
 
                                                             

                                  
 
                                              

 

PREGLED  DELA IN AKTIVNOSTI  V  LETU   2007 
 
 
 
Prav je, da ob izteka leta pregledamo, kaj smo delali, kje smo želi uspehe 
in kje nam ni najbolj  uspelo. 
 
Če smo lani zapisali, da je bilo kongresno leto SKEI, lahko rečemo, da je 
letos kongresno leto ZSSS. Omenjeni kongres je bil sklican 7. decembra, 
več o tem bomo lahko slišali od naših  kolegov, ki so bili delegati na 
kongresu. S ponosom lahko zapišemo, da je  predsednikovanje kongresu 
bilo zaupano predsednici SKEI Slovenije, Lidiji Jerkič. Za SKEI Slovenije bi 
lahko zapisali, da je leto konsolidacije, delo in delovanje je potekalo brez 
večjih pretresov in ukvarjanja s samim sabo, teklo je po planu in v okviru 
načrtovanih aktivnostih, tako doma, kot v mednarodnem merilu.  
 
Enaka ugotovitev bi lahko bila za SKEI ReO Velenje, ki je delala in delovala 
v duhu planskih usmeritev in finančnega plana.  
 
Lahko se pohvalimo z ustanovitvijo dveh novih SP. Konec julija smo 
ustanovili SKEI SP v podjetju Blues, ki se danes imenuje Turna. Prvo 
soboto v decembru, smo akcijo uspešno izpeljali še za SKEI SP podjetja 
Podkrižnik iz Ljubnega ob Savinji. V teh dneh bomo posredovali zahtevek 
za pridobitev Odločbe o hrambi statuta pri UE v Mozirju.  
 
Na sejah IO SKEI ReO  smo uspešno  uvedli novo točko stalnico »gibanje 
članstva«, ki sodi v okvir realizacije sprejetega projekta pridobivanje 
novega članstva. Lahko se pohvalimo, da se gibljemo v okviru 
načrtovanega pristopa novih članov, ki je bil napovedan za število 50 novih 
članov v letu 2007.  Ob tem smo spoznali, da bomo morali za dosego 
boljših rezultatov, izpeljati izobraževanje zaupnikov.  
 
Najpomembnejše področje našega dela v iztekajočem letu je pogajanje za 
višje plače. Skozi tarifni del KPD smo uspeli plače povečati le  iz naslova 
inflacije od 2,5 do 3 %. Trenutna inflacija se približuje 6 %. Delodajalci 
kljub visoki inflaciji niso pripravljeni dvigniti plač, prav tako se niso 
pripravljeni pogajati za dvig plač iz naslova produktivnosti na nivoju 
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države. Zaradi tega smo sprejeli odločitev o protestnem shodu, ki bil 17. 
novembra 2007 in privabil v Ljubljano največje število protestnikov v 
zgodovini Slovenije. 
 
 
Organiziranost in delovanje 
 

• Skladno s planom dela je bilo sklicano 9 rednih sej IO, 3 seje ReO, od katerih 
sta bili dve redni, ena je bila v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), 
izvedena skupaj z OO ZSSS Velenje. Vsebovala je delavnico o diskriminaciji, 
obravnavala kongresne dokumente ZSSS in se seznanila z načrtovanim 
protestnim shodom v Ljubljani. 
Seje so obravnavale načrtovane vsebinske teme in bile zadovoljivo obiskane.  
V marcu letošnjega leta smo bili tudi gostitelji seje IO SKEI Slovenije.  
 

• Zaključni račun za leto 2006, je bil v primerjavi z letom poprej bistveno 
ugodnejši. Dosegli smo razliko prihodka nad odhodki v višini nekaj več kot 
1.800.000,00 SIT oziroma 7.600,00 € . 
Z veseljem lahko zapišemo, da bomo po planskih predvidevanjih uspešno 
zaključili poslovno leto 2007.  
 

• Uspeli smo ustanoviti dve novi Sindikalni podružnici (SP), o katerih smo 
zapisali že v uvodu. V primeru podjetja Blues, danes Turna je naše dobro delo, 
skozi pravno pomoč, ki ji je sledila uspešna sodba za izplačilo plač, člane 
prepričala o prednostih organiziranja v sindikat SKEI.  
V primeru SKEI SP v podjetju Podkrižnik, smo bili povabljeni na predstavitev 
sindikalnega dela. S predstavitvijo smo očitno uspeli in od prvih včlanitev, do 
ustanovnega sestanka je preteklo manj, kot pet mesecev.  Lahko smo ponosni 
na dobro opravljeno delo.  

