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Le malo ljudi ve, da je človeško življenje sestavljeno iz štirih obdobij, ki močno vplivajo na posameznikovo 
življenje. Tako so zapisali tisti, ki se ukvarjajo z numerologijo. 
Zato je po njihovem opredelitev naslednja;  Prvo obdobje predstavlja posameznikovo pomlad. Obdobje 
osebnega razvoja in ustvarjanja družine predstavlja drugo obdobje (poletje). Tretje obdobje predstavlja jesen 
življenja: modrost odločitev in pisanost izkušenj. Četrto obdobje (zima) je tisti čas, ko posameznik lahko združi 
vse modrosti življenja in jih posreduje mlajšim generacijam.  
 
V vsakdanjem pogovoru pa za starejše velikokrat radi rečemo, da živijo v tretjem  življenjskem obdobju, kar ni 
povsem natančno, niti z vidika numerologije niti z vidika andragoških opredelitev in raziskav. 
 
Zato bi veljalo tretje življenjsko obdobje poistovetiti z delovanjem in organiziranostjo »Univerz za tretje 
življenjsko obdobje«. Le te  so prevzele nalogo izobraževanja starejših na vseh področjih. So primer dobre 
prakse, kako se soočiti z izzivi, za katere ni bilo časa v mladosti, ali pa so skrite želje ki jih nismo nikomur 
omenjali. So tudi spoznanje, da brez novih znanjih danes preprosto ne moreš. Pa naj si gre za znanje jezika, 
telekomunikacij, računalništva ali drugega…  
 

 
Tudi v sindikatu SKEI sledimo trendu, da je potrebno starejšo 
generacijo aktivno vključevati v dogajanje v družbi. Naše zamisli in 
zametki organiziranja upokojencev v sindikat SKEI so stare že več 
kot desetletje. Danes pa so aktivnosti za organiziran pristop v aktive 
seniorjev kot so se poimenovali naši upokojenci stvarnost in realen 
cilj.  

 
V regiji SKEI Velenje smo konec maja ustanovili aktiv seniorjev pri Regijski organizaciji. Sprejet je bil program 
dela in izvoljeno tričlansko vodstvo aktiva, ki je v juniju predstavilo tudi svoje tekoče naloge v letu 2012.  
Seniorji so lahko za sindikate pomembna skupina znotraj lastne organiziranosti. Poleg kritične ocene 
delovanja sindikatov, so realni presojevalci razmer v družbi in neizmeren zaklad znanj. In če upoštevamo da je 
naša moč posameznik združen v članstvo, lahko pridemo do spoznanja, da kapljica dežja ne spremeni narave, 
a vendar deževje odnaša gore in bregove.  
Članstvo v tem hipu še ne šteje veliko desetin, so pa prepričani, da bodo v svoje vrste privabili še kakega 
somišljenika. 
Zaželimo jim vse dobro pri načrtovanju njihovih aktivnosti.  
 

 
 
 



 
 
Sklicana je bila 1. seja vodstva aktiva SKEI seniorji ReO Velenje. Na seji so si člani vodstva razdelili 
področja dela in pristopili h konkretizaciji letošnjih nalog. Urediti in posodobiti želijo podatke, ki so pomembni 
za medsebojno komunikacijo, poskrbeti za družabno in rekreativno življenje seniorjev in pripraviti pisno 
informacijo ugodnosti za člane ter uvesti dan odprtih vrat na sedežu regije. 
 
V Gorenju so kolegi iz SKEI in Sveta delavcev (SD) bili aktivni v mednarodnem okolju.  
Na Češkem je v podjetju Mora Moravia bil izpeljan posvet o ustavitvi Evropskega sveta delavcev . Tega 
sestanka so se poleg predstavnikov SKEI iz Gorenja udeležili predstavniki sindikata Kovo , predsednik in 
sekretar SD v Gorenju in delavski direktor Gorenja d.d.. Sprejet je bil pravni okvir delovanja, številčnost in 
sestava sveta ter področje veljavnosti delovanja. 
Predstavniki sindikata SKEI iz Gorenja, delavski direktor in predstavnik Centra srednjih šol (CSŠ) Velenje pa 
so obiskali podjetje Gorenja v Zaječarju v Srbiji, kjer so si ogledali proizvodnjo. Tu je podjetje Gorenje lani 
odprlo nov proizvodnji obrat za izdelavo kopalniških elementov ter sestavo in montažo pralnih strojev. Izredno 
zanimiv je izziv o sodelovanju srednji šol strojne in ekektro usmeritve iz Velenja in Zaječarja.  
SD Gorenja d.d. pa je junija izvedel tudi sejo v Valjevu v Srbiji, kjer je tovarna za proizvodnjo zamrzovalnih 
aparatov.  
 
Aktivnosti tečejo tudi v drugih podjetjih, kjer deluje SKEI. 
V podjetju BSH - Nazarje so se predstavniki SKEI z upravo že v januarju dogovorili za dvig plače v višini 
2 %, ki se bo zaposlenim poznal od avgusta dalje, torej pri septembrski plači 2012. Še vedno pa se trudijo biti 
podjetje prijazno do svojih zaposlenih. V ta namen so sprejeli že vrsto ukrepov ni pa še dokončnega odgovora 
o pridobitvi certifikata »družini prijaznega podjetja«, ki bi to področje dokončno uredil.  
 
V podjetju KLS - Ljubno ob Savinji  bi naj v juniju sprejeli organizacijski predpis o preprečevanju 
nadlegovanja na delovnem mestu. V razpravo so vključili tudi sindikat SKEI v podjetju, ki je s pomočjo 
pravnika  regije  SKEI Velenje podal svoje pripombe. 

 
Za konec pa velja še zapisati, da je bila članicam in 
članom SKEI mladi prvič poslana položnica za plačilo 
članarine, ki bo pokazala resnost in namero kako se mladi 
identificirajo  s članstvom. Te dni bo mladim poslano še 
povabilo za mladinski tabor z izobraževalnim seminarjem 
v Ribnem pri Bledu.  
 
 
 
 
 
(Slika je utrinek iz lanskega mladinskega tabora v Ribnem)  

 
 
 
Predstavniki regije smo si v juniju ogledali novo lokacijo, kjer bi naj izpeljali jesenski seminar za zaupnike SKEI 
iz podjetij naše regije.  
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