PETER ŠTREKELJ
je vodenje sindikata v Trimo Trebnje
prevzel v maju 1993. Sindikalno
podružnico je postavil na noge, v vseh
letih je bil aktiven sindikalni zaupnik tudi
v Regijski organizaciji in SKEI Slovenije.
V kriznem obdobju po letu 2008 je bil
trd boj tako za ohranitev podjetja kot
za pravice zaposlenih. Po aktivnem
sodelovanju v prodajnem postopku
verjame, da je izbrani kupec pravi lastnik
in bo zagotavljal dolgoročno uspešnost
podjetja in zaposlenim. Vsa prizadevanja za obstoj podjetja in
ohranitev delovnih mest, a tudi skrb v zvezi s prodajo podjetja, je
povezalo svet delavcev in sindikat v podjetju, zaposleni pa obema
zaupajo.
Petru Štreklju se za njegov dosedanji trud in delo v sindikatu
podeljuje odličje SKEI.

VINCENCIJ JAKOPIČ
je dolgoletni sindikalni aktivist, tovariš
in dolgoletni predsednik sindikalne
podružnice SKEI v podjetju Litostroj
Power. Jaka, kot ga vsi kličemo, je
svojo sindikalno pot začel še preden
je Slovenija postala neodvisna država,
vzgojil pa je tudi veliko sindikalnega
kadra v podjetju, tudi v obdobjih, ko
ni bil predsednik sindikata. V ključnem
trenutku je spet prevzel vajeti v svoje
roke in obdržal članstvo. Gojil je principe
solidarnosti in tovarištva, bil zgled pravičnosti in poštenosti in oster
pogajalec za pravice delavcev. Sodeloval je z vsem srcem na vseh
sindikalnih protestih in shodih z zastavo SKEI, ki jo je nosil ponosno.
Želimo mu, da uživa v zasluženem pokoju z željo, da se nam v
akcijah še vedno pridruži ter mu v zahvalo podeljujemo odličje
SKEI.

BRANKO AMON
Danes že upokojeni, a dolgoletni
sindikalni aktivist in ustanovni član SKEI
od leta 1990, takrat kot predsednik
sindikalne podružnice Gorenje Servis.
Ves čas svojega aktivnega dela je bil
viden nosilec funkcij, tako v Poslovnem
sistemu Gorenje kot kasneje v Regijski
organizaciji SKEI Slovenije. Upokojil se je
kot sekretar Regijske organizacije Velenje,
kjer je zapustil zgledno opravljeno delo. S
svojim delom je znal poskrbeti za dobre
odnose in medsebojno spoštovanje, tudi kakšno šalo je znal povedati,
ko je bilo najtežje. Bil je tudi prvi predsednik komisije za mlade,
nosilec projekta celostne podobe SKEI in pridobivanja članstva.
Prav nič ne pretiravamo, če rečemo, da je pripomogel k rasti
organizacije prav na vseh področjih in mu zato podeljujemo
odličje SKEI.

SINDIKALNA PODRUŽNICA
GORENJE I.P.C. invalidsko podjetniški center
je ena večjih sindikalnih podružnic v Regijski organizaciji Velenje in je
nastala pred 25. leti. Šteje okoli 800 članov. Povezana je v konferenco
poslovnega sistema SKEI Gorenje. Imajo visoko stopnjo sindikalne
organiziranosti, kar 65 %, kar dokazuje njihovo uspešno delo.
Sindikalni zaupniki so ves čas v stiku z zaposlenimi in jim pomagajo,
ter jim znajo razložiti, da je le številčen sindikat lahko tudi močan.
Izvršni odbor sindikalne podružnice je bil pobudnik zdravega zajtrka,
borec za enake pravice žensk in moških, za enake pravice v sistemu
Gorenje. Pri terjanju pravic jih odlikuje izjemen pogum in delo za
člane. Sprotno problematiko rešujejo ažurno. O sindikalnem delu so
dobro obveščeni, 2x letno izdajajo svoj informativni list » NA KRATKO«,
organizirajo pa tudi strokovne ekskurzije ter člane spodbujajo k
udeležbi na športnih igrah. Ustanovili so tudi aktiv mladih.

