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Ob izteku leta 2017 je prav, da se ozremo nazaj, kaj smo počeli v tem letu.  
 
Lani smo zapisali, da je bilo leto v znamenju volitev in kongresa SKEI, na katerem smo 

ponovno izvolili novo - staro predsednico.  
Letos pa moramo omeniti kongres ZSSS, to je pomemben dogodek, saj je po dobrih 25. letih 
vodenja ZSSS odšel v pokoj vsem dobro poznan Dušan Semolič. Na kongresu pa so 
delegati izvolili novo (našo) predsednico Lidijo Jerkič. Sam kongres je potekal v pozitivnem 
duhu, kajti vsi od nove predsednice pričakujejo, da bo zvezo popeljala v dobo združevanja 
sindikatov in tudi sama notranja organizacija je potrebna prevetritve. Prvi pomemben 
dogodek je najavila že na samem kongresu in sicer združevanje centrale Pergam z ZSSS. 
Lidija Jerkič bo sicer še vedno ostala na čelu sindikata SKEI, tako odločitev smo enotno 
podprli na vseh naših organih, čas pa bo pokazal, ali bo zmogla opravljati dve funkcije hkrati. 
Kratkoročno zagotovo. Kljub temu smo zaradi teh sprememb in predvidenega odhoda v 
pokoj dveh strokovnih delavcev v naslednjem letu, smo v SKEI-ju pričeli razmišljat o novem 
delovnem mestu in sicer delovnem mestu generalnega sekretarja SKEI, toda ta tema naj 

ostane za leto 2018, saj se bodo vsi ti dogodki odvijali v naslednjem letu. 
 
Naslednji pomemben dogodek za našo regijo se je zgodil s prekinitvijo pogodbe s Šaleško 
Savinjskimi Sindikati. Pogodbo smo prekinili s 1. januarjem 2017, hkrati smo podpisali 
pogodbo za odvetniške storitve z istim odvetnikom in na enak način kakor v preteklosti. S 
prekinitvijo pogodbe smo privarčevali kar lep znesek naše članarine, izgubili pa nismo 
nobene bonitete, saj smo praktično že vsa leta bili samostojni in ŠSS ni vršil nobenih uslug 
za našo organizacijo. Člani smo bili v tej organizaciji zgolj zaradi solidarnosti do manjših 
oziroma drugih sindikatov. Z ne transparentnostjo delovanja ŠSS in nezainteresiranosti 
manjših sindikatov za ureditev razmer so nas prisilili v ta korak. Naši odločitvi je sledil tudi 
drugi največji sindikat v tej organizaciji SPES, skupaj s SKEI jem smo predstavljali kar 90% 
ŠSS, zato je ignorantski odnos vodstva ŠSS še toliko bolj nerazumljiv, kar pa nenazadnje za 

nas ni več pomembo. 
Pomembno je, da smo s tem korakom naredili prvi in odločilni korak k samostojnosti naše 
SKEI ReO Velenje. Ker ŠSS ni bil povezan v nobeno centralo, nima nobene sindikalne 
reprezentativnosti na višji obliki organiziranosti, naši organizaciji ne pomeni nobene 
spremembe.  Dobro tega pa je, da smo na ta način prišli do sredstev za nakup lastnih 
prostorov na isti lokaciji. Torej smo z mesecem marcem postali lastniki treh prostorov, 
sindikalne pisarne, sejne sobe in arhiva, prostore sicer še moramo urediti, kar pa se ravno ta 
trenutek dogaja. 
Dolgoročno je za našo organizacijo to velikega pomena, saj trend kaže, da se v manjših 
podjetjih zelo težko delavci organizirajo v sindikat, posledica tega bo večja vloga regijske 
organiziranosti, ta pa bi težko delovala brez lastnih prostorov. Torej lastni prostori pomenijo 
večjo dolgoročno stabilnost sindikata SKEI v naši Regiji. 
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Omeniti moram tudi, da smo se v sredo, 18. januarja 2017 ob 11. uri udeležili protestnega 
shoda pred ministrstvom za delo, sicer v manjšem obsegu, zgolj bolj v znak solidarnosti. 
Zahteve so bile usmerjene v dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje.  
PROTI NIŽANJU PRISPEVNE STOPNJE IN PROTI VIŠANJU STROŠKOV 
UPRAVLJAVCA 
kar predvideva novi Pokojninski načrt poklicnega pokojninskega zavarovanja. Ministrica za 

delo je namreč brez soglasja sindikatov odobrila pokojninski načrt, ki znižuje prispevno 
stopnjo poklicnega pokojninskega zavarovanja iz 9,25% na 8% in omogoča povečanje 
upravljavske provizije upravljavcu, t.j. Kapitalski družbi, d.d., ki je bila dogovorjena z zadnjim 
pokojninskim načrtom. 
Povod je bilo znižanje vplačil na osebne račune in ocena, da bodo zaposleni zbrali iz tega 
naslova premalo, da bi se lahko upokojili.  
Za boljše razumevanje, gre za včasih poznano beneficirano delovno dobo.  
 
