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Imam plačane potne stroške, 
ki mi jih je dogovoril sindikat SKEI
NINA ŠTOK, KA

Torej, v prvi vrsti je moč sindikata odvi-
sna od števila članov oziroma drugače 
povedano: več kot nas je, močnejši smo. 
Ravno iz tega razloga je raven delavskih 
pravic v Gorenju neprimerljivo višja v 
primerjavi z večino drugih podjetij v 
državi. 

Prav tako bi v primeru neobstoja sindika-
tov na republiški ravni ne imeli takšnega 
standarda pravic na področju delov-
nopravne zakonodaje, kot so: letni do-
pust, povračilo stroškov za prehrano, 
stroškov za prevoz na delo, plačan 
odmor za malico, plačano bolniško 
odsotnost, plačano čakanje na delo 
doma, možnosti izobraževanja, jubi-
lejne nagrade, solidarnostne pomoči, 
dodatek za delovno dobo, določe-
na zaščita pred odpovedjo pogodbe 

o zaposlitvi, odpravnine, določene 
omejitve v okviru urejanja delovnega 
časa, zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja pri delu,...

Na tem mestu je potrebno izrecno iz-
postaviti tudi dejstvo, da je velika veči-
na zgoraj omenjenih pravic v Gorenju 
še dosti bolj ugodno urejena, in sicer 
zahvaljujoč še vedno precej močnemu 
položaju sindikata. Tako se lahko po-
hvalimo z izredno dobro podjetniško 
kolektivno pogodbo, ki nam v primer-
javi z zakonom in branžno kolektivno 
pogodbo nudi še toliko višji nivo pravic 
npr. na področju ureditve letnega do-
pusta, višine dodatka za delovno dobo, 
višine jubilejnih nagrad in solidarnostnih 
pomoči, možnosti napredovanja, izobra-
ževanja itd.

Nenazadnje gre omeniti še eno – za 
mnoge člane verjetno najbolj pomemb-
no – ugodnost članov, to je brezplačna 
pravna pomoč in brezplačno pravno 
varstvo vključno z zastopanjem pred 
sodiščem v delovnopravnih sporih z 
delodajalcem oziroma pri uveljavljanju 
pravic na podlagi dela in iz delovnega 
razmerja.

Marsikdo tudi ne ve, da so vsi člani naše-
ga sindikata kolektivno nezgodno za-
varovani pri Zavarovalnici Adriatic-Slo-
venica. Zavarovalne vsote za nezgodno 
zavarovanje znašajo: za nezgodno smrt 
2.000 €, za invalidnost zaradi nezgode 
4.000 € in za smrt zaradi bolezni 800 €, 
pri čemer kolektivno zavarovanje za pri-
mer invalidnosti ne velja le za nezgode na 
delu, temveč tudi za vse druge primere.

Drage članice in člani sindikata SKEI Gorenje,
Pred kratkim se je na nas obrnila ena izmed naših članic, in sicer z vprašanjem, zakaj je še vredno vztrajati oziroma 
ostati član sindikata, pri čemer nas je še pozvala, da ji navedemo vsaj 5 »pametnih« razlogov za to. Na njeno vpraša-
nje, ki je vsekakor na mestu, smo ji z veseljem odgovorili. Ob tem pa bi že na začetku želeli poudariti, da v kolikor bi 
obstajalo zgolj pet pametnih razlogov, bi sindikat že zdavnaj prenehal delovati oziroma obstajati v tako dobro orga-
nizirani obliki in še bolj pomembno – s tako velikim številom članov.

Sindikat SKEI mi je izboril jubilejno 
nagrado za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe
MARKO REPAS, Logistika

Ob upokojitvi mi pripada odpravnina, 
ki jo je izboril sindikat SKEI
ZRENKA BUNIĆ, HZPA
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Zaradi sindikata SKEI imam plačano 
toplo malico
VLAJKO SIMIĆ, HZPA

Sindikat SKEI se je tudi letos uspel 
dogovoriti za božičnico
IBRAHIM HALILOVIĆ, Mekom

Sindikat SKEI mi je izboril dodatek za 
delovno dobo
LJUBICA JEŽOVNIK, PSA

Vsako leto dobim regres za letni dopust, 
ki ga dogovori sindikat SKEI
ZRELKA VUČENOVIĆ, Vzdrževanje

