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Predlog smo soglasno podprli in takoj 
ustanovili odbor za izvedbo akcije. Ob ve-
liki podpori kadrovske službe (ki je uredila 
pravilen in nemoten način zbiranja izjav 
zaposlenih), logistike (ki je uredila pre-
voz zbranih živil) in gostinstva (ki nam je 
po nabavnih-ugodnejših cenah nabavila 
živila, ki jih potrebujejo), smo pričeli z iz-
vedbo humanitarne akcije.

Takoj smo pripravili akcijski načrt in dolo-
čili odgovorne. Pri RK Velenje smo prido-
bili vse potrebne podatke glede urejanja 
dokumentacije, ki je potrebna pri prevo-
zu in izvozu-uvozu humanitarne pomoči. 
Napotili so nas tudi na območja organiza-
cij RK, kjer so bili pomoči najbolj potrebni.

Vzpostavili smo stik z organizacijami RK 
HRV-Županja, RK BIH-Zenica in RK SRB-
-Beograd, od katerih smo pridobili še ne-
kaj osnovnih napotkov za izvedbo akcije, 
ter podatke o tem, katera živila in dobrine 
prizadeti najbolj potrebujejo.

Zaposleni gorenja smo zbrali 23.459,80 € 
in s temi sredstvi po nabavnih cenah ku-
pili 25.440 kg, oziroma 40 palet živil (moka, 
sladkor, riž, olje, fižol in pralni prašek). Vse 
palete z živili smo v ponedeljek 14.07.2014 
označili z našimi napisi-nalepkami in jih 
naložili na tovornjake, ki so se z vso potreb-
no in urejeno dokumentacijo odpeljali na 
različne kraje.

Zaradi čim boljše obveščenosti zaposle-
nih o poteku izvedbe akcije, pa tudi za-
radi pristnosti osebnega stika s pomoči 
potrebnih, smo se odločili, da pošljemo 

svoje predstavnike kot spremstvo pošilj-
kam, ki so tudi poslikali potek nalaganja 
in razlaganja oziroma prevzema pošiljke.

Iz vseh centrov, kamor smo odposlali 
pomoč, smo dobili dobro povratno in-
formacijo, v obliki pohvale in zahvale. Po 
njihovem mnenju smo bili eni redkih, ki 
smo jim dostavili živila, katera so resnično 
potrebovali in smo se o tem, kaj potrebu-
jejo tudi pri njih predhodno pozanimali. 
Velikokrat se jim je namreč zgodilo, da so 
dobili ogromno pomoči v artiklih, ki jih 
ne potrebujejo in so pred iztekom roka 
uporabe.

Splošna ocena je, da je humanitarna ak-
cija odlično uspela in je tudi velik plus za 
sindikat in podjetje. Zaposleni gorenja 
smo še enkrat dokazali, da smo sposobni 
izpeljati vsako nalogo in smo pripravljeni 
pomagati ljudem v stiski.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s svojim pri-
spevkom sodelovali v humanitarni akciji.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! 
V TEŽAVAH NISEM SAM!

Žan Zeba,
Predsednik SKEI PS Gorenje

Humanitarna akcija 2014,
pomoč ljudem prizadetim v poplavah
Na redni seji Konference SKEI PS Gorenje, ki je bila dne 09.06.2014 je bil podan predlog, da bi pozvali vse zaposlene 
v Gorenju, da pomagajo prizadetim iz Srbije, BiH in Hrvaške v obliki solidarne pomoči iz naslova kartice za prehrano.

Nekatere predele Slovenije je v zadnjih dneh prizadelo močno deževje, katerega 
posledice so bile poplave in zemeljski plazovi. Sindikat SKEI Gorenje je v torek 
16.09.2014 na račun Rdečega križa Slovenije, ki je odprt za prispevke »Poplave 
2014«, nakazal finančno pomoč.
Vse člane sindikata SKEI Gorenje, ki jih je letošnja poplava tudi osebno prizadela, 
imajo pravico do nepovratne solidarne pomoči iz sklada SVS. Vlogi za pomoč, ki 
jo dobite v pisarni sindikata, je potrebno priložiti fotografije iz katerih je razvidna 
nastala škoda, ter gasilski ali občinski zaznamek o nastali škodi.

Jasmina Nedič, Predsednica OZ SKEI Gorenje KA, z delavkama RK BIH-Zenica, ob predaji solidarne pomoči.
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Tudi kadar izgubljajo, jih podpiramo, saj vemo, da fantje dajejo 
vse od sebe.

Na vsakem začetku sezone, upamo na priigranje naslova držav-
nega prvaka in prav vse tekme so adrenalinske, najbolj pa seve-
da tiste z večnimi rivali iz Celja. Lepo je biti navijač RK GORENJE, 
vrhunec pa je, če se sezona zaključi z osvojitvijo naslova prva-

ka. Pod imenom RK GORENJE, smo ga osvojili trikrat: 2008/09, 
2011/12, in 2012/13. Velenjčani se bodo gotovo še spomnili noči 
na 29. maj 2009, ko smo na odločilni tekmi v Kopru premagali 
domači CIMOS in osvojili naslov državnega prvaka. Ob enih zju-
traj smo stali pri Velenjkinem rondoju in čakali naše rokometaše. 
Ko se je njihov avtobus pripeljal, se je le ta obrnil in vzvratno 
peljal vse do Rdeče dvorane., navijači pa smo pešačili za njim ob 
glasnem prepevanju in navijanju. Za vse nas je bil to nepozaben 
dogodek, ki ti ostane v srcu vse življenje.