Ugotavljamo in tudi v poročilo za leto 2015 in 2016 smo napisali, da nas kriza počasi 
zapušča, pa vendar je kriza v naši regiji še kako prisotna. Sicer za ostale regije po Sloveniji 
tega ne moremo več reči, saj se skoraj po večini Slovenije danes ukvarjajo s pomankanjem 
delovne sile, posledica tega pa je izboljšanje plač. 

Žal se to veliko manj pozna v naši Regiji, saj naša največja podružnica ne raste in ne 
zaposluje novih delavcev. Ostala vidnejša podjetja v regiji pa po večini celo zmanjšujejo 
število zaposlenih. Kar se pozna tudi pri višini letošnje Božičnice, saj smo pod povprečkom v 
primerjavi z ostalim regijam.  
 

Organiziranost, delovanje in članstvo ReO SKEI  Velenje 
 
Regijska organizacija (ReO) Sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) Velenje s 
sedežem v Velenju, Prešernova 1, deluje v okviru teritorialnih meja upravnih enot (UE) 
Velenju in Mozirju, v katero je vključeno deset občin. 
ReO Velenje deluje v enajstih sindikalnih podružnic, ki združuje cca 3600 članov.  
V okviru regije je ustanovljena tudi Konferenca SP v poslovnem sistemu Gorenja.  
Regijski Odbor Velenje ima 16 članov, izvršni odbor regije ima 7 članov in nadzorni odbor 3 
člane. Imamo še aktiv Seniorjev in Aktiv Mladih, ki skupaj združujeta cca 36 članov. 
V SKEI Sloveniji smo aktivni v vseh organih, imamo podpredsednika SKEI Slovenije za 

elektro industrijo Žana Zeba, predsednico nadzornega odbora Evico Lipičnik, predsednico 
statutarne komisije Danijelo Stanič, predsednika komisije za varno in zdravo delo Kučiš 
Igorja, predsednico komisije za enake možnosti Tanjo Topolnjak, člana komisije za kulturo in 
šport Mateja Pruša, člana v komisiji za mlade Miha Polha, člana v komisiji za seniorje Ivana 
Sotoška ter štiri člane v republiškem odboru SKEI, Tanjo Topolnjak, Jasmino Nedić, Vinkota 
Jeličića in Krešimirja Martinjaka. 
Organiziranost je enaka kot leta 2016, edina sprememba je kadrovska in sicer imamo dva  
nova člana Nadzornega odbora ReO Velenje, Matejo Tolazzi in Branka Amona. Dosedanja 
članica Hedvika Kralj je zaradi upokojitve odstopila. Druga članica, oziroma dosedanja 
predsednica NO pa je zapustila mesto zaradi izvolitve na funkcijo predsednice sindikalne 
podružnice ESOTECH. Dosedanji predsednik podružnice ESOTECH-a Bogdan Plaznik pa je 
odstopil zaradi zamenjave službe. 
Sprememba je bila tudi SP Gorenje Gostinstvo, tam je zaradi osebnih vzrokov odstopil 

predsednik Marko Gričnik, nadomestil pa ga je njegov podpredsednik Admir Hankić.   
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Organi ReO SKEI Velenje, smo se sestali v letu 2017 na 2 sejah izvršnega odbora (IO), 2 
sejah Regijskega odbora (ReO), zaključni novoletni seji in 1 seji Nadzornega odbora 
(NO).  
Izvedli smo dva seminarja, enodnevnega v mesecu maju in tridnevnega v oktobru. 
Večina naših članov se je udeležila tudi dveh seminarjev, ki jih je organizirala, konferenca 
SKEI Gorenje in sicer dvodnevnega v maju in enodnevnega decembra. 
 

