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Mesec februar je v Sloveniji prepoznaven po kulturnem prazniku, ki je posvečen največjemu pesniku 
Francetu Prešernu. Zato ni zgolj slučaj, da je bilo tudi ob kulturnem prazniku največ razprav o ukinitvi 
kulturnega ministrstva ob začetku dela nove vlade. Očitno se kultura pri Slovencih kaže kot eden 
pomembnejših dejavnikov življenja. 
  
Letos je bil februar je tudi pustni čas, ki je prepoznaven kot del ljudske kulture, ki ohranja tradicijo 
pustnih mask, šeg in običajev.  
Pust ima svoje korenine že v starem Rimu. Po ulicah so divjale grozljive maske, ki so predstavljale 
umrle prednike. Ta poganski praznik se je kasneje pomešal s keltskimi navadami, kjer so maske že 
odganjale zimo in naznanjale pomlad. Kasneje, v krščanstvu, so ga povezovali tudi z Veliko nočjo, saj 
pust naznanja uvod v postno obdobje.  

Prve zapiske o pustovanju v Sloveniji najdemo že 17. stoletju. Na vasi so se v pustne šeme preoblačili 
predvsem otroci in hodili od hiše do hiše. Veljala je vraža, da se pustnih šem ne sme spoditi, ker naj bi 
to prineslo nesrečo. Tako so otroci dobili bonbone, krof ali pa celo kak kovanec. 
V dvajsetem stoletju so začeli s pustovanji tudi v mestih, predvsem v obliki pustnih plesov in otroških  
maškerad, ki se ohranja še danes. Najbolj znana maska pri nas je cerkljanski laufer in kurent iz 
ptujskega polja. V teh okoljih sta vsako leto organizirana tudi največja pustna karnevala. 
 

Kurenti vsako leto obiščejo tudi zaposlene v Gorenju. Pri tem pa si vzamejo še čas in popestrijo 
pustno dogajanje v mestu. Letos so Gorenje in Velenje  obiskali v petek 17. februarja. Ob tej priliki sta 
nastali tudi spodnji fotografiji. 
 

  
(fotografije posnel Goran Petraševič) 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 
 

Do konca februarju so morali vsi pravni subjekti v RS oddati svoja finančna poročila na AJPES. Tudi v 
naših vrstah smo dosledno spoštovali zakonski rok. Zdaj v naših vrstah pripravljamo obrazložitve finančnih 
poročil in plane za tekoče leto. Ti dokumenti bodo skrbno pregledani tudi od Nadzornih odborov.  
 

 

 
 

Sklicana je bila 7. seja IO ReO SKEI Velenje, na kateri so se člani seznanili s finančnim rezultatom v letu 
2011. nadalje so se seznanili z izvedbo 18. DP SKEI v smučanju, katerega soorganizator je bila ReO SKEI 
Velenje. Domača ekipa je dosegla 1. mesto v skupni uvrstitvi. Izkazala pa se je tudi z vzorno izpeljano 
organizacijo tega tekmovanja. Določen je bil čas in vsebina aprilskega izobraževanja zaupnikov SKEI v 
Velenju. Na seji je tekla obravnava tudi o točkah stalnicah od obravnave in sprejema zapisnika, gibanja 
članstva do informacij s sej organov in aktualne naloge SKEI. 
 
Člani RO SKEI Slovenije, smo se 29. februarja udeležili izredne Konference ZSSS, v okviru Evropskega 
dneva akcije. Najprej je bila v kinu Komuna izvedena konferenca na kateri so bile predstavljene sindikalne 
pobude, predlogi in zahteve za ukrepanje ob krizi v EU. Po konferenci smo se udeleženci napot ili pred 
poslopje vlade, kjer so bile te zahteve vročene  predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši.   
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