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2019 februar info skei gorenje

SLOVO OD HZA!
Drage moje sodelavke in sodelavci,

Nekateri med nami že bivši. Trenutno smo v situaciji, ko ne vemo kaj nas čaka jutri. Vsak dan odštevamo in se sprašujemo, ali je to res naš 
zadnji delovni dan v programu HZA. Tako za redno zaposlene, še bolj pa za tiste z zaposlitvijo za določen čas. Gorenje nas je povezalo; 
po izbiri ali po usodi. In Gorenje nas ločuje.

Verjetno se marsikdo sprašuje, kdo bo plačal položnice, kupil hrano, otroci rastejo-potrebujejo oblačila, morda ima kdo izmed vas na skrbi že 
svoje starše... Kako sedaj pomagati njim, če je že za nas vse negotovo?
Sama verjamem, da ima življenje za vse nas boljše načrte. Ta vrata se sedaj za določene zapirajo zato, da se lahko odprejo druga. V življenju 
niso stvari samo črne in bele, ampak se zadaj skriva cela paleta barv. 
Vsem vam, ki odhajate (ali sem med njimi, vem ravno toliko kot vi), bi se rada zahvalila za timski duh, za smeh, graje in pohvale. Za priložnost, 
da sem smela biti del vas. Nekatere med vami poznam bolj osebno, drugi smo ostali na ravni sodelavcev. Vendar mi je vsakdo dal majhen 
del sebe, ki ga hranim globoko v sebi. Četudi so se naša mnenja večkrat razhajala, verjamem, da je v vseh nas čista duša in mirna vest ter 
da smo vedno delali tisto, za kar smo v danem trenutku verjeli, da je prav. Ima pa vsak posameznik svojo zgodbo oziroma resnico in prav je, 
da jo zagovarja.

Verjamem, da nas je duh bojevnika povezal, da smo znali stopiti skupaj, ko je bilo to potrebno in da smo dokazali, da ima timsko delo lahko 
zmagovalen ali rušilen učinek.
Vsem vam želim, da zgrabite življenje za roge. Dovolite, da vam pokaže pot v smeri novih priložnosti, v spomin pa shranite vse tisto, kar vam 
bo grelo dušo v trenutkih žalosti in strahu.
Hvaležna sem Življenju, da sem vas smela spoznati ter da lahko stopim pred vas in vas iskreno objamem z željo, da se še kdaj srečamo. 

Srečno

Karmen Skerlovnik
zaupnica SKEI Gorenje HZA
(na sliki v prvi vrsti)
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Seznam nagrajencev

.
Glavna nagrada najem apartmaja v termah Čatež: CVIJETKOVIĆ BOŽA-MEKOM ŠOŠTANJ (na sliki) 
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10 x dežnik SKEI Gorenje: PETRUŠIĆ JANJKA-MEKOM PLASTIKA, DENŽIČ IRENA-MEKOM BISTRICA, POPOVIĆ 
GORAN-KA, ĆOSIĆ GORDANA-IPC, HUDOBREZNIK MILENA-PSA, GALONJA GORDANA-SSS, STRNIŠA 
STANKO-MEKOM ŠOŠTANJ, KOLAR MAGDALENA-ČISTILNI SERVIS, JAN MARIJANA-LOGISTIKA, HUDOURNIK 
ANDREJA-HZPA
5 x kapa SKEI Gorenje: KOCBEK ROBERT-LOGISTIKA, POSEDEL ROBERTINO-IPC, NOVAK JOŽICA-PSA, SUŠEC 
MAJA-KA, VAJDL MINKA-HZPA 

Koliko počitniških hišic ima SKEI Gorenje v termah Čatež?
Med srečne izžrebance bomo podelili naslednje nagrade: 1 x tedenski najem apartmaja v termah Čatež, 10 x dežnik SKEI Gorenje 
in 5 x kapa SKEI Gorenje.
Sodelujejo lahko le člani SKEI Gorenje. Vsak član lahko sodeluje z največ enim kuponom.
Izpolnjene kupone oddajte svojemu sindikalnemu zaupniku do 20.02.2019.