Aktivnosti ReO  
 
»Obravnava aktivnosti« Kot točka stalnica smo na vseh sejah obravnavali aktivnosti, ki so 

se odvijale na vseh nivojih sindikalne organiziranosti kot so; SKEI Slovenije, ZSSS, 
aktivnosti v podružnicah, mesečna poročila o gibanju članstva in solidarne pomoči.  
 
»gibanje članstva«. Trend gibanja članstva se je v letu 2017 umirilo in je po nekaj letih bilo 
pozitivno za 17 članov. Največji vzrok izstopov je še vedno upokojevanje 56%, naslednja 
vzroka sta prenehanje DR 21% in izstopi 20%.  
Torej smo lahko zadovoljni, saj je razlika med odstopi 182 članov in novimi 199 člani prvič po 
več letih pozitivna.  
 
»Solidarne pomoči članom« V letu 2017 je za solidarno pomoč zaprosilo 6 članov, kar 
nekaj manj kakor preteklo leto. Poleg solidarnih pomoči smo tudi donirali sredstva društvom 
in organizacijam, teh donacij smo odobrili dvema društvoma. (Koronarni klub in košarkarsko 

društvo)  
Bili pa smo tudi soorganizatorji z mestno občino Velenje in sindikatom SPES 1. majske 
prireditve na Graški Gori.  
 
»Kolektivno nezgodnega zavarovanja«, Pravico iz kolektivnega nezgodnega zavarovanja, 
ki jo imamo sklenjeno z zavarovalno družbo Adriatic-Slovenica, je letos do decembra 
meseca uveljavilo 6 članov, kar je občutno manj kot preteklo leto, ki jih je bilo kar 21 in  2 
svojca naših članov sta podala vlogo za primer smrti člana, kar je prav tako manj kot 
preteklo leto.  
 
V aprilu je potekalo 5. državno 
prvenstvo varilcev, ki se ga je udeležilo 

21 tekmovalcev. Pomerili so se v dveh 
postopkih varjenja. V varilnem postopku 
MAG, je tekmovalo 10. varilcev, najbolje 
se je odrezal Hazim Hodžić iz Instituta za 
varilstvo Ljubljana. V varilnem postopku 
TIG, kjer se je pomerilo 11 varilcev je 
prvo mesto osvojil Dževad Ikanović iz 
podjetja DBSS d.o.o, Anič Dragan iz 
Gorenja pa je osvojil 9. mesto. 
 
Organizacija 1. maja pa je to leto potekala nekoliko drugače, kakor smo bili navajeni 
pretekla leta, v lanskem letu pa je celo bilo odpovedano.  
To leto je prireditev organizirala mestna občina Velenje, poleg občine pa smo bili še 

soorganizatorji trije panožni sindikati SKEI, SPES in SDE (sindikat delavcev energetike). 
Slavnostni govornik je bil župan MO Velenje Bojan Kontič. Na samem prireditvenem prostoru 
pa je bila tudi razstava projekta "Živel 1. maj! Živel praznik dela! - Praznik dela med rudarji in 
železarji na Slovenskem."  
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V juniju smo imeli tudi napoved stavke v SP ERICo . Stavka je bila napovedana za 
20.6.2017 od 10.00 do 14.00 ure.  
S pogajanji smo dosegli 4% dvig plač in skoraj za vse zaposlene dvig za plačilni razred, 
strošek enega razreda je 5 %.  
Stavko smo dan pred izvedbo zaradi uspešnega dogovora tudi preklicali, dogovor 
ocenjujemo za uspešen, saj se je plača v povprečku dvignila za cca 8%, prav tako dviga plač 

ni bilo več kot 15 let, zato so bili zaposleni toliko bolj zadovoljni z doseženim rezultatom. 
 
V septembru smo gostili komisijo za enake možnosti, sejo so imeli v SP IPC, kjer so si 
tudi ogledali proizvodnje prostore. Nadaljevanje seje pa smo imeli v Delavskem klubu. Na 
seji so obravnavali pregled dobrih praks v invalidskih podjetji,  Predstavitev komisije 
enake možnosti (doseči enakost med spoli, invalidi, prekarnimi oz. agencijskimi delavci), 
Predstavitev zakonske podlage na področju invalidov (problematika razumevanja odločb o 
omejitvah IK) in pogled predstavnikov sindikata SKEI znotraj podjetja na omenjeno 
problematiko 
 

Izobraževanje – Kultura in šport 

 

