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VII. kongres SKEI Slovenije
Na Brdu pri Kranju je 15.junija 2016 potekal VII. kongres SKEI Slovenije, na katerem so bili izvoljeni nosilci
funkcij SKEI za mandatno obdobje 2016-2021, sprejeta poročila za preteklo obdobje, program dela za
naslednje obdobje ter podeljena odličja za delo v sindikatu SKEI.
Preko 100 delegatov je za predsednico
SKEI Slovenije ponovno izvolilo Lidijo Jerkič ter se zavzelo za radikalizacijo
politike SKEI. Iz ReO SKEI Velenje je na
mesto podpredsednika SKEI za elektroindustrijo izvoljen Žan Zeba, za člane
Republiškega odbora SKEI Slovenije pa
Krešimir Martinjak, Vinko Jeličič, Jasmina
Nedič in Tanja Topolnjak.
Za zavzeto delo v SKEI so iz ReO SKEI
Velenje prejeli odličja, Sindikalna podružnica SKEI Gorenje I.P.C-invalidsko
podjetniški center, Zora Sermežanski za
vodenje odbora zaupnikov SKEI Gorenje
GA-Servis in Branko Amon za dolgoletno
delovanje v SKEI na različnih področjih.
»Od ustanovitve SKEI mineva že 25 let. Od
takrat smo doživeli razpad Jugoslavije,
spremembo sistema, propad velikega dela
industrije zaradi izgube trgov, večkratno
lastninsko preoblikovanje, vstop v EU, pre-

Največji slogan na kongresu.

vzem eura in novo krizo. Ves ta čas smo bili
na čelu delavskega gibanja-po položaju in
denarju šibkejši, po srcu, volji in vztrajnosti
pa močnejši.«

pozivam na aktivno pripravo na vse oblike
sindikalnega boja. Tudi na stavko,« je poudarila Lidija Jerkič.

»V naslednjih letih nas čaka še nekaj. Organizirana demonstracija zavzemanja
za isti cilj: boljše kolektivne pogodbe, več
vsebine, boljši položaj delavcev. Brez aktivnega pogajanja ne bomo uspeli. Naj ne
zveni kot grožnja in ne kot brušenje sekir.
Najprej so seveda pomembna pogajanja.
Če jih ne bo, mora slediti akcija. Že zdaj vas

Ne višja dodana vrednost, ne večji
družbeni proizvod, ne večja produktivnost - naš cilj je kakovostno
življenje celotne družbe in vseh
delavk in delavcev, ne le premožnih posameznikov.
Delegati, nagrajenci in funkcionarji ReO SKEI Velenje.

Lidija Jerkič
Predsednica SKEI Slovenije
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Volitve zaupnikov v SKEI Konferenci PS Gorenje
Republiški odbor sindikata SKEI Slovenije je 20.05.2015 sprejel rokovnik za izvedbo volilnih opravil. V skladu
z navedenim je skupščina SKEI Konference PS Gorenje dne 30.11.2015 sprejela rokovnik za izvedbo volitev
v Gorenju, in sicer v vseh tistih sredinah, kjer je zaupnikom letos spomladi potekel mandat in pooblastila.
Evidentiranje kandidatov za sindikalne zaupnike oziroma predloge za kandidate je bilo potrebno predložiti do 17.12.2015.
Obrazci predlogov kandidatov za zaupnika ter obrazci pisnih
soglasij kandidatov so bili posredovani v elektronski obliki
vsem predsednikom sindikalnih podružnic in predsednikom
odborov zaupnikov po programih. Sklep o razpisu volitev je
bil objavljen tudi v 43. številki internega glasila info.g, ki je izšla
03.12.2015.
Za obdobje 2016-2021 so bili na vodilne funkcije izvoljeni
naslednji kandidati: Žan Zeba predsednik SKEI Konference
PS Gorenje, Vinko Jeličič predsednik IO SKEI Gorenje GA, Metka Šprahman predsednica IO SKEI Gorenje IPC, Marko Gričnik
predsednik IO SKEI Gorenje Gostinstvo, Marjan Globačnik

predsednik IO SKEI Gorenje Orodjarna, Drago Sladič predsednik IO SKEI Gorenje GAIO, Magda Rednjak predsednica IO
SKEI GTI, GSI, GSS, Vojko Komprej predsednik IO SKEI Gorenje
Keramika, Anastazija Vrbovšek predsednica IO SKEI ERICO,
Branko Štiberc predsednik IO SKEI AROSA MOBILIA.
Znotraj IO SKEI Gorenje GA delujejo še odbori zaupnikov
po programih, katerih predsedniki so: Jasmina Nedič KA,
Boštjan Širovnik HZPA, Mitja Krevh PSA, Silvija Veršič SSS, Jože
Hribar SERVIS, Mladen Lamešič Vzdrževanje, Vinko Vidakovič
MEKOM Galvana, Miodrag Šučurovič MEKOM Plastika, Betka
Vindiš MEKOM Bistrica ob Sotli in Boris Špoljar MEKOM Rogatec.
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI !!!

