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V regijski organizaciji Velenje smo v zadnjih treh letih uvedli novo obliko sodelovanja zaupnikov 

SKEI. V jesenskem času pripravimo razširjen sklic seje ReO v eni izmed regij ali območju. Letos 

smo se zaupniki SKEI iz Velenja napotili v Posočje, kjer je bila sklicana skupna seja obeh 

Regijskih odborov. Gostitelji so nas toplo sprejeli, nam omogočili ogled podjetja Iskra 

Avtoelektrika, razgovor s predsednikom uprave in predstavniki Sveta delavcev. Ob tej priložnosti 

sta predsednika regij, prisotne zaupnike seznanila z organiziranostjo regij in spregovorila o 

nekaterih aktivnosti. Še posebej smo zaupniki SKEI bili veseli, da se nam je ob dogodku pridružila 

tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 

Udeleženci smo druženje nadaljevali v prijetnem okolju vinorodnih gričev v Goriških Brdih, kjer 

smo si ogledali vinsko klet Dobrovo. Po ogledu in prijetnem kosilu so udeleženci pokramljali med 

sabo o vsakdanjih rečeh in kakor je že navada v takih pogovorih zaupniki ne moremo stran od 

svojega poslanstva, kako bolje in učinkovito delovati za člane SKEI. 

Ob slovesu smo si obljubili, da z načinom izmenjave mnenj nadaljujemo tudi v prihodnosti. 

Kolegom iz Posočja, ki so se izkazali kot odlični organizatorji smo se zahvalili in jih povabili, da 

nas obiščejo ob prvi priložnosti. 

 
(Skupinski posnetek zaupnikov SKEI Velenja in Posočja)       (Udeleženci ob izmenjavi mnenj in predstavitvi podjetja)                 

Fotografije posnela LIDIJA KOCIPER 

 

 

  
V oktobru so bile sklicane konstitutivne seje vseh komisij pri RO SKEI Slovenije. Lahko se pohvalimo, 

da imamo v vsaki komisiji predstavnika in nekaterim je bilo zaupano tudi predsednikovanje komisije. 

Naši kadri predsednikujejo kadrovski komisiji, komisiji za zdravo in varno delo in komisija za delo z 

mladimi. Imamo tudi dva podpredsednika v komisiji za šport in v komisiji za seniorje. To je dokaz, da 

na regiji dobro kadrujemo, se veliko izobražujemo in združujemo teorijo s prakso. 
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V našem okolju smo letos še posebej z 

zanimanjem spremljali nominacije za Zlato 

Gazelo. Kipec zlate gazele je letos pripadel 

savinjsko-zasavskemu podjetju KLS Ljubno. 
»Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, je KSL 

Ljubno, v katerem proizvajajo zobate obroče, 

razvojno naravnano, kar se kaže v več kot 30-

odstotnem deležu novih proizvodov v skupni 

prodaji v zadnjih dveh letih. Kar 83-odstotkov 

izdelkov izvozijo, z zobatimi obroči pa podjetje         (Gazelo- priznanje za najboljše med hitro rastočimi   

dosega kar 40 odstotkov evropskega in 12 odstotkov           podjetji je prejelo podjetje KLS Ljubno)                                                                                               

globalnega trga. Njihovi zobati obroči so vgrajeni v motorje kar 28 avtomobilskih znamk. Podjetje je 

eno najbolj avtomatiziranih podjetij v panogi, saj je robotiziranih več kot 90-odstotkov proizvodnih 

procesov. Obenem dosegajo izredno kakovost proizvodov in le 1,6 reklamacije na milijon proizvodov. 

Več kot 4 odstotke celotnih letnih prihodkov investirajo v razvoj novih znanj in veščin zaposlenih ter 

razvoj proizvodov in proizvodnih procesov«.       ISKRENE ČESTITKE 

 

 

Med dogodke v oktobru pa nedvomno sodi tudi »Razstava domačega kruha«, ki so jo organizirali 

zaposleni v Gorenju Servis, v četrtek 20. oktobra 2011. Pobudniki prihajajo iz vrst IO sindikata SKEI in   

letos so že drugič organizirali podobno prireditev.   Z vabilom na otvoritev so zapisali;  

»16. oktober – svetovni dan hrane, 17. oktober svetovni dan borbe proti revščini. Za milijone ljudi 

je beseda hrana neznana. Ob svetovnem dnevu hrane – kruha, bomo zaposleni v Gorenju Servis 

naredili razstavo domačega kruha, ki smo ga sami spekli.« 

 
 (Utrinek iz razstave domačega kruha)                                       (Zadovoljne pobudnice ob velikem zanimanju)  

Fotografije posnel IZTOK OMLADIČ 
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