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V uvodu našega poročila o aktivnostih bi lahko zapisali, da v zvezi s finančno in 
gospodarsko krizo v podjetjih naše regije ni nič novega.  
 
A to še vedno ne vzbuja upanja, da bo jutri ali v poletnih mesecih bolje, v smislu večjega 
obsega proizvodnje in s tem povezane zaposlenosti.  
 
Če smo v poročilu prejšnjega meseca pozivali k optimizmu, bi veljalo v tem mesecu to še bolj 
poudariti, saj smo v pričakovanju delavskega praznika. Na predvečer praznovanj 1. maja, naj 
bodo naše misli še posebej tople in svetle ob prižganih kresovih. 
 
Dogodki ki so zaznamovali naše delo; 
 
9. aprila je bila sklicana 8. seja Regijskega odbora SKEI Velenje, ki je obravnavala 
poslovno in finančno poročilo poslovanja v letu 2008, potrdila plan dela, program 
izobraževanja in finančni plan za leto 2009. Se seznanila z aktualnostmi po podjetjih, o 
gibanju članstva ter informirala o aktualnih dogodkih v SKEI. 
 
Sklicana je bila 27. seja IO SKEI ReO Velenje. Seja je poleg točk stalnic obravnavala tudi 
izvedbo sklica 9. seje Regijskega odbora SKEI Velenje, ki je načrtovan v Pomurju. Se 
seznanila s praznovanjem 1. maja na graški Gori. S ponosom je bilo povedano, da je 
slavnostna govornica na omenjenem praznovanju predsednica SKEI Slovenije Lidija 
Jerkič. Prav tako je bila sprejeta odločitev, o sofinanciranju prireditve praznovanja 
praznika dela. 
 
Člani SKEI ReO so se udeležili seje RO SKEI Slovenije. Na seji je bil navzoč tudi glavni 
republiški inšpektor RS za delo gospod Brezovar, ki je predstavil delo inšpekcije ter 
odgovarjal na postavljena vprašanja. 



ZSSS je 15. aprila v Ljubljani sklicala razširjeno Konferenco v dvorani kina Vič z eno 
samo točko dnevnega reda »Gospodarska kriza v Sloveniji in položaj delavk in delavcev«. 
Na konferenci so govorniki 
izpostavili svoje osebne 
izkušnje (predsednika SP 
SKEI in STUPIS) pri 
likvidaciji in stečaju 
tovarn, kot je STS Maribor 
in IUV Vrhnika. Povedani 
so bili razlogi za finančno 
in gospodarsko krizo, na 
koncu pa so udeleženci 
sprejeli še zahteve do 
vlade. 
Udeleženci konference so 
se sprehodili do vladne 
palače, kjer so omenjene 
zahteve člani delegacije 
vročili predsedniku vlade 
RS. Na konferenci so spregovorili tudi predstavniki študentov, ki so se udeležili tudi shoda.  
(na sliki,  predstavniki SKEI ReO Velenje, udeleženci omenjenega dogodka)  
 
Na koncu je potrebno zapisati še informacijo, da je predsednica SP SKEI Turna  podala 
odstopno izjavo. V  konkretnem primeru je razlog take odločitve, nezaupanje v sindikat in 
njihove voditelje. 
Take primere bi morali bolj skrbno proučiti, se morda do njih opredeliti in kaj naučiti. 
Zaposleni in člani SKEI velikokrat svoje nezadovoljstvo izražajo s sodbo, da sindikat slabo 
dela. Velikokrat je to pavšalna ocena in odraz prevelikih pričakovanj. Zato so neprofesionalni 
funkcionarji SKEI po podjetjih še posebej izpostavljeni, čeprav so le delavci, ki za sindikalno 
delo ne prejemajo nobenega plačila in to počnejo iz lastnega prepričanja, da bi skupaj s 
sodelavci zagotovili dobre delovne pogoje, ustrezne plače in varno delo. 
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