

4. Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela 
se naj uredi naknadno, ko bo sprejeta ustre-
zna nova ureditev v kolektivni pogodbi na 
ravni dejavnosti

Naslednja seja skupine za socialni dialog bo 
predvidoma v začetku naslednjega leta.

Ustanovljen Evropski svet delavcev

25. septembra 2014 je bila na sedežu Gorenja, d.d. v Velenju usta-
novna seja Evropskega sveta delavcev (ESD) Skupine Gorenje. Sle-
dnji je bil ustanovljen na podlagi pobude SKEI Konference sindi-
kalnih podružnic poslovnega sistema Gorenje, zaradi česar smo še 
toliko bolj ponosni na dejstvo, da smo prvo podjetje v Sloveniji, ki 
je ustanovilo ta evropski organ za predstavnike zaposlenih.

Na ustanovni seji je za predsednika ESD bil izvoljen Peter Kobal, ki je obe-
nem tudi predsednik sveta delavcev Gorenja, d.d. in je vodil prvo sejo ESD. 
Namestnika sta postala predstavnik hčerinske družbe iz Slovenije Gorenje 
IPC d.o.o. Aleksander Hudej in Marie Jahnová, predstavnica največjega hče-
rinskega podjetja v EU izven Slovenije Mora Moravia s Češke. Za sekretarja 
je bil izvoljen Krešimir Martinjak.
Na prvi seji so se člani ESD seznanili z vizijo in strateškim načrtom Skupine 
Gorenje, kodeksom ravnanja, poslovanjem v letošnjem letu in operativno 
odličnostjo proizvodnih družb. Seje ESD bodo v nadaljevanju predvidoma 
potekale dvakrat letno.
Ključna akta s področja ureditve ESD sta: Direktiva 2009/38/ES o ustanovitvi 
Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja 
z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti ter Za-
kon o evropskih svetih delavcev (ZESD). Na podlagi navedene zakonodaje 
je bil sklenjen tudi Sporazum o ustanovitvi ESD v podjetjih skupine Gore-
nje, ki med drugim določa, da ima ESD pravico biti informiran in izražati 
mnenje (opraviti posvetovanje) o vseh zadevah, ki zadevajo gospodarske 
in socialne interese zaposlenih v katerem izmed podjetij skupine Gorenje v 
različnih državah znotraj področja veljavnosti tega sporazuma. Tako mora 
uprava obveščati ESD zlasti o strukturi družb ali povezanih družb, njihovem 
gospodarskem in finančnem položaju ter predvidenem razvoju poslovanja, 
proizvodnje in prodaje. Osnova za obveščanje in posvetovanje pa je letno 
poročilo oziroma letni načrt podjetij v skupini Gorenje.
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Srečanje s sindikalisti 
v Panasonicu

Panasonic je veliko in zelo uspešno podjetje, njihova blagov-
na znamka pa je prepoznavna po celem svetu. Na evropskem 
trgu imajo še precej »rezerve«, saj so na trgu bele tehnike so-
razmerno slabo zastopani. To sodelovanje bi moralo občutno 
povečati obseg proizvodnje. Pričakujemo namreč, da bomo s 
tem strateškim partnerstvom tudi zaposleni v slovenskih to-
varnah Gorenja dobili dodatno delo in zapolnili proste kapaci-
tete naših, torej slovenskih tovarn.

Prav zaradi pomembnosti sodelovanja smo s predstavniki 
sindikata v Panasonicu že navezali stike in jih tudi obiskali. 
Ogledali smo si njihove proizvodne obrate ter se podrobno 
seznanili z delovanjem njihovega sindikata.

Obisk seniorjev 
ReO SKEI Velenje

Seniorji ReO SKEI Velenje smo si z velikim veseljem ogledali 
proizvodnjo Gorenja. Nekaterim članom so nam spomini na 
Gorenje še zelo sveži. V proizvodnji so na vsakem koraku vi-
dne spremembe.

O tem smo se lahko prepričali ob ogledu vseh treh ključnih 
programov gospodinjskih aparatov. Nove linije pomivalnih 
strojev in hladilnikov Red bull, pralnih strojev Asko in parnih 
pečic so le nekatere izmed novosti, ki so nas zelo navdušile.

Veseli smo, da se delajo novi proizvodi z večjo dodano vre-
dnostjo in upamo, da bo tudi dovolj naročil, da bodo delavci 
imeli delo!

Kulturni večer
Pero Lovšin, stari glasbeni 
maček, frontman Pankrtov, 
ljubitelj južnih krajev, 
tamkajšnjih ljudi in njihovih 
navad, nogometa, smučanja, 
punka in še česa.

Predstavil nam je svojo knjigo z naslo-
vom Moj pogled na svet, kjer je strnil 
utrinke dogodivščin z odrov in iz za-
kulisja. Gre za izbor tekstov med leto-
ma 1977 in 2014. Besedila spremljajo 
fotografije iz različnih življenjskih ob-
dobij, tudi do sedaj še neobjavljene.
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1. nagrada

2 x TEDENSKI NAJEM APARTMAJA V 
TERMAH OLIMIA V PODČETRTKU

Srečko Šimunkovič, Gorenje d.d. RAZVOJ 

(na sliki)

Fatima Dropić, KA (na sliki)

2. nagrada

5 x NAHRBTNIK

Subhija Trako, MEKOM PLASTIKA

Marta Napotnik, GALVANA

Mato Radić, IPC PG STR

Jožica Tisnikar, EKSPEDIT

Mitja Verlič, PSA Lakirnica

3. nagrada

5 x DEŽNIK

Branko Mikložič, AROSA MOBILIA

Admir Hankić, GORENJE GOSTINSTVO

Milan Glinšek, ORODJARNA

Cvetka Sever, BISTRICA OB SOTLI

Dragica Hribar, HZA

Nagradno vprašanje
Napišite ime in priimek Predsednika IO SKEI Gorenje GA.
Med srečne izžrebance bodo podeljene nagrade:
2x tedenski najem apartmaja v Termah Čatež in 100 smučarskih kap SKEI Gorenje.