 
• Naša evidenca o članstvu  SKEI je skoraj v celoti urejena. Z novim programom 

vodenja članstva, katerega skrbnik je ZSSS smo prišli do  točke, ko lahko 
spremljamo  članstvo po spolu, starosti, evidentiramo funkcionarje v sindikatu, 
spremljamo prejete  denarne in pravne pomoči in drugo. Res je da se moramo 
poskrbeti, da bo prišlo do vnosa določenih podatkov, ki bodo omogočali 
opisane možnosti.  
Urejeni seznami so bili dobra osnova za delitev nalepk za Kartico ugodnosti z 
veljavnostjo za leto 2007.     

 
• V preteklem letu smo uspeli urediti register SP SKEI na ReO, ki imajo status 

pravne osebe. S sklepom IO nas čaka še poenotenje nazivov, ki se 
morajo odražati v statutarno zapisanimi določili in pravili o 
organiziranosti in delovanju SKEI SP po podjetjih.  

 
• Potrebno bi bilo izdelati zloženko za potrebe pridobivanja novih 

članov SKEI.  
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• Nerealizirana naloga je tudi postavitev spletne strani SKEI ReO 
Velenje. Hkrati pa je potrebno spomniti na novo spletno stran SKEI 
Slovenije www.skei.si.  
V rubriki;http://skei-si.com/sl/obmocne_organizacije_regije/9/?content_id=25 
vsak mesec zapišemo in predstavimo naše delo.  

 
• Še vedno ni podpisan dogovor o opravljanju nalog, ki opravlja OO 

ZSSS za ReO SKEI Velenje in način njihovega financiranja. Iskanje 
ustrezne rešitve je preloženo za kasnejše obdobje.  

 
 

Sistem varstva pravic in sodnega varstva 
   

• Ta del zaščite naših članov, zagotavljamo preko našega odvetnika Mirana 
Jeromla, ki dela pogodbeno v okviru OO ZSSS Velenje.  

 
• Skozi celo leto je teklo pogajanje na ESS o spremembah ZDR-a. Državni zbor 

je omenjene spremembe potrdil in spremenjeni zakon je stopil v veljavo 1.12. 
2007. Treba je povedati, da vendarle nismo dovolili znižati pravic zaposlenih, 
kakor so to želeli lastniki in delodajalci (ukinitev časa za malico, nižje 
odpravnine krajši odpovedni roki…).  

 
• Drugih večjih problemov na tem področju ne beležimo. Ponavljajo se 

posamezni primeri slabe prakse in nepoznavanja dela pooblaščenih zdravnikov 
zdravstvene zavarovalnice o odobritvi in upravičenosti bolniške, v času trajanja 
zdravljenja. Bolniška se prehitro zaključuje, bolniki v dobri veri, da jim bo 
podaljšana bolniška ostajajo doma. Po prejetju sporočila zgroženi ugotovijo, 
da so ostali doma neupravičeno in začenja se boj za odobritev dopusta, 
oziroma iskanje opravičila za opravičenost izostanka z dela. Zgodba se 
ponavlja tudi pri ocenitvah invalidskih komisij. 

 
•••• Pri PKP velja enako stanje lanskega leta, kjer smo zapisal, da v dveh 

naših podružnicah (KLS in D.B.S.S.) še vedno nimamo PKP. 
 Kolegom v Gorenju ostaja nedokončana naloga o spremembah PKP, 
ki bo spoštovala enake standarde za vse zaposlene na celotnem 
poslovnem sistemu. 

