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Ali ste zadovoljni z dosedanjim 
potekom oziroma rezultati 
socialnega dialoga?

Nikoli ne moreš biti popolnoma zado-
voljen z rezultati pogajanj, saj nikoli ne 
rešiš vseh problemov, sklepati pa mo-
raš tudi kompromise in sprejemati tudi 
manj všečne odločitve. Vedno razmišljaš 
o tem, da bomo še vedno dovolj konku-
renčni in bomo ohranili delovna mesta, 
po drugi strani pa, da bomo zaposlenim 
dogovorili zadovoljive standarde. Seve-
da je na koncu vedno najpomembnejša 
plača, ki mora ljudem omogočati dostoj-
no življenje in biti stimulacija za dobro 
opravljanje dela.

Ocenjujete, da imate dobro 
pogajalsko ekipo?

Pogajalska ekipa, ki jo ima sindikat, je se-
stavljena iz pogajalcev različne izobraz-
bene strukture in so zaposleni na raz-
ličnih delovnih mestih. Skratka, imamo 
pokrite vse segmente, kjer so zaposleni 
naši člani. Pogajalska moč pa je tolikšna, 
kolikor imamo za seboj članov in teh je v 
Gorenju veliko. V proizvodnji je včlanje-
nih v sindikat tudi do 90 % zaposlenih, 
medtem ko v režiji okoli 30 % zaposle-
nih. Verjamem, da bomo v prihodnje še 
kako potrebovali močno podporo čla-
nov, zato pozivam vse, ki še niso člani, 

da se nam pridružijo. V Gorenju imamo 
še veliko nadstandardov, ki jih bomo po-
skušali ohraniti.

Kako komunicirate s članstvom?

Najboljši je osebni stik s člani, zato smo 
velikokrat med člani na njihovih delov-
nih mestih. Imamo tudi zelo dobro po-
stavljeno mrežo sindikalnih zaupnikov, ki 
so v direktnem stiku s člani. Prav tako iz-
dajamo svoje sindikalno glasilo info.skei.
gorenje, v katerem predstavljamo naše 
aktivnosti. Z osebnim stikom pridobimo 
ogromno koristnih informacij, obveščeni 
pa smo tudi o raznih kršitvah in pritiskih 
s strani nadrejenih tako v proizvodnji kot 
v režiji. Moti me pa predvsem dejstvo, da 
se s strani podjetja večkrat poskuša raje 
zatreti vire kot pa problem rešiti.

Kaj pričakujete v nadaljevanju 
socialnega dialoga?

Seveda bo velik pritisk z delodajalske 
strani v smislu zniževanja števila dni le-
tnega dopusta, potrebno pa se bo tudi 
dogovoriti glede politike KOP-a. Ostane 
nam še reševanje problematike deficitar-
nih delovnih mest in reševanje zaposle-
nih, ki so po dolgih letih dela v Gorenju 
zaradi potrebe po razumevanju dolo-
čenih kriznih situacij v preteklosti ostali 
razporejeni v najnižjih plačnih razredih.

Na koncu bi se želel zahvaliti za pod-
poro vsem članom sindikata, zaradi 
katerih imamo moč in zaradi katerih 
sploh lahko poteka socialni dialog. Več 
kot nas bo, lažje bomo dogovarjali in 
vztrajali pri spoštovanju naših pravic! 

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Dogovorjene pomembne 
spremembe plačnega sistema
Po uspešnem dogovoru o ohranitvi dodatka na delovno dobo v višini 1% letno, zvišanju zneskov jubilej-
nih nagrad za 10, 20, 30 in 40 let skupne delovne dobe ter zvišanju solidarnostnih pomoči ob elemen-
tarnih nesrečah, smrti delavca in ožjih družinskih članov, ob nastanku težje invalidnosti ter daljši bolniški 
odsotnosti, smo letos nadaljevali z odpravo plačnih nesorazmerij.

Po zakonu ni jubilejnih nagrad, ni 
solidarnostnih pomoči, dopust je 
določen v trajanju zgolj štirih te-
dnov (20 dni)... vse, kar imamo da-
nes več, je dogovoril sindikat.