Izobraževanje
Na osnovi plana izobraževanja SKEI ReO
Velenje smo izvedli enodnevni seminar za
vse zaupnike SKEI ReO Velenje.
Barbara Kozina, pravnica v SKEI Slovenije, je predstavila Zakon o delovnih razmerjih in branžno kolektivno pogodbo, ki pokriva našo dejavnost. Glede na to,
da imamo kar nekaj novo izvoljenih zaupnikov, sta
bili predstavljeni temi zelo zanimivi in koristni.

Ko so nacisti prišli po komuniste, nisem protestiral, saj nisem bil komunist.
Ko so prišli po socialne demokrate, nisem protestiral, saj nisem bil socialni demokrat.
Ko so prišli po sindikaliste, nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist.
Ko so prišli pome, ni bilo nikogar več, ki bi lahko protestiral.
Martin Niemöller (1892–1984)
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Sindikalni turizem
ponudba za člane SKEI Gorenje
Terme Čatež

Terme Olimia Podčetrtek

TERME ČATEŽ ležijo na nadmorski višini okoli 145 m v dolini
na desnem bregu Save ob avtocesti Ljubljana - Zagreb, oddaljene okoli 1,5 km od naselja Čatež ob Savi. Tople vrelce na
področju današnjih term so prvič odkrili leta 1797, a jih je 1842
preplavila Sava. Vrelci so bili ponovno odkriti 1854. Čateške toplice so v letih 1924 pričeli urejati v zdravilišče. Pravi zagon pa
so dosegli po letu 1963, ko so zgradili prve moderne objekte.
Terme Čatež so danes eno največjih slovenskih naravnih zdravilišč s pestro izbiro produktov za vse generacije: atraktivni
vodni programi, wellness in zdravstvene storitve, športne vsebine. V TERMAH ČATEŽ imamo dve počitniški hišici.

TERME OLIMIA PODČETRTEK ležijo na nadmorski višini
195 m ob geološki prelomnici v dolini Sotle pod zahodnimi
obronki Rudnice. Izvire so uporabljali že v preteklosti, ženske
so v njih prale perilo. V začetku 20. stoletja so se prvič pojavile ideje o njihovi uporabi v zdravilne namene, vendar so jih
začeli izkoriščati šele v 50. letih 20. stol., ko so na vztrajanje
krajevnega župnika M. Strnada vodo s temperaturo 30-37°C
iz izvira analizirali in dokazali zdravilne mineralne značilnosti. Pozneje so izdatnost izvirov povečali s 100 do 500 m globokimi vrtinami.

VSE INFORMACIJE IN REZERVACIJE V
ZVEZI S KORIŠČENJEM NAŠIH TURISTIČNIH
KAPACITET LAHKO DOBITE NA
TELEFONSKI ŠTEVILKI SKEI GORENJE 2119.

Turistična in zdraviliška dejavnost se je pričela razvijati po
letu 1966, ko je Železniško gospodarstvo Ljubljana zgradilo
prvi leseni bazen. Leta 1977 so začeli graditi prvi hotel in
nato še kopališče z odprtimi bazeni. V letih 1988-1989 so
postavili »Atomsko vas« z apartmajskimi bungalovi v slogu
kmečkih hiš, kasneje pa še sodoben kopališki kompleks z
notranjimi in zunanjimi bazeni ter hoteli. V TERMAH OLIMIA
PODČETRTEK imamo eno hišico.
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Terme 3000 Moravske Toplice