Izobraževanje 
 
Na področju izobraževanja smo realizirali s planom zastavljene cilje. Organizirali smo 
enodnevno izobraževanje, ki je potekalo v dveh delih z namenom, da bi zajeli vse 
sindikalne zaupnike v naši regiji, izpeljali smo tudi tradicionalno tri dnevno jesensko 
izobraževanje. 
Nezanemarljivo je tudi omenjeno izobraževanje, ki ga organizira sindikalna konference PS 
Gorenja, saj predstavljajo veliko večino naše regije. Slednja  je organizirala v prvi polovici 
leta eno dvo dnevno izobraževanje na temo uravnilovke plač in nezadovoljstvo zaposlenih 

v Gorenju. V decembru mesecu so organizirali enodnevno izobraževanje, katero je 
potekalo v treh terminih, tema pa je bila komunikacija in stres na delavnem mestu. 
 
Prvo dvo dnevno izobraževanje smo imeli v mesecu maju, ki ga je organizirala 
konferenca PS SKEI Gorenje in sicer 18. in 19. maja v Kranjski Gori na temo uravnilovke 
plač in nezadovoljstvo zaposlenih v skupini Gorenje. Na seminarju so bili prisotni vodilni 
in odgovorni iz podjetja Gorenje, delavski direktor in član uprave g. Drago Bahun, pomočnik 
uprave za kadrovske in splošne zadeve g. Jure Marjanovič, g. Miha Žove, in predstavniki 
zaposlenih v nadzornem odboru.  
 
Prav tako v mesecu maju, 23. in 24., smo v Hotelu Paka organizirali enodnevno 
izobraževanju v dveh terminih, izobraževanja se je prvi dan udeležilo 52. udeležencev 
naslednji dan pa 50. udeležencev, torej je skupno število udeležencev na seminarju bilo 102 

sindikalna zaupnika. Cilj seminarja je bil izobraziti sindikalne zaupnike o Zakonu o delavnih 
razmerjih. Seminar je potekal kot odprta razprava na konkretna vprašanja iz prakse, ki jih 
dnevno doživljamo pri svojem delu. Izobraževanje je vodila sodelavka Barbara Kozina iz 
SKEI-a, ki pokriva pravne zadeve. 
 
 
 



 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 
 

Regijska organizacija Velenje 
 

 

ReO Velenje 
Prešernova cesta 1 

3320 Velenje 
Poslovnega sistema Gorenje 

REGIJSKI ODBOR                                              
 

 

 
  SKEI - REO VELENJE 

Prešernova cesta 1, 3320 Velenje 

Davčna številka: 64881008, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5962960000. IBAN: SI56 6100 0301 1200 059, BIC: HDELSI22  
W: www.skei.si, M: ales.vodovnik@sindikat-zsss.si T: +386 (0)3 898 27 56, F: +386 (0)3 898 27 66 

Tradicionalni jesenski tri dnevni seminar smo to leto organizirali konec meseca septembra, 
od 28. september do 01. oktobra 2017. Seminar je potekal v Poreču - hotel laguna 
Albatros. Naslov seminarja smo to leto imenovali »KOMUNIKACIJA IN STRES«. Seminarja 

se je udeležilo 51. 
sindikalnih zaupnikov po 
večini predsedniki in 
namestniki sindikalnih 

podružnic. 
Prvi dan seminarja smo 
obravnavali višje oblike 
sindikalizma (centrale, 
evropski sindikati in 
pekarna dela) seminar  
sta vodila Lidija Jerkič in 
Goran Lukič. 
Naslednji dan smo v 
dopoldanskem času 
imeli seminar pod 

vodstvom predavateljice Sanje Leban Trojar na temo mladi in sindikat. Cilj seminarja je bil, 

da se naučimo zgraditi most med mladimi  in sindikalnimi zaupniki, kako jim stopiti nasproti, 
da se pričnejo aktivno vključevat v sindikalno delo.  
V popoldanskem času pa smo imeli izlet z ladjico v Limski kanal in ogled mesta Rovinj. 
Tretji in zadnji dan seminarja, je ves dan potekal na temo komunikacija in stres, konflikti 
kot učilnica samospoznavanja, čustvena pismenost, timsko delo v službi in teci s 
tokom ali jeziti bogove. Seminar je vodila ga. Dr. Lucija Mulej Mlakar. 
 
