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                                                                                                  Velenje, 01. april  2011 
 

 
 
 

 
V naši organizaciji začenjamo nov mandat. Čeprav bo nov mandat formalno pravno 
postavljen na VI. kongresu SKEI Slovenije, 15. junija 2011 v Ljubljani, pa smo v 
Regijski organizaciji (ReO) SKEI Velenje volilna opravila in programske smernice, za 
mandat 2011-2016 že izvedli.  
 

 
Mesec marec je v naši organizaciji značilen še po obravnavi poslovno finančnega 
poročila za preteklo leto. Letu 2010 je bilo uspešno po opravljenih nalogah in tudi 
finančno. Tudi plani in naše usmeritve za leto 2011 so ambiciozni. Zavedajoč se, da 
so pred sindikati veliki izzivi, tako na področju nove ali spremenjene zakonodaje, 
kakor na področju Kolektivnih pogodb. 

                        
 
 

 
Živimo v času, ko vlada in politika panično išče rešitve za stabilne javne finance, 
pobere premalo davka in imamo rekordno brezposelnost. Spodbud za nova delovna 
mesta pa od nikoder. Kakor da ni dovolj, da izgubljamo cele panoge (gradbeništvo, 
tekstilno usnjarska…), se danes napoveduje še dodatna selitev proizvodnje na trge 
nekdanje Jugoslavije. Tak primer v našem okolju je Gorenje. V Srbiji (Valjevu in 
Stari Pazovi) je postavilo in začelo proizvodnjo že na dveh lokacijah in pripravlja se 
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postavitev še ene tovarne v Zaječarju. Uprava Gorenja zatrjuje, da so v Srbiji prave 
spodbude za nova delovna mesta. 
Zakaj se naša vlada ne ozre po omenjenem primeru, pa je že vprašanje za milijon 
dolarjev.  
 
 

 
 Sklicana je bila Volilno-programska seja Regijskega odbora SKEI Velenje, na kateri je bilo 

izvoljeno novo vodstvo. Predsednik je postal Ţan Zeba, podpredsednik Jure Slemenik. 
 
 Sklican je bila ţe 1. seja Izvršnega odbora v novi zasedbi, ki je pripravila gradivo za sklic Reo 

SKEI Velenje. V ospredju je bilo poslovno finančno poročilo za leto 2010 in plani za leto 
2011. Razpravljalo se je o aktivnosti iz sklepa Republiškega odbora o sklicu VI. kongresa 
SKEI in obravnavane točke stalnice ter sprejeta odločitev o dodelitvi nekaj solidarnih pomoči, 
predvsem nekdanjim zaposlenim v Vegrad Montalu.  

 
 Sklicana je bila tudi 1. seja Regijskega odbora, ki je obravnavala in sprejela zaključni račun 

za leto 2010 ter planske usmeritve in finančni plan za leto 2011. Izvoljeni so bili člani 
Republiškega odbora SKEI Slovenije iz naše regije. Regija SKEI Velenje bo v tem organu 
imela 4 člane. Bili so potrjeni delegati VI. kongresa SKEI in evidentirani kandidati za 
predsednika in podpredsednika ter člane statutarne komisije in Nadzornega odbora SKEI 
Slovenije, ki bodo voljeni na kongresu. Obravnavane so bile tudi točke stalnice, o gibanju 
članstva in aktualnostih po podjetjih, ki jih predstavijo predsedniki Sindikalni podruţnic.  

 
 Tudi Nadzorni odbor regije se je sestal na konstitutivni seji in izvolil predsednico ter 

pregledal finančno poslovanje za leto 2010 ter sprejel in zapisal poročilo o pregledu. 
 
 Sklicana je bila konferenca Šaleško Savinjskih sindikatov Velenje, ki je obravnavala 

poslovanje v preteklem letu in podala informacijo o aktivnostih za prireditev ob praznovanju 
1. maja na Graški gori. 

 
 V Gorenju so se sestali zaupniki SKEI in razpravljali o selitvi proizvodnje oziroma ohranitvi 

delovnih mest v Sloveniji. Na sestanku je sodelovala predsednica SKEI Slovenije in sekretar 
za regionalizacijo ter sekretar regije in delavski direktor Gorenja. Rdeča nit je bila skrb za 
ohranitev delovnih mest v Sloveniji. Izpostavljeni so bili visoki stroški dela, visoki davki, 
vključno s prispevkom za stavno zemljišče. Slaba infra struktura in prelaganje odločitve o 
gradnji tretje razvojne osi, ki je za Gorenje in podjetja v okolici strateškega pomena. 
Razprav je nakazala, da so zaposleni v Gorenju  zaskrbljeni za socialno varnost. Pričakujejo 
rešitev uravnilovke in boljše medsebojne odnose, predvsem pa spoštljive in primerne 
medsebojne odnose in skrb za kredibilen način prenosa informacij. Udeleţenci so dobili tudi 
informacijo o načrtovanih zborih po obratih in hčerinskih podjetjih, na katerih bo sodeloval 
tudi predsednik uprave Gorenja d.d., Franjo Bobinac.  

 
 Zabeleţili smo tudi kulturno kulinaričen dogodek, ki se je zgodil v Gorenju, natančneje v 

programu Servis. IO Sindikata SKEI je v sodelovanju z zaposlenimi pripravil »Razstavo 
domačega peciva in zeliščnega čaja«. Razstava ni bila samo paša za oči. Vsi udeleţeni so 
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razstavljene dobrote lahko tudi poskusili in si privoščili skodelico čaja iz zelišč nabranih na 
bliţnjih travnikih.  
»Izvirnost, raznolikost, domačnost, so le nekateri pridevniki s katerimi lahko opišem 
odličnost včerajšnjega dogajanja in če k temu dodam še izgled, vonj in okus pripravljenih 
dobrot ter najpomembnejše, zadovoljstvo na obrazih sodelavcev, ki so se udeleţili prireditve, 
dobimo popolnost, ki jo premoremo samo v Gorenju Servis«. Je zapisal eden od 
udeleţencev.  

         

     
  (Fotografije posnela Marija Vertačnik) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Sekretar:   
                                                                                                                  Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


