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Ostaja najpomembnejši delavski praznik, ki ga obeležujemo od leta 1886, v spomin 
na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu. V današnjem času je obeleževanje 
prvega maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev 
po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske 
organizacije, kakršne so sindikati.  
Tudi v našem okolju je tradicija praznovanja 1. maja zelo močna. Letos je 
praznovanje organizirano že 32. zapored. Praznovanje so Šaleško Savinjski 
sindikati organizirali na Graški Gori. V času druženja so se zvrstili kulturno zabavni 
program, ki ga je organizator dopolnil še trim pohodom in tekmovanjem v vleki 
vrvi.  
To pa je tudi priložnost, kjer sindikati opozorimo na kršitve delavskih pravic in na 
nepravilnosti v družbi. 

  
   (Sliko posnel V. Jeličić)                                                                      (Plakat 1. maj 2011) 
 
 
 

 
Letne igre SKEI so bile letos organizirane v sodelovanju z ReO SKEI za Koroško in 
so potekale v Mežici, Črni in Prevaljah. Že po tradiciji, so pričakovanja naših 



tekmovalcev visoka. Letos je ekipa ReO SKEI Velenje, ki je bila sestavljena iz 
članov SKEI Gorenja, dosegla 2. mesto v skupni uvrstitvi. Moški so tekmovali v 
desetih panogah, ženske v osmih.  
Poleg športnih dosežkov tovrstna srečanja prinašajo tudi dodatno vrednoto 
druženja in izmenjave mnenj ter navezovanja stikov in srečanja prijateljev. Take 
oblike druženja velja ohraniti. 

 (Udeleženci iger s priznanji in pokali)        
                                                                   
                                                                (Najboljši na igrah SKEI v vlečenju vrvi)  
 
 

 
Sklicana je bila 2. seja ReO SKEI Velenje. 
Na seji je bila osrednja točka obravnava »Priprave na VI. kongres SKEI«, kjer so prisotni 
obravnavali in potrdili predlagani predlog statutarnega sklepa o sestavi NO SKEI Slovenije, 
razpravljali o poročilu, programskih smernicah in predlaganih resolucijah. Podana je bila 
informacija o udeležbi ekip na 8. letnih igrah SKEI in načinu financiranja ter obravnavane točke 
stalnice med katerimi je obravnava in sprejem zapisnika, gibanje članstva in informacije s sej 
organov in aktualne naloge SKEI. 
 
Sklicana je bila seja zaupnikov Konference PS SKEI Gorenje, kjer so obravnavali statutarni 
sklep in kongresne dokumente, sprejel odločitev o vključitvi SP Erico v Konferenco in sklad 
SVS. Govorili so tudi o regresu in plačah ter letnih igrah SKEI. V Gorenju je bil sklican tudi 
posvet delavskih predstavnikov podjetij iz Sloveniji in tujine. 
 
Seje so sklicanje v SKEI KLS Ljubno kjer so obravnavali  naloge in delovanje novega IO v letu 
2011.  
Na sestanku IO SKEI BSH Nazarje, so obravnavali izplačilo regresa, govorili o novih članih iz 
vrst zaposlenih preko podjetja Adecca in o sindikalnem izletu. 
 
Naši predstavniki so se udeležili tudi skupščine delničarjev DH Ljubljana ter sej IO in RO SKEI 
Slovenije. 
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