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                                                                                               Velenje, 31. maj 2010 
 

 

 

 
 
 

Mesec maj velja za enega najlepših mesecev v letu. Nekateri prisegajo na 
lepoto narave, drugi verjamejo v srečo ljubezni, tretji preprosto v sončne 
in tople dneve. 
Človek mora verjeti in biti optimist. Včasih je kar težko dojeti, kako malo je 
potrebno, da si ustvarimo zadovoljstvo. 
Če bi se osredotočili zgolj  na dnevne dogodke, ki nam jih mediji vsak dan 
predstavljajo, bi se nam slabo pisalo. Samo poglejmo, koliko energije so 
porabili politiki za arbitražni sporazum in z njim povezani referendum, ali 
študentje in dijaki za protestni shod ob nasprotovanju zakonske ureditve- 
malega dela. Koliko energije je potrebno sindikatom, da dopovedo vladi in 
delodajalcem, da se v imenu gospodarske in finančne krize naj ne varčuje 
zgolj na pravicah zaposlenih, upokojencih ali socialno šibkih državljanih, ki 
so ostali brez dela ali so odvisni od državne pomoči. 
 
Samo del te energije bi veljalo usmeriti v iskanje pozitivnih rešitev in najti 
družbeni konsenz in v državi bi imeli optimistične in bolj zadovoljne 
državljane.  
A to je že druga zgodba, ki se časopisno ne prodaja, ne dviga gledanosti TV 
in ne daje dovolj pomembnosti našim lastnikom kapitala in političnim 
veljakom, ki so začeli razmišljati tudi že o lokalnih volitvah. 
 

 
 
Sklicana je bila 34. seja IO ReO SKEI Velenje, na kateri je tekla razprava o 
udeležbi ekipe iz regije na 7.  letnih igrah SKEI, na udeležbi članov SKEI na 2. 
tekmovanju varilcev v Celju. Evidentirani so bili sodniki porotniki za delovno sodišče v 
Celju in delovno socialno sodišče v Ljubljani. Na seji so bile obravnavane še točke 
stalnice, informacije  s sej organov SKEI, ogibanje članstva, obravnava zapisnika z 
zadnje seje in odobrene solidarne pomoči članom SKEI.  
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Sklicana je bila novinarska konferenca, 
na kateri je SKEI  podal negativno mnenje 
o napovedanih spremembah delovne pravne 
in pokojninske zakonodaje, o težavah 
organiziranosti sindikata v podjetju Podkrižnik 
ter o neplačevanju socialnih prispevkov v 
podjetju Fori.  
 
 
Konferenca PS SKEI Gorenje je organizirala izobraževalni seminar za 
zaupnike v Gorenju enodnevni seminar na temo; Plačna politika in nagrajevanje 
zaposlenih v gorenji ter sindikat SKEI danes-jutri. Seminar je bil izveden v hotelu 
Paka in se ga je udeležilo več kot 60 zaupnikov SKEI. 
 
Organizirano je bilo 1. Ribiško 
tekmovanje ReO SKEI Velenje na 
Škalskem jezeru in zmagovalna ekipa 
Gorenja Servis bo zastopala barve ReO SKEI 
Velenje, na  DP SKEI v ribolovu septembra v 
Velenju.  
 
(sliko posnel B. Amon) 
 
 
 
 
Na 2. tekmovanju varilcev v Celju, ki ga 
je organiziralo Društvo za varilno tehniko 
Maribor, Celjski sejem in SKEI Slovenije, smo 
imeli tri tekmovalce iz podjetij Gorenja in 
D.B.S.S.  Vsa pohvala tekmovalcem, ki so 
sprejeli izziv in se prijavili na tekmovanje. Na  
njihove uspehe smo ponosni in taka 
tekmovanja bomo še naprej podpirali.  
 
(sliko posnel B. Amon) 
 
 
V Velenju se je mudila tudi delegacija IGM mladih iz Nemčije, ki je 
sodelovala tudi na posvetu odbora mladih pri ZSSS.  Mlade iz Nemčije so vseskozi 
spremljali funkcionarji komisije za delo z mladimi pri SKEI Slovenije in aktivisti aktiva 
SKEI mladi Velenja.  
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