Avtokamp Mareda

TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE so zdraviliški in športno-rekreacijski center. Terme ležijo ob cesti Murska Sobota-Lendava na nadmorski višini okoli 203 m na robu široke panonske ravnine ob južnem pobočju gričevnate Goričke pokrajine.
Toplice so se pričele razvijati po letu 1960, ko so pri iskanju
nafte na globini 1175 do 1467 m naleteli na 72°C toplo termomineralno vodo. Najtoplejša termalna voda v Sloveniji je
v terapevtske namene ohlajena na 36 do 38°C in opredeljena
kot natrijevokloridna, hidrokarbonatna, kisla, železova precej
karbonizirana mineralna voda. Termalni park obsega 5.000 m²
vodnih površin z 28 notranjimi in zunanjimi bazeni ter ponuja še druge vodne artrakcije: divjo reko, vodnozračne ležalnike, gejzirje, slapove, vodne in zračne masaže, vodne tokove
in tobogane. V sklopu zdravilišča je tudi igrišče za golf, ki se
z 18 igralnimi polji razprostira na 50 ha panonskih zelenic in
kot naravni park obdaja termalni kompleks. V TERMAH 3000
MORAVSKE TOPLICE imamo eno hišico.

AVTOKAMP MAREDA se nahaja 4 km severno od Novigrada,
ob kilometer dolgi prodnato skalnati plaži, ki ima tudi betoniran del za sončenje. Na plaži so tuši, ter otroško igrišče z igrali.
V letu 2013 bodo v kampu Mareda uredili plažo in jo prilagodili predvsem družinam z otroki, ki se bodo lahko kopalni na
posebnih mestih z nizko vodo in toboganom. Renovirali bodo
sanitarne objekte, po kampu pa bo deloval tudi brezplačni
brezžični internet.

Vse naštete objekte lahko člani SKEI Gorenje
koristijo skozi celo leto, cene pa so odvisne od
termina in zakupa aranžmaja. Možno je tudi
obročno plačilo. V vsaki izmed predstavljenih
hišic je možno bivanje največ petih oseb.
Apartmaji so sodobno opremljeni in nudijo
maksimalno udobje in počitek.
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Kamp ima v hrastovem gozdu približno 800 parcel. V kampu
je 5 sanitarnih enot, ki so prilagojeni tudi uporabi invalidov.
Imajo kemični wc in prostor za oskrbo avtodomov. V kampu
je tudi restavracija na plaži, bar, plesna terasa in športni center
z igrišči za odbojko, tenis, mini golf, nogomet in košarko. V neposredni bližini kampa je trgovina in prodajalna sadja. V času
glavne sezone je v kampu organizirana animacija za odrasle
(aerobika, večerne zabave, kolesarski izleti) ter mini klub za
otroke. V AVTOKAMPU MAREDA NOVIGRAD imamo deset
kamp prikolic.

Bivanje v prikolicah je možno od meseca junija
do septembra, cene pa so odvisne od termina.
Možno je tudi obročno plačilo. V vsaki izmed
prikolic je možno bivanje največ petih oseb.
Prikolice so novejše z urejenim predprostorom,
v katerem sta tudi hladilnik in štedilnik.

Nagrajenci preteklega žrebanja

Renata Filipančič, Gorenje Gostinstvo,
dobitnica jakne SKEI Gorenje.

Valerija Silovšek, Vzdrževanje (levo), dobitnica jakne SKEI Gorenje
in Željko Hranič, PSA (desno) dobitnik tedenskega najema apartmaja v Termah Čatež

Nagradna igra
Tokrat bomo nagradili najboljšo počitniško fotografijo.
Fotografirajte na sprehodu, v hribih, v gorah, na morju,
pod vodo, v zraku ... kjerkoli.
Glavna nagrada je tedenski najem počitniške hišice v termah Čatež.
Pošiljatelja drugo in tretje uvrščene fotografije pa dobita
jakno skei gorenje.
V nagradni igri lahko sodelujejo samo člani sindikata SKEI Gorenje.
Vsak član lahko sodeluje z eno fotografijo.
Svoje fotografije pošljite do 30. avgusta 2016 na skei.gorenje@gmail.com

Šport
Tudi letos smo športno zelo aktivni in uspešni.
Na 22. zimskih igrah SKEI Slovenije, ki so letos potekale
na Rogli, smo osvojili skupno drugo mesto.
Na 13. letnih igrah SKEI Slovenije, ki so letos potekale v
Kopru, smo osvojili skupno drugo mesto. Posebej velja
pohvaliti nogometno ekipo SKEI Gorenje, ki je ponovno
zasedla prvo mesto.
Na 5. državnem prvenstvu v keglanju, ki je letos potekalo v Jesenicah, smo osvojili odlično prvo mesto. Posebej
je potrebno pohvaliti žensko ekipo.
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