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REGIJSKA ORGANIZACIJA VELENJE 
 
Mesec september je že vrsto let v znamenju tri dnevnega izobraževanja, tudi v 
letošnjem letu ni nič drugače. Seminar se je odvijal v Rabcu hotelu Hedera in sicer od 
25. 9. pa do 28. 9. 2014 udeleženih je bilo 52 slušateljev. 
V letošnjem letu nam je v pomoč pri povezovanju in organizaciji bila Staša Pernat 
Lesjak, katera je zadolžena za izobraževanje pri ZSSS. 
Naslov letošnjega izobraževanja pa je bil »Kdo smo sindikalisti, zakaj smo se 
odločili za to življenjsko pot in kako pridobit mlade v naše vrste« 
Prvi dan je z našo predsednico Lidijo Jerkič tekla beseda o sindikalizmu in splošno o 
razmerah v podjetju ter težavami s katerimi se srečujejo sindikalni zaupniki. 
Naslednji dan je predaval g. Edvard Kadič na temo karizmatičen vodja, kako razumeti 
sebe in naše sodelavce katere predstavljamo pred vodstvom podjetja.  
Zadnji dan pa je tekla beseda o mladih, kako mladi razmišljajo, kako pristopit do njih, 
zakaj je dobro delati z mladimi. To temo pa nam je predstavila predsednica sindikata 
mladi plus Sanja Leban Trojar. 
 
 
 
 
 



 
 
Poleg izobraževanja smo se tudi z 
ladjico popeljali na kratek izlet na otok 
Cres. Večerne ure pa smo izkoristili za 
druženjem ob glasbi ali za sprehode 
ob obali. Tako je po mnenju 
udeležencev semenar bil zelo 
uspešen. Lepe odtise so imeli tudi 
predavatelji saj se niso mogli načuditi 
pozitivni energiji in sproščenosti, ki jo 
oddajajo po slušatelji. 
Tako smo se domov vrnili z pozitivnimi 
občutki in veliko nove energije. 
 
 

 
 
 



V oktobru je bila sklicana je bila 20. seja IO ReO Velenje, na kateri smo obravnavali 
priprave na jesenski seminar, informacije s sej organov, gibanje članstva, 
ustanavljanje aktivov SKEI Mladi, beseda je tekla tudi o organizaciji seje ReO Velenje 
in sicer, da bi sejo organizirali v Regijski organizaciji Ptuj. 
 
V podjetju Eriko se še vedno niso uredili odnosi med vodstvom podjetja in 
zaposlenimi, zato smo v začetku meseca imeli zbor zaposlenih, kateri je trajal skoraj 
5 ur. Na zboru je prišlo na dan kar nekaj, nerazumnih odločitev vodstva podjetja in še 
pomembneje, na površje je prišlo tudi zelo avtoritativen režim vodstva podjetja. 
Posledica takšnega odnosa pa je da imamo skoraj dvakrat mesečno članske 
sestanke. Na enem takem sestanku sta sodelovala tudi predsednica Lidija Jerkič in 
sindikalni odvetnik Miran Jeromel, ki sta odgovarjala članstvu na pravna vprašanja. 
Ker pa se prepad med vodstvom in zaposlenimi ne zmanjšuje, resno razmišljamo o 
ostrejšem sindikalnem boju. 
 
Sejo so imeli tudi člani aktiva SKEI Seniorji, na kateri so se dogovorili podrobnosti o 
organizaciji, kostanjevega piknika, katerega imajo v letnem planu. Na isti seji je bil 
podan predlog, da bi se aktiv seniorjev pridružil ReO Velenje pri seji, ki bo na Ptuju.  
Kar je tudi bilo potrjeno na 20 seji ReO Velenje. 
 
Predstavnik aktiva mladih Nejc Špegel, se je udeležil konference sindikata Mladi 
plus, kje so predstavili delo z mladimi v njihovemu sindikatu. Izvolili so tudi novo 
predsednico sindikata Mladih plus in sicer Zalo Turšič diplomantka mednarodnih 
odnosov fakultete za družbene vede, dosedanja predsednica Sanja pa je postala 
sekretarka istega sindikata. 
 
Sindikat v Gorenju je tudi tokrat finančno pomagali rdečemu križu in sicer je bila 
tokratna pomoč  namenjena Slovenskim poplavljencem, ki so utrpeli škodi pri 
poplavah, dodatna solidarna pomoč pa je bila ponujena poplavljencem in članom 
sindikata zaposlenim v Gorenju. 
 
Z težavami, pa se soočila tudi  podružnica BSH saj jim vodstvo podjetja napoveduje 
zmanjšanje števila zaposlenih cca 150 do konca leta. Vzrok zmanjšanja naj bi bila 
Rusko ukrajinska kriza in s tem nižja naročila, v tem času so praktično vse 
pogodbene delavce že odpustili. 
Za nameček pa vodstvo podjetja pripravlja spremembo sistematizacije delovnih mest 
in plačnega sistema. 
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