Zadnji eno dnevni seminar v letu 2017 smo imeli v decembru, organizirala ga je 
KONFERENCA SP PS Gorenja. Seminar je bil enodnevni v treh terminih, z namenom zajeti 
čim več sindikalnih zaupnikov. Seminar je potekal 6., 7. in 8. december.  
Tema na seminarju je bila nadaljevanje teme iz jesenskega izobraževanja komunikacija in 
stres na delavnem mestu,… vse tri dni je seminar vodila Dr. Lucija Mulej Mlakar. 

 

Šport 

 

Kakor vsako leto, smo se tudi letos udeležili vseh športnih aktivnosti, ki jih organizira komisija 
za šport pri SKEI Slovenije, zimske igre, poletne igre, kegljanja in ribolova. 
 
23. Zimske igre so potekale 28.1.2017 na Cerknem, na igrah je bilo 106 udeležencev, 82 
tekmovalcev, 1. tekač, 14. spremljevalcev s smučmi in 9 spremljevalcev brez smuči. 
V skupnem seštevku, smo osvojili drugo mesto, takoj za Gorenjsko regijo in pred Koroško 
regijo. Drugo mesto na zimskih igrah počasi postaja tradicionalno, saj smo že četrto leto 
zapored osvojili drugo mesto. 
 
1. aprila 2017 smo bili organizator 6. DP v kegljanju. Prvenstvo je potekalo v Šoštanju. 
Zaradi večjega števila prijav iz naše regijske organizacije je bilo tokrat prvič potrebno izpeljati 
pred izbor udeležencev za 6. DP v kegljanju. 
Rezultati pa so bili sledeči: 

Ženske: 
1. Koroška, 2. Velenje, 3. Gorenjska, 4. Zasavje in 5. Štajerska 
Moški: 
1. Štajerska, 2. Gorenjska, 3. Koroška, 4. Zasavje, 5. Velenje, 6.Ptuj, 7. Posočje in 8. KNO. 
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Skupna uvrstitev:  
1. Koroška, 2. Velenje, 3. Gorenjska, 4. Štajerska, 5. Zasavje, 6. Ptuj, 7. Posočje in 8. 
KNO. 
 
14. Letne športne igre so potekale 10. junija v Železnikih. Letnih iger se je udeležilo 62 
udeležencev, kar je za kar 11 udeležencev več kakor v lanskem letu. V lanskem letu smo 
zasedli skupno drugo mesto, dve leti pred tem pa smo bili na prvem mestu, pohvalimo se 

lahko, da nam je tudi to leto uspelo osvojiti skupno prvo mesto.  
Posamezni rezultati so bili sledeči: Nogomet 1. mesto, Odbojka Ž. 2. mesto, odbojka M. 1. 
mesto, Pikado Ž. 6. mesto, Pikado M. 5. mesto, Namizni tenis Ž. 2. mesto, Namizni tenis M. 
2. mesto, Vlečenje vrvi Ž. 2. mesto, Vlečenje vrvi M. 6. mesto in Met kamna 1. mesto. 

 
V juniju smo organizirali že tradicionalno 8. 
Regijsko Ribiško tekmovanje, ki je 
potekalo na ribniku v Mozirskem Gaju. 
Prijavljene so bile le 4 ekipe, v letu prej je bilo 
5 ekip, 2015 pa 6 ekip,.. kar kaže na vedno 
manjše zanimanje za ribolov. Zmagovalna  
ekipa je bila ekipa iz Gorenje KA, drugo 

mesto so zasedli ekipa z imenom Sosedi, 
ekipa iz BSH je zasedla tretje mesto in četrti 
so bili Kameradi.  
Po sklepu SKEI ReO Velenje, je ekipa 
Gorenje KA odšla na 10. DP SKEI v 
ribolovu Memorial Franca Trbuca, ki je 

poteklo na Ptuju.  Na tem 10. DP zasedla je naša ekipa dosegla 4. mesto, kar je žal 
najslabši rezultat v vseh letih do sedaj.  
Prvo mesto so zasluženo osvojili domačini iz Ptuja, drugo mesto je zasedla ekipa iz Koroške 
tretje mesto pa ekipa iz Celja. 
 

 
 
Poleg iger, ki jih organizira športna komisija SKEI Slovenije smo se udeležili še Športnih 
Iger ZSSS v Ljubljani, ki so potekale 13. maja. 
Iz naše regije smo se iger udeležili z nogometno ekipo, ostale športne panoge so pokrile 
ekipe iz ostalih regij, zmagovalne ekipe na lanskih igrah SKEI Slovenije. 
Od petih prijavljenih ekip v nogometu so igrale le 3 in pri tem smo dosegli prvo mesto. 
Razglasitev skupnega rezultata ni bilo, po oceni pa smo tudi skupno dosegli prvo mesto. 
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Glede športnih aktivnosti smo tudi v letošnjem letu lahko zadovoljni, tako po številu in 
zadovoljstvu udeležencev, kakor z rezultati, saj nenazadnje poleg množičnega druženja 
dosegamo tudi dobre rezultate. 
 

