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Nekatera podjetja v našem okolju so tudi v mesecu avgustu imela planiran kolektivni 
dopust. Upajmo, da je bilo vzdušje vremenu primerno - lepo in toplo. 
Take dneve bi večina zaposlenih želela tudi ob delovnih dnevih, predvsem ko je govora o 
naročilih, plačah, medsebojnih odnosih in bi se odražali tudi z našim zadovoljstvom. 
Optimizma je premalo za kar smo običajno krivi sami.  
 
V tem mesecu smo imeli v planu sklic 30. seje IO SKEI ReO Velenje, ki je zaradi 
zasedenosti članov bila dogovorno prestavljena na prve dni septembra. 
 
Prav tako smo se funkcionarji in zaupniki  iz Velenja, slabo odzvali vabilu na tradicionalni 
planinski pohod na Triglav.  
Kljub temu smo imeli na Triglavu kar nekaj članov sindikata SKEI. Pohod na Triglav  so 
izvedeli člani planinske sekcije pri Športnem društvu Gorenje. Nekaj dni prej pa so se na 
isto pot podali tudi pevke in pevci MePZ Gorenje, kjer je ob Aljaževem stolpu zadonela 
tudi ubrana pesem iz njihov grl. 
 
V tem mesecu so bili aktivnejši 
člani SKEI mladi.  Komisija za 
delo z mladimi pri RO SKEI 
Slovenije je letos prvič 
organizirala taborjenje s 
seminarjem, v Ribnem pri 
Bledu. Iz aktiva SKEI mladi 
Velenje se je omenjenega tabora 
udeležilo 12 udeležencev. Z 
izvedbo so bili zadovoljni in 
pričakujejo, da bi prireditev 
postala tradicionalna.  
 
Ob tej priliki je nastala tudi 
fotografija ki ji je posnel P. Čas. 

 
 
 



 
Ob koncu zapišimo, da smo kljub dopustniškemu mesecu aktivni, te dni je bil predsednikom 
SP po podjetjih poslan razpis in vabilo za seminar, ki bo izvajan v SIC Radovljica zadnji 
vikend v septembru in prvi vikend v oktobru. 
 
Pripravljamo tudi DAN ODPRTIH VRAT SKEI , ki bo organiziran prve dni septembra 
2009. na njej se bomo skupaj predstavili naše delo in delo aktiva SKEI mladi. Ob tej 
priložnosti smo v podjetja poslali povabilo, ki bo objavljeno tudi na lokalnih spletnih medijih 
televizije in časopisa.  
Aktivnost je povezana s predstavitvijo mladih ob začetku šolskega leta, hkrati bomo s 
stojnico, ki bo v centru mesta poskusili privabiti čim več obiskovalcev in se predstaviti. Če se 
ne pojavljaš te preprosti ni, ne obstajaš. 
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VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT   
v petek 04. septembra 2009, med 12.00 in 19.00 uro na  

Otroškem igrišču  v Velenju, dan odprtih vrat  
v sklopu predstavitve projekta KK? TK!.  

                                                                                        
  

Vabljeni zaposleni v podjetjih, dijaki, študentje, upokojenci in vsi simpatizerji ki želite izvedeti 
kaj o delu sindikata, vaših pravicah iz delovnega razmerja ter o mladih in upokojencih v 

sindikatu. 
 

Predvsem zaposleni, ki še niste člani sindikata. 
 

Za člane smo dostopni vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro na sedežu SKEI ReO Velenje, 
Prešernova 1. 

 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                                                              Sekretar:                                                               
                                                                                                                                     Branko Amon  l. r. 
 