 
 
Ekonomski in socialni položaj članov SKEI  
 

• Leto, ki se izteka je bilo zaznamovano s pogajanjem za plače po tarifnih 
prilogah KPD. Uskladiti nam je uspelo povečanje plač iz naslova inflacije in 
določitve višine regresa za letni dopust v letu 2007. Še vedno je odprto 
poglavje o dvigu plač iz naslova produktivnosti. Ker se o tem na pogajanju za 
KPD nismo uspeli dogovoriti, je sindikat SKEI Slovenije pozval vse 
organizacijske oblike SP po podjetjih, da se o tem poglavju izpogajajo v 
podjetjih. 
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• Izvajanje solidarnostnih pomoči v letu 2007 bo realizirano v okviru od 
planiranih  postavk. Nekoliko več je bilo zahtevkov za pomoč pri odpravi 
posledic poplav. Na poziv  SKEI Slovenije smo v ta namen nakazali sredstva 
tudi na poseben zbirni račun. Prav tako smo se vključili v akcijo zbiranja 
sredstev za nakup CT aparata, za bolnico Topolšico. V akciji je sodelovala 
večina sindikatov v okviru OO ZSSS Velenje. 

 
• Začenjamo z tretjim letom, novo pridobljene ugodnosti s »Kartico ugodnosti«, 

ki zagotavlja cenejši nakupa v 500 poslovalnicah, servisih in trgovinah, po vsej 
Sloveniji.  

 
• V letu 2007 je zavarovalnica Adriatic-Slovenica dvignila višino izplačil 

odškodnine za nastanek invalidnosti in smrti. Omenjeno zavarovanje je SKEI 
Slovenije sklenil že leta 1999. Izvajanje tega zavarovanja na naši regiji vsako 
leto obravnava tudi IO SKEI ReO. Ugotovitev obravnavanega poročila je, da 
zahtevki iz leta v leto naraščajo. V letošnjem letu je zaskrbljujoč podatek, da 
beležimo 10 smrtih primerov, med katerimi so letos tudi smrtni primer iz 
delovne nezgode, smrt kot posledica plazu in smrt v prometni nesreči, poleg 
smrti zaradi bolezni, ki prevladujejo.  

 
• V našem okolju nismo bili uspešni pri pogajanjih za dvig plač iz 

naslova produktivnosti v podjetjih. Samo v enem podjetju so uspeli 
iz tega naslova dvigniti plače (KLS Ljubno ob Savinji).  
V SKEI Gorenje so v fazi dogovarjanja na to temo, a rezultatov še ni. 

 
• Z veseljem lahko zapišemo, da so kolegi v podjetju Esotech uspeli uveljaviti 

dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Beležimo še eno podjetje kjer nimajo sklenjenega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (D.B.S.S.).  
Do sklenitve dodatnega pokojninskega zavarovanja pa bomo morali 
priti tudi v podjetju Turna in podjetju Podkrižnik, katerega 
ustanovitev sindikata beležimo letos. Ta je naloga za naslednje 
obdobje. 

 
 

Kadrovska politika izobraževanje in informiranje 
 

• Že lani smo zapisali, da smo zadovoljni z našo zastopanostjo v organih SKEI 
Slovenije. Z zadovoljstvom ugotavljamo tudi aktivnosti naših predstavnikov 
skozi   udeležbo na sejah, posameznih organov SKEI. Prevzeta odgovornost je 
tudi obveza in prišli smo do točke ko spoznavamo, da smo vsi odgovorni za 
organizacijo tudi skozi delo posameznika. Komisija za kadrovska vprašanja, 
pritožbe in nagrajevanje, je pričela spremljati udeležbo na sejah in predlagati 
zamenjave neaktivnih posameznikov.  

 
• Na področju izobraževanja smo s planom zastavili izvedbo dveh seminarjev. 
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Maja smo izvedli seminar - delavnico za uspešno vodenje sestankov, pod 
mentorstvom profesorice Majde Šavko. Omenjeni seminar je bil izveden v 
Gorenju. Udeležilo se ga je z 50 udeležencev. 
Drugi seminar je bil v septembru 2007 v Omišlju, ki je bil organiziran že šesto  
leto zapored. Posamezne teme so predstavili preizkušeni predavatelji, zunanji 
sodelavci izobraževanja pri ZSSS, funkcionarji ZSSS in SKEI ter član uprave 
Gorenja.   
Obravnavali smo naslednje teme: 
ZSSS danes in jutri;   Zaposleni in razvoj podjetja : razvoj zaposlenih; 
Od dobrega k boljšemu;           Izgorevanje zaposlenih  – od besed k 
dejanjem; 
Vem, da sem dober, toda lahko sem še boljši. 
Naši člani, v organih SKEI Slovenije so se posluževali izobraževalnih oblik, v 
okviru SKEI Slovenije, ZSSS, doma in v tujini.  