ZORA SERMEŽANSKI
Je dolgoletna članica sindikata,
sindikalna zaupnica in od 2001-2016
tudi predsednica sindikalne podružnice
SKEI Gorenje Servis iz Velenja. Na njeno
pobudo so zaposleni leta 2014 iz sredstev
za prehrano donirali solidarnostno
pomoč v poplavah prizadetim v Srbiji,
BiH in Hrvaški. Zbranih je bilo skoraj
25.000 € sredstev iz katerih so bili
kupljeni nujni življenjski artikli. Na njeno
pobudo je bila izvedena tudi podobna
akcija za poplavljene v domovini. Ves čas je bila aktivna tudi na
področju kulture in tudi tako skrbela za dobro vzdušje. Organizira
in pomaga pri izvedbi prireditev na katerih zaposleni predstavljajo
svoje izdelke. Zaslužna je tudi za delovanje sklada Sklada vzajemnosti
in solidarnosti, ki vsako leto nameni velik del sredstev za solidarne
pomoči zaposlenim, in upravlja z lastnimi počitniškimi kapacitetami.
Zora je sindikalna zaupnica, kakršno si organizacija lahko le
želi, zato se ji za njeno delo zahvaljujemo z odličjem.

ALOJZ KRANJC
je član SKEI že od leta 1990. Od
nekdaj je znal aktivirati somišljenike za
sindikalne ideje. Bil je tako član izvršnega
odbora sindikalne podružnice Metalna
Senovo, kot tudi njen predsednik v
dveh mandatih. Vodenje je prevzel v
najbolj občutljivih trenutkih prisilne
poravnave družbe in podružnico ne le
obdržal, temveč še okrepil. Pomagal
je tudi svojemu nasledniku. Sedaj se
redno udeležuje tudi športnih druženj
in je udeleženec tradicionalnih pohodov SKEI na Triglav, kamor je s
svojim zanesljivim korakom pospremil že marsikaterega člana SKEI. Je
aktiven skrbnik počitniških kapacitet.
Lojz je v svoji sindikalni karieri pustil velik pečat ne le v Metalni
ampak v celotni Regiji SKEI Posavja ter SKEI Slovenije. Lojzu se
za njegovo dolgoletno delo zahvaljujemo z podelitvijo odličja
SKEI.

ZLATKO RAVNJAK
je dolgoletni član SKEI in predsednik
sindikalne podružnice SKEI Monter
Dravograd. Ko se je po razpadu skupne
države podjetje znašlo v velikih težavah,
je Zlatko veliko pripomogel, da so jih s
skupnimi močmi premagali. Prav tako
je kot predsednik sindikata v podjetju v
času lastninjena podjetja odigral glavno
vlogo. Po njegovi zaslugi imajo delavci
v podjetju veliko bonitet, tudi v primeru
slabšega poslovanja podjetja. S svojim
delom in idejami je pomagal že številnim sindikalnim podružnicam,
prav tako je zelo aktiven tudi pri delu ReO SKEI Koroške in zaslužen
za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja marsikaterega
delavca na Koroškem. Da mu zaposleni resnično zaupajo kaže tudi to,
da Zlatko Ravnjak že od leta 1993 predseduje sindikalni podružnici
kar pomeni skupaj 23 let sindikalnega dela.
Zlatku se za njegovo dolgoletno delo zahvaljujemo s
podelitvijo odličja SKEI.

SINDIKALNA PODRUŽNICA
SKEI MPI - Reciklaža
Je ena od sindikalnih podružnic bivšega poslovnega sistema Rudnika
Mežica. V podjetju je zaposlenih 83 delavk in delavcev od tega je 76
delavk in delavcev članov sindikata SKEI. Podjetje proizvaja svinčene
izdelke in zlitine in ima zelo dolgo tradicijo. Že v času skupne države
Jugoslavije je bil sindikat v tem podjetju zelo aktiven in dobro
organiziran. Za svoje delo in doprinos k sindikalnemu gibanju je bil
nagrajen z dodelitvijo srebrne plakete Zveze sindikatov Jugoslavije.
SKEI MPI – Reciklaža je član SKEI Konference sindikata Rudnika
Mežica in ReO SKEI Koroške. Čeprav gre za malo podružnico je
sindikat v tem podjetju zelo aktiven saj svoje pozitivne izkušnje
prenaša tudi na zaposlene v drugih podjetjih in bi lahko bil
vzgled marsikateri večji sindikalni podružnici ali podjetju.