Sodelujejo lahko člani skei gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ enim kuponom.
Izpolnjene kupone oddajte svojemu zaupniku do 20. Januarja 2015.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:

Seznam nagrajencev preteklega žrebanja:
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M islim, da imam v Logistiki 
dovolj podpore tako s strani 
članstva kot tudi vodstva, s 

katerim korektno sodelujemo in sku-
pno rešujemo težave. Podpora članstva 
je dragocenega pomena, zlasti pri re-
ševanju vprašanj sindikalnega značaja. 
Nagovarjanje nečlanov je pogojeno z 
željo povezovanja ljudi s podobnimi 
interesi. To počnem s predstavljanjem 
pomembnosti oziroma prednosti delo-
vanja sindikata na vseh nivojih: od sin-
dikalne skupine do nivoja države, kjer 
sindikat nastopa kot partner pri pogaja-
njih o socialni politiki in delovno pravni 
zakonodaji. Pridobivanje novih članov 
tako poteka s prikazovanjem celotnega 
spektra sindikalnih aktivnosti, pri čemer 
vseskozi poudarjamo, da sadove trdne-
ga dela sindikata uživajo tudi nečlani.

Prihodnost sindikata vidim v bolj agre-
sivnem in radikalnem pristopu v okviru 
boja za delavske pravice in socialno var-
nost zaposlenih, predvsem članov sin-
dikata. Če si kot sindikalist želiš uspeha 
v sredini, ki jo zastopaš, je maksimalna 
angažiranost ključnega pomena.

Za pravice se je treba boriti, kajti dobili 
bomo samo tisto, kar si izborimo s po-
gajanji. Čisto nič nam ne bo podarjeno.

Vsem, ki so sindikalno aktivni, predla-
gam maksimalno angažiranost pri za-
ščiti delavskih pravic in boju za pravič-
no ceno dela. Mislim, da so člani najbolj 
zadovoljni s sklenjenimi kolektivnimi 

pogodbami, najbolj pa jih moti dejstvo, 
da tudi nečlani uživajo vse ugodnosti, 
dosežene s strani sindikatov.

Dober sindikalist mora imeti sindikat v 
duši, predvsem pa mora biti brezkom-
promisen borec za pravice članstva, ki 
ga zastopa.

V kolikor z delodajalci ni moč doseči 
dogovora na drugačen način, so po 
mojem mnenju demonstracije vseka-
kor upravičene, saj so sestavni del boja 
za delavske in socialne pravice. Ob tem 
bi izpostavil, da se sindikati še vedno 
premalo zavedajo svoje moči. Menim 

pa tudi, da bi lahko precej bolj enotno 
nastopali.

V prihodnje si želim slišati s strani vod-
stvenih sindikalistov na nivoju države 
še več kritik namenjenih nečlanom. 
Namreč, zgolj s povečevanjem števila 
članov bomo v boju za delavske pravi-
ce močnejši in s tem tudi uspešnejši. Ne 
nazadnje bomo na ta način v prihodno-
sti imeli tudi boljše pogajalsko izhodi-
šče za pogovore o ceni dela.

Za konec bi vsem zaposlenim v 
Gorenju zaželel srečno, zdravo in 
veselo leto 2015!

Skupaj smo močnejši!
Za sindikalnega zaupnika sem bil prvič izvoljen pred več kot 20 leti. Začetki so bili polni izzivov, saj smo se 
soočili s tranzicijo, težkim bojem za delavske pravice v kapitalizmu itd. Kot član pogajalske skupine v okvi-
ru socialnega dialoga prištevam med vidnejše uspehe povišanje najnižje izplačane neto plače v podjetju 
ter vključitev enotnih dodatkov k plačam v zneskih 90, 70 in 50 EUR bruto v osnovne plače zaposlenih.

Vinko Jeličič, Predsednik IO SKEI Gorenje GA.



Spoštovane članice in člani sindikata SKEI podjetja Gorenje !

Res je bilo lepo sodelovati z vami,

Enaka so naša pričakovanja tudi v bodoče,

Čeprav napovedi niso rožnate,

Ne mislimo za vas, spremeniti ugodnih pogojev poslovanja, 

Ostali bomo zvesti vašim pričakovanjem in prijazni v teh časih.

Nudili vam bomo najcenejše plačevanje položnic,

Odprtim osebnim računom bomo računali najnižji strošek vodenja, 

Varčevanje »depozit« vam bo omogočalo do 2,60 % obrestno mero, 

Obrestna mera za pokojninsko varčevanje, pa bo kar 5,00 %.

Lahko boste najeli ugodne gotovinske kredite do 120 mesecev,

Enako ugodni bodo tudi stanovanjski krediti do 360 mesecev,

Trudili se bomo, da bomo ostali vaša najboljša banka,

Odločitev bo vedno vaša in zagotovo pravilna.

2015 !

VAŠA HRANILNICA !

Oglasite se v naši poslovni enoti:
Velenje, Šaleška 20, tel.: 03 620 93 90,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

DELAVSKA HRANILNICA
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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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