 
• Z uveljavljanjem internega glasila SKEI Info, smo sistem informiranja v ReO, 

precej izboljšali. Omenjeno glasilo v naši regiji vsak mesec dopolnimo s 
vsebino poročila, ki ga sekretar regije pošlje za objavo na spletu SKEI 
Slovenije. Tako dopolnjeno glasilo se pošlje našim zaupnikom SKEI po 
podjetjih s prošnjo, da ga nalepijo na oglasne deske.  
 
Sestavni del informiranja so tudi sklicane redne seje naših organov. Od letos 
dalje smo ob obstoječih dveh točkah  stalnic »informacije s sej organov in 
aktualne naloge SKEI« ter »aktivnosti in naloge v SP SKEI  po podjetjih«, 
uvedli še tretjo, »gibanje članstva«. 
V SKEI SP se redno pošiljajo tudi dokumenti, dopisi, informacije in drugo, ki so 
posredovani s strani SKEI Slovenije, ReO SKEI in OO ZSSS Velenje.   

 
 
Kultura, šport in turizem 
 

• V uvodu zapišimo, da smo bili letos organizatorji letnih športnih iger SKEI 
Slovenije, ki so bile zelo množično obiskane. Komisija za kulturo in šport je 
skupaj z Društvom za rekreacijo Gorenje z odliko izpeljala tekmovanje. Kar 
velja tudi za gostinski del, kjer so se izkazali kolegi iz SKEI Gorenja. 

 
• Z nekoliko grenkobe moramo o letnih igrah zapisati, da smo za nekaj točk 

izgubili najžlahtnejše - zlato odličje.  
 

• Zato pa že nekaj let zmagujemo v smučanju in tekih na smučeh.  
Tako dobri rezultati niso sami po sebi dani. Zahvala gre zaupnikom, ki vsako 
leto poskrbite, da imamo tekmovalce v vseh disciplinah, ki so tudi dobri 
smučarji in tekači na smučeh. S takšnim delom se lahko nadejamo enakih 
rezultatov tudi v prihodnosti.   

 
• Na področju kulture še vedno nismo naredili veliko. Vsako leto 

poskušamo zaupnicam pridobiti vstopnico za gledališko predstavo ob 
8. marcu, dnevu žena.  
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Podoben poskus so letos izpeljali v aktivu SKEI mladi, ker so razdelili 
nekaj brezplačnih vstopnic mladinskega gledališkega abonmaja.  
Poiskati bo potrebno obliko, ki bi bila dostopna širši množici. Lani 
smo zapisali, da bi zakupili gledališko predstavo, ali poiskali možnost 
cenejšega nakupa abonmajskih kart za gledališke predstave. Ta izziv 
še vedno velja.   

 
 

Druge aktivnosti 
 

• Pod druge aktivnosti omenimo aktivnosti aktiva SKEI mladi, ki so letos izpeljali 
naslednje aktivnosti; 
Udeležili so se prireditve v Črni na Koroškem »Gradovi kralja Matjaža«; v 
organizaciji Mladinskega sveta Velenje (MSV) so pripravili predstavitveno 
stojnico 1. septembra ob prvem šolskem dnevu; udeležili so se izobraževanja v 
Omišlju, pod okriljem komisije SKEI Slovenije; in se v velikem številu pridružili 
na velikem protestnem shodu v novembru v Ljubljani, ker so bili posebej 
opazni. 

 
• Pod druge aktivnosti zapišimo tudi delo z upokojenci. Letos smo jih povabili z 

nami v Omišalj. V velikem številu so se udeležili tudi protestnega  shoda.  
 

• Letos smo gostili predstavnike OO SKEI Pomurja, ki so obiskali Velenje, si 
ogledali del proizvodnje v Gorenju, muzej Premogovništva ter izmenjali 
izkušnje o sindikalnem delu.  

 
 
 
 
Velenje, 13.12.2007 
  

 
 
 
 
 
  Sekretar                                                  Predsednik                                   
 
Branko  Amon l. r.                   Ivan Sotošek l. r. 

                                                                                                        
 


