
1 

 

 
                                                                                                                            
                                                                                                                          Velenje, 30. avgust  2012 
 

 
 

 
 

Že v prejšnjem mesecu smo zapisali, da so julija in avgusta v naših podjetjih planirani kolektivni dopusti. 
Zapisali smo, da v času kolektivnih dopustov po podjetjih opravijo vzdrževalna dela ali posodobijo kako 
proizvodno linijo. Premalo pa je bilo zapisanega, kako pomemben je dopust, ki bi naj bil  namenjen 
počitku zaposlenih. 
 
Spočit in zadovoljen delavec je zagotovilo, da bo opravil pričakovane naloge v predvidenem časovnem 
okviru in dovolj kvalitetno. Delodajalec od zaposlenih poleg rednih delovnih obveznosti pričakuje še kaj. 
Recimo prispevek iz naslova inovativnosti, ki poceni stroške proizvodnje, pripravljenosti do pridobivanja 
novih znanj, gospodarnega obnašanja ter še mnogo tega...  
Vprašanje pa je ali podjetja dovolj spodbujajo zaposlene za izvajanje vsakodnevnih opravil. Ali so 
zaposleni zadovoljni s plačami, urejenimi delovnimi pogoji, ter seznanjeni z vsemi možnostmi 
napredovanja in nagrajevanja, kamor sodi tudi odmera in koriščenje letnega dopusta? Prepričan sem, 
da je na tem še premalo storjenega.  
 
Tudi zaposleni se premalo zavedamo, da je počitek nujno zlo, dopust pa potreba, da napolnimo 
»baterije« za nadaljnje delovne obveze. Spočit delavec je tudi garancija za zdravo in varno delo, za 
manj nesreč in želje, da ostanemo čim dlje čili in zdravi. K zavedanju o nuji počitka in dopusta je 
potrebno dodati še skrb za zdravo in aktivno življenje. Premalo naredimo za zdravo prehranjevanje in 
skrbi za vsakodnevno gibanje in rekreacijo.  
 
Zaključek o pomembnosti počitka in dopusta prepuščam stroki, članom SKEI predlagam več skrbi za 
zdrav način življenja, delodajalcem pa sporočilo, da razmislijo kako pomembno je imeti zadovoljnega 
zaposlenega delavca.  
 
 
        

 
V podjetja je bil poslan razpis in vabilo za jesenski seminar ReO SKEI Velenje. 
Seminar je načrtovan v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem rtiču pri Ankaranu. Naslov 
seminarja je »SODELUJMO« in bo zajemal tri teme. Slušatelji bodo iskali odgovore na vprašanje »Kako 
do boljšega medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«, nadalje bo na dnevnem redu tema 
»Pogajanja – naša realnost« spoprijeli pa se bomo tudi s temo »Vodenje v sindikatih«. 
Pričakuje se okoli 55 zaupnikov SKEI iz podjetij naše regije. 
Komisija za delo z mladimi pri RO SKEI Slovenije je tudi letos izpeljala tradicionalen mladinski 
tabor z izobraževalnim seminarjem, ki je bil izveden v kraju Ribno pri Bledu in so se ga udeležili tudi 
člani aktiva SKEI mladi pri ReO SKEI Velenje.  
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Te dni je bilo v sredine naše organiziranosti poslano tudi poročilo o izvedenem taboru in seminarju, ki je 
imel tudi mednarodno udeležbo. Omenjeno poročilo je zanimivo tako po obravnavanih temah, kot 
odmevih udeležencev na Facebooku.  

(Sliki iz objavljenega albuma na spletu SKEI, ki jih je posnel G. Hostnik)  

 
 
Zgodil se je 5. Tradicionalni pohod SKEI na Triglav. Iz ReO SKEI Velenje smo imeli skromno 
predstavništvo, a kolega Igor je vendarle poskrbel, da smo bili na vrhu pri Aljažu. 

 
(Slika iz objavljenega albuma na spletu SKEI, ki jih je posnel Z. Hernčič) 

 
 

 

 

                                                                                                                                  Sekretar: 
                    Branko Amon l.r 