Aktiv Seniorji 
 

Vodstvo aktiva se je v letu 2017 formalno sestalo dva krat.  
Na tretji redni seji 28.marca 2017 so obravnavali in sprejeli operativni načrt aktivnosti ter 
pripravili razpored pohodov in ga posredovali članom.  
Obravnavali in podprli so javno pismo sindikata upokojencev ZSSS, se seznanili z  
aktualnimi informacijami v SKEI–ju, Regiji, ter SKEI Slovenija. Načelno so se dogovorili o 

organiziranju jesenskega srečanja, organiziranju ekskurzije in prednovoletnega srečanja 
članov aktiva ter razno. 
Na četrti seji vodstva aktiva dne, 2.10.2017 so se seznanili  in ugotovili, da so v celoti 
uresničili program pohodov. Planiranih je bilo 8 pohodov, skupno se je udeležilo 67 
udeležencev (povprečno več kot 8), najmanj 5 in največ 12 članov. Plan pohodov z vnaprej 
znanimi termini je bil dobro sprejet in se predlaga, da ga tudi za leto 2018 sprejmejo.  
Kar nekaj članov seniorjev se je udeležilo tudi zimskih in letnih športnih iger SKEI Slovenje, 
prvomajskega srečanja delavcev na Graški gori, nismo pa imeli ekipe za regijsko ribiško 
tekmovanje.  
Na četrti seji so se tudi dogovorili za termin organiziranja kostanjevega piknika, ki se je 
odvijal 19. oktobra v Lokovici pri Šoštanju. 
10. novembra so si ogledali proizvodnjo podjetja KLS, za kar so se posebej zahvali 
vodstvu podjetja, da so jih sprejeli in jim razkazali proizvodnjo.  

Vse leto pa so članom bile posredovane tudi razne  informacije; pisne kot po elektronski 
pošti. 
Vsem članom aktiva seniorjev posredujejo tudi čestitke ob rojstnem dnevu.  
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Aktiv Mladi 
 
Aktiv SKEI mladi je kljub velikim prizadevanji v zatonu in je od 25. članov po spisku plačalo 
članarino 10 članov, preostalih 15 članov iz neznanega vzroka niso plačali članarine.  
Posamezni člani so se udeleževali aktivnosti, ki jih je organiziral Mladinski svet Velenje. 
Udeležili so se tudi zimskih in  letnih športnih iger, ki jih organizira SKEI Slovenije. 
Po več letih so se mladi udeležili gradnje gradov Kralja Matjaža na Peci. 
Piknik SKEI Mladi je letos potekal v mesecu maju, poleg mladih se je piknika udeležila tudi 
nogometna ekipa SKEI Gorenje. Piknik pa je potekal v Cirkovcah nad Škalami. 
 

 
 

Mladi, člani ki jih imamo, so po 
večini člani zaradi športnih 
aktivnosti, ki jih v SKEI-ju 
organiziramo. Tako je ekipa 
malega nogometa, ki igrajo 
ligo v Mislinji, še vedno aktivna, 
kar pa ni nič narobe, saj je to 
tudi ena vrsta promocija 
sindikata.  
 
V novembru smo na pobudo 

komisije za mlade organizirali seminar za mlade v mladinskem hotelu, tema je bila »mladi 

in sindikat« na seminar smo povabili tudi predstavnika Delavske hranilnice, da bi predstavila 
ugodnosti članov pri DH. 
Žal se z izjemo enega mladega mladi niso udeležili seminarja, bila je le peščica starejših 
članov. 
Zato predstavnika DH nista imela predstavitev, saj ni imelo smisla predstavljati ugodnosti 
enemu članu, ostali udeleženci pa so bili tako sindikalni zaupniki.  
Predsednik komisije za mlade, Jakob Gašpir, je kljub temu s prisotnimi udeleženci (9 oseb) 
imel okroglo mizo na temo, zakaj se na seminar mladi niso prijavili, kaj delamo narobe. 
 
SKEI Slovenije 
http://skei.si/ 
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