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V mesecu aprilu so se v Gorenju odvijale aktivnosti, kjer so predstavniki sindikata SKEI in Sveta 
delavcev sklicali kar nekaj posvetov na temo ohranjanja delovnih mest v povezavi s selitvijo 
proizvodnje.  
Na to temo so predstavniki sindikata, sveta delavcev, delavski direktor in člani nadzornega sveta iz 
vrst zaposlenih, sodelavcem, upravi in nadzornikom napisali pismo v katerem od uprave in 
nadzornega sveta zahtevajo odločitev, da pri selitvi in optimiranju proizvodnje poleg ekonomskega 
vidika (profita) upoštevajo tudi socialne in družbene posledice zaposlenih in dobaviteljev. 
Konferenca SKEI Gorenja Poslovnega sistema je sklicala posvet, na katerem so predstavniki sindikata 
SKEI, člani sveta delavcev, nadzorniki iz vrst zaposlenih in uprava predstavljali stališča do tega 
vprašanja in iskali rešitve.  
SKEI je sklical tudi novinarsko konferenco, kjer je predstavil svoj pogled in zahtevo po ohranitvi 
delovnih mest, ki bi bila izgubljena z morebitno selitvijo. Zahteval je nadomestitev novih delovnih mest 
in sprejem sporazuma, ki bi vse deležnike zavezal k spoštovanju zapisanih določil. 
19. aprila sta sindikat in uprava podpisala »Sporazum o ohranitvi delovnih mest v postopkih 
optimiranja proizvodnih lokacij v Gorenju za obdobje 2012-2015«, ki ga je konec meseca obravnaval in 
sprejel tudi Nadzorni svet podjetja Gorenja d.d.  
Zavedajoč se pomena ohranitve čim večjega števila delovnih mest je potrebno o tem seznaniti širšo 
javnost in na težave v gospodarstvu opozoriti tudi novo vlado, ki mora iskati rešitve za prijaznejše in 
učinkovitejše poslovanje domačih podjetij.  

(Urejena okolica ob vstopu v Gorenje)                                       (Novinarska konferenca SKEI v Velenju 4.4. 2012) 
 
 

 

 

 



 
V aprilu je ReO SKEI Velenje pripravila seminar na temo pridobivanje novih članov SKEI in predstavitev 
dela komisije za ženska vprašanja oziroma enake možnosti. Seminar je bil organiziran v hotelu Paka 19. in 26. 
aprila. Udeležilo se ga je 110 udeležencev. 
Ob tej priliki so bili slušatelji seznanjeni še z vsebino sprejetega Sporazumoma o ohranitvi delovnih mest v 
postopkih optimiranja proizvodnih lokacij v Gorenju za obdobje 2012-2015 in o primerih dobrih praks iz 
podjetij, med katere velja omeniti včlanjevanje agencijskih delavcev v SKEI, v podjetju BSH Nazarje. 
 
  

 
ReO Velenje je bila gostitelj 7. seje IO SKEI Slovenije.  Pred začetkom seje je bil organiziran ogled 
proizvodne in predstavitev poslovanja podjetja KLS Ljubno. Omenjeno podjetje je bilo lani dobitnik zlate 
Gazele - priznanja za najboljše med hitro rastočimi podjetji. V podjetju proizvajajo zobate obroče za vztrajnike 
motorjev. Podjetje je 90 % avtomatizirano in pokriva 40 % evropskega in 12 % svetovnega trga. Njihovi 
vztrajniki so vgrajeni v 28 avtomobilskih znamkah.  
Seja IO je potekala v Športnem centru Prodnik, nedaleč stran od industrijske cone Loke v Ljubnem ob Savinji.  
 
V Velenju je bila sklicana tudi seja projektne skupine za pridobivanje novih članov SKEI. kjer je razprava 
tekla o novi grafični podobi in njeni uporabnosti v naših dokumentih in obeležjih. Nadalje je bilo govora še  o 
izdelavi seznama podjetij, ki so registrirana v naših dejavnostih in o iskanju primerov dobre prakse zaradi   
organiziranega delovanja sindikata SKEI. 
 
Velenje so obiskali zaupniki  SKEI iz ReO SKEI Posočja. Najprej so si ogledali film in proizvodnjo v 
Gorenju, kjer je bil še posebej zanimiv ogled skladišča gotovih proizvodov, ki je v celoti avtomatizirano. Na 
vrhu tega skladišča je bila posneta tudi skupinska slika spodaj.  
V nadaljevanju po so si gostje ogledali še protokolarni objekt vile Bianco in muzej na velenjskem gradu. 
Druženje pa se je končalo po kosilu v prijetnem okolju velenjskega jezera, ker v jesenskem času poteka 
največji otroški festival v Sloveniji posvečen Piki nogavički. 
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