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V mesecu novembru so nas začeli nagovarjati politiki. Za vsakim vogalom ali ovinkom 

najdemo plakat iz katerih se nam poželjivo nasmihajmo. Vsem je isto, pridobiti naše 

zaupanje, da bi jim dali glas na predčasnih volitvah. Volili bomo zakonodajno in izvršno 

oblast, za katero se potegujejo posamezniki iz političnih strank ali samostojnih list. Skušajo 

biti prijazni in vljudni. Ponujajo rešitve za dosedanje nepravilnosti in obljubljajo boljše 

življenje. Ampak  prijazni in vljudni so le toliko časa, dokler ne pridejo do oblasti. Potem pa 

jim oblast zamegli razum. Vse to spoznavamo vsakič posebej.  

 

A realnost je vsak dan težja in državljani smo vedno bolj zaskrbljeni in nezadovoljni. 

Spomnimo se državljanskih certifikatov, ki smo jih vlagali v lastninjenje podjetij in v razne 

sklade. Iz tega smo dobili tajkune, ki bi postati lastniki podjetij, če bi jim to ne preprečila 

finančna kriza. V državi so propadala podjetja kot po tekočem traku. Tako je bilo v prih letih 

osamosvajanja, danes po dvajsetih letih se zgodba ponovno ponavlja. Vsako leto se število 

prijavljenih na zavodu za zaposlovanje povečuje. Višjo minimalno plačo, ki komaj še pokrije 

prag revščine smo si morali zaposleni izboriti na ulici. Vsak dan beremo in slišimo o novih 

aferah, krajah in nepravilnostih pri vodenju podjetij ali države. Sodišča, tožilci in izvršitelji 

takoj obsodijo »male tatove« in jim poberejo vse kar najdejo. V sodne dvorane pa ne 

pripeljejo ljudi, ki so okradli zaposlene, sklenili škodljivo pogodbo ali poneverili 

davkoplačevalski denar, kaj šele, da bi koga obsodili.  

Mladi o prvi zaposlitvi in zaposlitvi za nedoločen čas, lahko samo sanjajo. Zaradi prekerne 

zaposlitve nimajo možnosti najemanja kreditov. Zaradi pozne prve zaposlitve nimajo 

delovnih navad. Izhod in rešitev iščejo v podaljšanju študija, če si lahko še priskrbijo status 

študenta. Težko si ustvarijo družino in odločitev za potomce prestavljajo na poznejša leta.  

Tudi starostnikom je vedno slabše. Pokojnine so zadnja leta, realno padale. Vse več je revnih, 

ki s pokojnino ne morejo preživeti v najetem ali lastnem stanovanju. Podobna je zgodba, če 

starostnik dobi mesto v domu starejših. Njihova pokojnina ne pokrije stroškov plačila doma, 

kaj šele, da bi imeli za priboljšek. Zadeve se bodo po novem letu le še poslabševale. Za 

socialno pomoč ali varstveni dodatek h pokojnini se bodo morali odreči nepremičnini, ki bi jo 

sicer zapustili potomcem. 

  

Ker pa potrebujemo pozitivno energijo, ki je že nekaj let pogrešamo, bi bilo dobro, da na 

volitvah izberemo zaupanja vredne politike. Po volitvah pa bi morali biti  kritičen 

presojevalec obljub, ki so jih dajali na soočenjih in nasmihali s plakatov.  

 

 
Živimo v svetu, ki se hitro razvija in zahteva od nas nenehno prilagajanje. Spreminjajo se 

tehnologija, družbene navade, vrednote, družbene strukture in ljudje. S temi spremembami se 



mora soočiti vsakdo, ne le posameznik temveč tudi organizacije in vlada. Tudi ritem življenja je 

vedno hitrejši. Kar je bilo včeraj novo je jutri že staro. Mnogi se zavedajo pomembnosti teh 

sprememb, le malokdo pa pomisli na posledice, ki nam jih prinašajo.   

Tako je zapisano v uvodu gradiva za izobraževanja o stresu, ki ga ta hip izvajamo v skupnem 

projektu: »Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega 

počutja«. Projekt spada v sklop operativnega programa Slovenja – Avstrija 2007 – 2013. SKEI je 

eden izmed partnerjev tega mednarodnega projekta iz Slovenije. Že spomladi je bil v podjetjih naših 

dejavnosti izpeljan vprašalnik, o počutju zaposlenih v povezavi s stresom. Trenutno poteka 

izobraževanje in delavnice 

o stresu, njegovem izvoru 

in dejavnikih ter 

posledicah. Govor bo tudi o 

strategiji zmanjševanja 

stresa, skozi programe 

premagovanja in 

vprašalnike s katerimi 

lahko merimo stres. SKEI 

bo v tem projektu 

sodeloval na treh 

delavnicah v štirih 

sklopih, na katerih bodo 

zaupniki in funkcionarji 

govorili o stresu.                     Slušatelji na seminarju o stresu (posnetek iz spletne strani SKEI-B. Plavec) 

 

 

 
Sklicana je bila 5. seja IO ReO SKEI Velenje, ki je obravnavala poročilo o izobraževalnem 

seminarju v Dugi uvali. Na seji so člani obravnavali še izvajanje solidarnih pomoči v tekočem letu, 

se seznanili s številom zahtevkov kolektivnega nezgodnega zavarovanja pri zavarovalnici 

AdraticSlovenica. Podan je bil predlog slušateljev za III. skupino seminarja Chance4change, ki bo 

januarja in februarja 2012. IO je pripravil in določil termin sklica novoletne seje zaupnikov SKEI v 

regiji. Na seji so bili obravnavane tudi točke stalnice; obravnava in sprejem zapisnika, informacije s 

sej organov in aktualne naloge v SKEI, gibanje članstva in obravnava solidarnih pomoči. 

 

V tem času zaupniki največ časa namenjajo pogajanju za izplačilo božičnice. Pogoji za 

pogajanja so slabi, saj na poslovanja podjetij še vedno vpliva gospodarska kriza, težave evra in 

politična kriza v državi. A naša pričakovanja so optimistična in verjamemo v lastnike in uprave, 

da bodo zmogli to pričakovano izplačilo. 
 

SKEI v Gorenju pripravlja informativni list. Tudi v podjetju Gorenje IPC, zaupniki SKEI 

pripravljajo svoj informativni list. Na področju informiranja se zadeve popravljajo, člani poleg 

ustnih informacij in članskih sestankov dobivajo informacije tudi iz tiskanih medijev.  

 

V prazničnem decembru si zaželimo čim lepše trenutke in prijetno praznovanje.  
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