Upravičena sem do solidarnostne 
pomoči, ki jo je dogovoril sindikat SKEI
KATICA DRAGIČEVIĆ, IPC

Zaradi sindikata SKEI imam več dopusta 

DARJA GARNBRET, Servis

Ob vsem navedenem pa ne smemo 
pozabiti še posebnih ugodnosti, ki jih 
ponuja naš sindikat v Gorenju, in sicer: 
povratne in nepovratne sindikalne 
solidarne pomoči ter blagajno vza-
jemne pomoči, s katerimi v precejšnji 
meri rešujemo socialne stiske naših čla-
nov. Na tem področju v sodelovanju z 
Delavsko hranilnico nudimo našim 
članom tudi ugodne kredite, pri čemer 
vsakemu članu ob najemu kredita sin-
dikat v celoti povrne stroške odobritve 
kredita.

Da pa bi članom sindikata še dodatno 
olajšali vsakdanje nakupovanje, imamo 
tu kartico ugodnosti ZSSS, na podlagi 
katere lahko vsi člani koristimo različne 
popuste oziroma ugodnosti najrazlič-
nejših ponudnikov.

Našim članom kot ugodnost ponujamo 
tudi letovanje v kamp prikolicah, ki 
jih imamo v Novigradu, in počitniških 

hišicah v Moravskih toplicah, Čatežu in 
v Podčetrtku.

Ker tudi medsebojno druženje sma-
tramo kot zelo pomemben dejavnik za 
doseganje dobrih rezultatov v podjetju, 
vsako leto organiziramo kar nekaj sin-
dikalnih izletov na različne destinaci-
je. Število udeležencev je vedno na za-
vidljivo visoki ravni. Za člane sindikata 
pa je strošek udeležbe bistveno nižji kot 
za ostale.

Omeniti je treba tudi to, da naše člane 
ob upokojitvi obdarimo s spominsko 
uro z logotipom sindikata SKEI.

Torej, če povzamemo: pogajalska moč 
sindikata je in bo vedno odvisna od 
podpore članstva. V kolikor članstva ni 
oziroma je številčno šibko, se tudi pravi-
ce zaposlenih zelo hitro začnejo klestiti. 
Dokaz za to so številna manjša podje-
tja, kjer delodajalec nima na drugi stra-

ni močnega pogajalca, kot je sindikat. 
Zato zaposleni uživajo zgolj minimum 
pravic, pa še te so jim velikokrat kršene. 
Ker si ne smemo dovoliti, da nas takšna 
zgodba doleti tudi v Gorenju, si bomo 
še naprej prizadevali za dvig števila čla-
nov in s tem krepitev moči sindikata v 
podjetju.

Ob koncu nam ostane še prijetna 
dolžnost. Dragi člani, iskrena hvala, 
ker nam pomagate izpolnjevati sku-
paj zastavljene cilje. Hvala lepa, ker 
skupaj z vami lahko tudi ob zaključ-
ku leta 2016 z veseljem in ponosno 
ugotovimo, da smo na pravi poti.

Preživite miren in lep konec leta, 
vzemite si čas za tiste, ki vas čez leto 
najbolj pogrešajo.

Želimo vam vesele božične praznike 
in srečno 2017!

Vaš SKEI
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Želimo 
vam vesele 
praznike
in srečno
novo
leto.

sindikat kovinske
in elektroindustrije Slovenije
gorenje poslovni sistem
Partizanska 12, 3503 Velenje

Nagradno vprašanje
Naštejte najmanj tri pravice, ki jih je izboril sindikat SKEI.
Med srečne izžrebance bodo podeljene nagrade:
1xtedenski najem apartmaja v Termah Čatež, 3x jakna SKEI gorenje in 5x dežnik SKEI gorenje.
Sodelujejo lahko člani SKEI gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ enim kuponom.
Izpolnjene kupone lahko oddate svojemu sindikalnemu zaupniku do 20. januarja 2017.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:



info skei gorenje december 20164

info skei gorenje; izdaja: skei gorenje ps, Partizanska 12, Velenje; Naklada: 4.000 izvodov; Pripravili: Metka Šprahman, Danijela Stanič in Žan Zeba; 
Telefon: 03 899 28 31; e-pošta: zan.zeba@gorenje.com; Grafično oblikovanje: AV Studio; Tisk: Gorenje IPC