VILJEM NOVAK
Je član sindikata SKEI od samega
začetka. Predsednik sindikata SKEI MPI
Reciklaža iz Žerjava je od leta 1992.
Predsednik ReO SKEI Koroške je od leta
1997, ko se je še imenovala območna
organizacija SKEI Koroška. Od leta 2006
je tudi podpredsednik SKEI Slovenije za
dejavnost kovinskih materialov in livarn.
Vili Novak je človek, pri katerem ne boste
slišali besed NE, NE BOM ali NOČEM.
Je oseba, ki pomaga in vzpodbuja
vsakogar, za njega ne obstaja problem, ki ne bi bil rešljiv in to je tudi
glavni razlog, da je pri delavcih zelo priljubljen in spoštovanja vreden
sindikalist na Koroškem in tudi drugod. Zanj je beseda solidarnost
iznad vsega. Pri sindikalnem delu se je izkazal kot zelo uspešen
pogajalec za pravice in nadstandarde delavcev. Na njegovo pobudo
je sindikalna podružnica sodelovala skoraj v vseh humanitarnih
akcijah na Koroškem in v Sloveniji. Uspešno delo v sindikalni
podružnici je prinesel tudi v Konferenco sindikata Rudnika Mežica,
saj bonitete in nadstandarde, ki jih je izpogajal, koristijo vsi članice
konference. Svoje pozitivne izkušnje je prenesel tudi na delovanje
regijske organizacije SKEI Koroške in na enak način deluje tudi pri delu
in aktivnostih, ki jih opravlja za SKEI Slovenije. Pozitivno, sproščeno,
umirjeno in razumevajoče.
Viliju se za njegovo požrtvovalno delo, in to da je pripomogel
k rasti in ugledu organizacije tudi na mednarodnem področju,
zahvaljujemo in mu zato podeljujemo odličje SKEI.

DRAŽEN PAUNOVIČ
Je sindikalni zaupnik podružnice SKEI
Odelo Prebold, kjer predstavlja vezni
člen med izvršnim odborom sindikalne
podružnice in zunanjim predsednikom.
Izpostavil se je, ko je bilo najbolj
potrebno in ko je delodajalec želel
onemogočati uspešno delo sindikata v
podjetju. Z lastnim izpostavljanjem je
tvegal izgubo zaposlitve, saj je prejel kar
dve opozorili pred odpovedjo delovnega
razmerja, obakrat povezani s sindikalnim
delom. To bi lahko pomenilo prenehanje delovanja sindikata, a se
to ni zgodilo. S svojim delom je zagotovil uspešno in učinkovito
delo v izvršnem odboru podružnice in s tem prispeval k izboljšanju
ekonomskega in socialnega položaja članov.
Dražen je pomembno prispeval k razvoju in krepitvi ne le
sindikalne podružnice, temveč celotne organizacije ter k
ugledu SKEI, zaradi česar mu SKEI podeljuje odličje.

BRANKO KRAJNC
je bil v prejšnjem in sedanjem mandatu
predsednik sindikalne podružnice
Arcont IP IZ Gornje Radgone. V podjetju
je kot predsednik sindikata aktivno in
konstruktivno sodeloval pri sprejemu
in podpisu podjetniške kolektivne
pogodbe. V tem mandatu je bil izvoljen
tudi za podpredsednika regije in je tudi
predlagani kandidat za republiški odbor
SKEI Slovenije.
V enem mandatu je uspel urediti, da je sindikalna podružnica, ki
je bila prej povprečna sindikalna podružnica, postala ena najbolj
uspešnih ter urejenih sindikalnih podružnic, ki skrbi za pravice
zaposlenih, večinoma invalidov. Zato je v največji meri zaslužen prav
Branko s pomočjo izvršnega odbora.
Branku se SKEI za njegovo prizadevno delo zahvaljuje s
podelitvijo odličja.

