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Julij in avgust sta meseca, ko zaposleni izkoristijo večino svojega dopusta. Po podjetjih običajno  v 
teh dveh mesecih s planom opredelijo koriščenje kolektivnega dopusta ter za  dva tedna ustavijo 
proizvodnjo in opravijo večja in manjša vzdrževalna dela. Marsikje pa v času kolektivnega 
dopusta postavijo tudi kako novo proizvodnjo linijo. To je dober znak, da podjetje vlaga v 
posodobitev proizvodnje in v razvoj. Tako početje pa je tudi pohvale vredno iz vidika 
humanizacije dela ter zdravega in varnega dela.  
Najbolj pomembno pa je, da se v času kolektivnega dopusta zaposleni odpočijejo. Dopust je 
namreč namenjen počitku. Že res, da nekateri v času dopusta-počitka svoje aktivnosti celo 
povečajo. Takrat je namreč več časa za šport, sprehode, planinarjenje, plavanje in še kaj… Več 
časa je za druženje in preživljanje prostih uric s svojimi najbližjimi.  
Dopust pa je nujno povezan tudi z denarjem. Regres za letni dopust bi moral biti namenjen plačilu 
preživljanja dopusta. A žal izkušnje in praksa prinese vse drugo, o tem pa kdaj drugič.   
 

 
(Ena izmed počitniških prikolic Istra-Novigrad v kateri dopustujejo člani SKEI Gorenje) 

 
 
 
 
 



 
 

Na 3. seji IO ReO SKEI Velenje,  12. julija 
2011, smo člani omenjenega organa skupaj z 
dolgoletno sodelavko Justi Arnuš 
razpravljali o izvedbi jesenskega seminarja, 
ki je stalnica našega dela. Razprava je bila 
zelo živahna, predvsem  o temah in 
potrebnih znanjih, ki bi jih morali  zaupniki 
SKEI imeti oziroma jih pridobiti.  
Na koncu smo se poenotili, da bi na seminarju 
obravnavali področje Zdravega in varnega 
dela, konkretneje novi Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu, o aktivizmu v sodobnih 
časih, pridobivanju novih članov ter 
komuniciranje in reševanje konfliktov. 
Seminar bo izveden zadnji teden v septembru 

Utrinek iz lanskega seminarja zaupnikov SKEI )                         2011, na zanimivi lokaciji, ki jo bomo razkrili ob  
razpisu  seminarja, ki  bo objavljen  konec meseca. Poskrbeli  bomo  tudi  za  cenjene  in  zanimive 
predavatelje in moderatorje.  
 
 

 
Sklicana je bila 3. Seja IO ReO SKEI Velenje, ki je poleg izvedbe seminarja obravnavala še  
poročila o letnih igrah SKEI Slovenije in ribiškem tekmovanju ReOo SKEI Velenje ter točke 
stalnice. Med točke stalnice sodi obravnava in sprejem zapisnika, informacije s sej organov in aktualne 
naloge SKEI, gibanje članstva ter obravnava solidarnih pomoči.  
 
200 članom Aktiva SKEI mladih v regiji je bil poslan dopis in vabilo za taborjenje in seminar v 
Ribnem pri Bledu. V dopisu smo zapisali, da pričakujemo čim večjo udeležbo in navedli posameznike, 
ki so bodo sprejemali prijave za omenjen dogodek. 
 
V podjetja je bilo poslano vabilo za 4. tradicionalni pohod SKEI-ja na Triglav. 
 
Kolega iz Konference PS SKEI Gorenje sta obiskala podjetje Gorenje Valjevu, kamor so jih 
povabili  predstavniki sindikata kovinarjev Srbije v tem podjetju. Na srečanju so govorili o sodelovanju 
in izmenjavi izkušenj pri organiziranju in vodenju sej, izdelavi zapisnikov, poročil o delu, finančna 
poročila in delitvi solidarnih pomoči članom sindikata.  
 
SP SKEO Gorenje IPC je izdala 10. številko informativnega lista »Na kratko«. Omenjeni 
informator v podjetju izide dvakrat letno, za kar velja pohvaliti vodstvo sindikata in o tem pisati, kot 
primeru dobre prakse po podjetjih. 
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