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1. maja ob prazniku dela se običajno spomnimo na zgodovino nastanka tega praznika. 
Leta 1886 so v Chicagu delavci z življenji plačali zahtevek po uvedbi 8 urnega delovnika. 
Ta zahteva je sicer dobila svojo veljavo na kongresu druge internacionale leta 1889, ob 
sprejetju resolucije o 8 urnem delovniku in ko je bil 1. maj razglašen za mednarodni dan 
dela. Letos torej praznujemo 12o letnico tega dogodka. Nikakor se ni mogoče znebiti 
občutka, da se usoda poigrava z delavci. Na okroglo obletnico beležimo veliko finančno 
in gospodarsko krizo v svetu. Največ delovnih mest bo izgubljeno v industriji. Že nekaj 
mesecev ugotavljamo, da je najhuje v avtomobilski in kovinski industriji. V teh težkih 
časih največje breme nosijo delavci, zato so upravičena vse glasnejša razmišljanja, da bi 
morali delavci svoje nestrinjanje s takim stanjem izraziti na ulicah. 1. maj mednarodni 
praznik dela in delavske solidarnosti bi bil zagotovo pravi dan za izvedbo protestnega 
shoda. A kaj ko je ostalo le pri razmišljanju in hotenju. Morda bomo naslednje leto 
hrabrejši. 
 
Včasih smo ob 1. maju odpirali nove tovarne in delovna mesta jih danes zapiramo. 
 
Dogodki ki so zaznamovali naše delo; 
 
1. maj mednarodni praznik dela smo v 
Velenju praznovali na Graški gori. To je 
prireditev, ki jo OO ZSSS Velenje že 30 
let tradicionalno organizira na tem kraju. 
Tudi letos je bilo tako. Za kovinarje 
našega okolja je bilo še posebej slovesno, 
saj je bila na prireditvi slavnostna 
govornica predsednica SKEI Slovenije 
Lidija Jerkič. O tem dogodku je posnet 
tudi kratek film, ki je objavljen na spletu 
SKEI Slovenije na zavihku »Območne 
organizacije/regije, pod ReO SKEI 
Velenje.«  
(Sliko in film je posnel D. Amon) 
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12. maja je bila sklicana 28. seja IO SKEI ReO Velenje, ki je obravnavala dogovor o 
udeležbi športnikov naše regije na 6. letnih igrah SKEI Slovenije. Obravnavan je bil način 
izpeljave strokovne ekskurzije v Pomurje, kjer bo sklicana tudi seja Regijskega odbora. 
Nadalje so bile na seji podane tudi informacije s sej organov SKEI in gibanje članstva SKEI v 
našem okolju. 
 
Naši športniki so se 23. maja udeležili 6. 
letnih iger SKEI v Slovenski Bistrici. 
Letos je bila udeležba ekipe SKEI Velenje 
po številu športnikov najskromnejša. 
Temu primerna je bila tudi uvrstitev. 
Doseženo 7. mesto v skupni uvrstitvi ni 
ravno spodbuden rezultat, saj so naši 
športniki običajno posegali po višjih 
uvrstitvah.  
 
(Na sliki podelitev pokalov za disciplino mali 
nogomet, ki jo je posnel R. Sršen na prizorišču 
iger in je objavljena tudi na spletu SKEI).  
 
 
V Gorenju je bila sklicana Skupščina zaupnikov SKEI, ki je obravnavala finančno 
poslovanje v letu 2008 in sprejela planske usmeritve za leto 2009. Preklican je bil predvideni 
sklic seje s predsednico SKEI Slovenije, ki bi obravnavala predvidene ukrepe vlade RS, kot 
odgovor na poslano odprto pismo SKEI Slovenije vladi RS. Omenjena seja je prestavljena 
na 11. junij 2009. 
 
O zaključnem računu za leto 2008 in finančnem planu 2009 je tekla razprava tudi na seji 
IO SP SKEI D.B.S.S. Inženiring, 13. maja v DK v Velenju 
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