
 
                                                                                                                 Velenje, 27. 09. 2007 

 
KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    

SKEI VELENJE  v septembru 2007 
 
 

Že 6 let zapored je v mesecu septembru v regiji SKEI Velenje v ospredju izvajanje 
seminarja za zaupnike SKEI. 
S ponosom lahko ugotavljamo, da smo program izobraževanja za leto 2007 že v celoti 
realizirali. V maju letošnjega leta smo izvedli seminar na temo uspešno vodenje sestankov, v 
septembru pa smo realizirali večdnevno izobraževanje na KRKU. 
 
Seminarja v Omišlju se je udeležilo 62 slušateljev. Največ prijavljenih je bilo iz SKEI PS 
Gorenje. Med udeleženci je bilo tudi 7 kolegov iz SKEI  Posočja, natančneje iz podjetja Iskra 
Avtoelektrika.   
 
Na kratko se skupaj sprehodimo po dnevih našega seminarja, ki so ga udeleženci ocenili, kot 
enega najboljših do sedaj. 
V Omišalj smo prispeli že v četrtek zvečer, kjer smo se namestili in večer preživeli v 
prijetnem kramljanju z udeleženci, ki je bilo letos še prijetnejše, saj se je organizator spomnil 
tudi na upokojene člane aktiva SKEI v regiji Velenje. Povabil jih je, da v času trajanja 
seminarja preživijo prijetne trenutke ob sproščanju in raziskovanju znamenitosti kraja ter se 
ogrejejo ob sončnih žarkih, ki jih je bilo letos v izobilju. 
Udeleženci seminarja so prvi dan najprej prisluhnili predsedniku ZSSS Dušanu 
Semoliču, ki je predstavil jesenske aktivnosti ZSSS. Še poseben izziv je bil povabilo na 
velik protesten shod 17. novembra v Ljubljani za dvig plač iz naslova rasti inflacije in rasti 
produktivnosti, ki jo delodajalci ne priznavajo. 
V nadaljevanju so uvodničarji Lidija Jerki č predsednica SKEI, Drago Bahun član 
uprave gorenje d.d. in kolega Krešimir Martinjak pr edsednik konference PS SKEI 
Gorenje, udeležencem predstavili temo »Zaposleni in razvoj podjetja - razvoj 
zaposlenih«. Sledila je razprava, ki jo je usmerjal moderator Sašo Kronegger. Ugotovljeno je 
bilo, da se delodajalci vse preveč ukvarjajo z rezultatom, ki se kaže skozi izkazan dobiček, kot 
s zaposlenim. Rezultat takega načina se odraža v padcu kvalitete dela in proizvodov. 
Zaposleni so nezadovoljni s plačami in napredovanjem. Njihovemu slabemu počutju se 
pridružuje tudi mačehovski odnos do izobraževanju na lastno odločitev, čeprav je danes 
zaželena čim širša razgledanost zaposlenih.  
V popoldanskem času smo v temi «Od dobrega k boljšemu« v skupinah obravnavali 
posamezna vprašanja ji zapisali na plakate in izdelali knjigo programske usmeritve 
boljšega dela v SKEI.  
Drugi dan, smo obdelovali še temi »Izgorevanje zaposlenih-od besed k dejanjem«, ki jo 
je podala prof. Majda Šavko in »Vem, da sem dober, toda lahko sem še boljši«, ki jo je 
predstavil Sašo Kronegger. 



Na koncu so udeleženci na priložnostno  kartico, ki je bila izdana ob Tednu vseživljenjskega 
učenja – TVU, zapisali tri zaobljube, ki jih bo vsak posameznik realiziral v enem letu. 
Omenjeno kartico naj bi udeleženci po pošti prejeli na dom, ki jih bo opomnila na dane  
obljube.  
Zapisati je potrebno tudi to, da so se udeleženci seminarja, z minuto molka poklonili spominu 
na žrtve zadnjih poplav, med katerimi smo imeli tudi sodelavca iz Gorenja, Aleša Goloba, ki 
je bil tudi član SKEI. 
Poročilo o seminarju je objavljeno tudi v časopisu Delavska enotnost številka 33 z dne 27. 09. 
2007.  
 
Prejšnji mesec smo zapisali, da smo uspeli opraviti registracijo za novo ustanovljeno SKEI SP 
Blues. Danes moramo zapisati, da je podjetje Blues dobilo novega lastnika. Novo 
izvoljeni zaupniki, skupaj s sekretarjem SKEI ReO čakamo na sestanek z novim lastnikom, 
kjer se bomo dogovorili o delovanju sindikata v podjetju.  
 
Aktiv SKEI mladih pri ReO se je na prvi dan novega šolskega leta,  predstavil na 
stojnici v bližini Centra srednjih šol Velenje, ki je bila namenjena predstavitvi dela aktiva. 
Obiskovalcem so razdelili tudi nekaj propagandnega materiala. 
10 članov aktiva SKEI mladi se je udeležilo seminarja komisije za delo z mladimi pri 
SKEI Slovenije, ki bil od 13. do 16. septembra, na otoku Krku v Omišlju.  
 
Na regiji smo se odzvali na zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v poplavah  in do tega 
trenutka skupaj nakazali 1.500,00 € pomoči, na poseben račun SKEI odprt pri DH. Ljubljana. 
Še posebej pa velja pohvaliti kolege iz SKEI PS Gorenje, ki so družini Golob priskočili 
na pomoč ob naravni nesreči, ko je plaz vzel dva mlada življenja in uničil hišo.  
 
Člani RO SKEI iz Velenja, smo se udeležili tudi Konference ZSSS «Zahtevamo višje plače, 
ker smo produktivnejši«. 
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