Vinko Jeličić,
vodja pogajalske skupine SKEI Gorenje 
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Nagradno vprašanje
Koliko poslovalnic ima papirnica OFFICE&MORE po Sloveniji?
Med srečne izžrebance bomo podelili naslednje nagrade: 1 x tedenski najem apartmaja v termah Čatež, 
1 x komplet treh potovalnih kovčkov TRAVEL & MORE, 10 x majica OFFICE & MORE.
Sodelujejo lahko le člani SKEI gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ enim kuponom.
Izpolnjene kupone lahko oddate svojemu sindikalnemu zaupniku do 10. julija 2017.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:

1. nagrada
tedenski najem apartmaja v 
termah Čatež
Irena LEMEŽ, KA (na sliki)

2. nagrada
jakna
Klavdija LAJLAR, 
MEKOM GALVANA (na sliki)
Tomaž KLAVŽ 
ORODJARNA (na sliki)
Metka MATEVŽIČ, IPC (na sliki)

3. nagrada
dežnik
Bronja MUMEL, AROSA MOBILIA
Matej KOVAČ, VZDRŽEVANJE
Gregor OSOJNIK, MEKOM BISTRICA
Renata PLAZAR, SERVIS
Irena ROZMAN, LOGISTIKA

Edin TABAKOVIČ, PSA
Ljubica ŠIMEK, MEKOM PLASTIKA
Indira KUSUMOVIČ, HZPA
Ema KOTNIK, OGREVALNI SISTEMI
Roman BANOVŠEK, SSS

Nagrajenci preteklega žrebanja:
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Dobitnik plakete 
ZSSS 2017

Branko Štiberc (četrti z leve) se je v sin-
dikat včlanil pred 39 leti, ko se je zaposlil 
v tedanjem Marlesu, ki je moral v stečaj. 
Čeprav je s sodelavci ves čas delal na isti 
lokaciji, je menjal več delodajalcev in do-
živel ter preživel več prodaj in stečajev 
podjetij, ki so najbolj prizadeli delavce. 
Štiberc je bil zaposlen v Marlesu Pohi-
štvo, Gorenju Notranja oprema, nem-
škem Cobe Capitalu AM ter v podjetju 
Arosa Mobilia, kjer dela še danes.

»Ves čas se je sindikat boril za ohranitev 
čim večjega števila delovnih mest. Medtem 
ko nas je bilo v Gorenju Notranja oprema 
zaposlenih okoli 540, nas je trenutno v 
podjetju Arosa Mobilia še okoli 95. V za-

dnjih letih sem skupaj s sodelavci ‘preživel’ 
več kot deset postopkov za ugotavljanje 
presežnih delavcev. V sindikatu smo si ve-
dno prizadevali za ohranitev čim večjega 
števila delovnih mest. Za vsako delovno 

mesto smo se borili,« pojasnjuje Štiberc. 
»Sindikat v postopku ugotavljanja prese-
žnih delavcev po zakonu sodeluje, vendar 
pa njihove odpustitve ne more preprečiti.«

V petek, 19.5.2017, je 
na Kidričevi 12 v Vele-
nju potekala slavnostna 
otvoritev novih prosto-
rov Podružnice Dela-
vske hranilnice Velenje. 
Nova poslovna enota, 
ekspozitura Velenje, je 
že 39. enota Delavske 
hranilnice. Člani sindi-
kata SKEI imajo v Dela-
vski hranilnici kar nekaj 
ugodnosti.

Šport
Tudi letos smo športno zelo 
aktivni in uspešni

Na 14. letnih športnih igrah SKEI 
Slovenije, ki so bile tokrat v Železnikih, je 
ekipa SKEI ReO Velenje osvojila skupno 
1. mesto.



info skei gorenje junij 20174

info skei gorenje; izdaja: skei gorenje, 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

Najdete nas:
Office&More center Velenjka
Celjska cesta 40. 3320 Velenje, Tel.:03 620 25 96

Office&More Velenje
Cankarjeva 2A, 3220 Velenje, Tel.:03 620 82 15