Letos nam ni uspelo, čeprav smo bili blizu. Ampak sreča je opo-
teča in žoga je okrogla, vemo, da so se fantje na parketu borili, 
zato si kljub temu zaslužijo našo zahvalo in konec koncev je 
važno sodelovati, ne samo zmagati. S svojo prisotnostjo tako 
na domačem kot na evropske parketu RK GORENJE dela pro-
mocijo ne samo mestu Velenje, ampak tudi podjetju, čigar ime 
nosi, na kar smo navijači-delavci Gorenja še posebej ponosni.

Hvala sindikatu SKEI Gorenje za donirani že drugi boben, ki 
bo pripomogel k glasnemu navijanju in bodrenju naših OS, ter 
osvojitvi nadaljnih zmag.

Zdenka Kumer,
Šaleška graščakinja

Rokometne bitke ob parketu
Leta 1994 je bil ustanovljen rokometni navijaški klub »Šaleški graščaki«, ki ima danes preko 120 članov, ki 
spremljamo rokometaše na tekmah doma, ter na gostovanjih po Sloveniji in v tujini. Pripadniki rokometa 
vedo, kako adrenalinske so lahko tekme, sploh tiste med enakovrednimi tekmeci. Takrat navijači skupaj 
s svojimi osami, potimo krvavi pot in jih ne glede na izid tekme vseskozi podpiramo in bodrimo s skan-
diranjem in navijanjem. Da se nas bolje sliši si pomagamo še z bobni, ki nam dajejo ritem in smo tako 
opremljeni že skoraj kot pravi vojaki na fronti.

Vinko Jeličič, Predsednik IO SKEI Gorenje GA, s Šaleškimi graščaki.
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Terme Čatež

TERME ČATEŽ ležijo na nadmorski višini okoli 145 m v dolini 
na desnem bregu Save ob avtocesti Ljubljana - Zagreb, od-
daljene 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 to-
plice 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 zdra-
vilišč s pestro izbiro produktov za vse generacije: atraktivni 
vodni programi, wellness in zdravstvene storitve, športne vse-
bine. V TERMAH ČATEŽ imamo dve počitniški hišici.

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

Terme Olimia Podčetrtek

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 poja-
vile 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 značilno-
sti. Pozneje so izdatnost izvirov povečali s 100 do 500 m glo-
bokimi vrtinami.

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.

Sindikalni turizem
ponudba za člane SKEI Gorenje
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Terme 3000 Moravske Toplice

TERME 3000 MORAVSKE TOPLICE so zdraviliški in športno-
-rekreacijski center. Terme ležijo ob cesti Murska Sobota-Len-
dava na nadmorski višini okoli 203 m na robu široke panon-
ske 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 ter-
momineralno 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 ponu-
ja še druge vodne artrakcije: divjo reko, vodnozračne ležalni-
ke, 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.

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.

Avtokamp Mareda

AVTOKAMP MAREDA se nahaja 4 km severno od Novigrada, 
ob kilometer dolgi prodnato skalnati plaži, ki ima tudi betoni-
ran del za sončenje. Na plaži so tuši, ter otroško igrišče z igrali.
V letu 2013 bodo v kampu Mareda uredili plažo in jo prilago-
dili 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.

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 ne-
posredni 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 so tudi hladilnik in štedilnik.
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3. nagrada kapa in majica

MAJDA OBREZA, Gorenje GSI

KAROLINA NOVAK, Mekom Rogatec

ROMAN BOR, IPC

AZRA MAJETIČ, Mekom Plastika

2. nagrada dežnik

BRANKO RADOJEVIČ, KA

LUKA BUNGIČ, VZD

JANKO JURAK, PPA

ANDREJ GRADIŠNIK, Informatika

1. nagrada jakna

DRAGICA SENIČ, Mekom Galvana

SREČKO BRATUŠA, Mekom Bistrica ob Sotli 

(na sliki)

Nagradno vprašanje
Napiši vsaj enega izmed krajev, kjer ima SKEI Gorenje svoje turistične kapacitete.

Med srečne izžrebance bodo podeljene nagrade: 2x tedenski najem apartmaja v Termah Olimia v Podčetrtku, 4x 
nahrbtnik skei gorenje, 4x dežnik skei gorenje. Sodelujejo lahko člani skei gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ 
enim kuponom. Izpolnjene kupone oddajte svojemu zaupniku do 20. Oktobra 2014.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Zaposlen v:

Odgovor:

Seznam nagrajencev preteklega žrebanja:



ZA ČLANE SKEI GORENJE JE VPIS BREZPLAČEN!!!
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Se želite naučiti korejske borilne veščine, se počutiti varnejše 
z znanjem samoobrambe, ali se zgolj rekreirati, zabavati ter 
narediti nekaj za svoje telo? V Taekwon-do klubu Skala vpisu-
jemo nove člane obeh spolov in vseh starostnih kategorij. Vpis 
poteka vsak ponedeljek, sredo in petek med 18.00 in 20.00 uro 
v mali telovadnici B-stavbe Šolskega centra Velenje.

Informacije:

tel. 041/244-020
taekwondoklub.velenje@siol.net
www.taekwondo-klub.velenje.si
https://www.facebook.com/TaekwondoKlubSkalaVelenje
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Taekwon-do klub Skala
vpisuje nove člane


