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V mesecu septembru nismo planirali sklicati nobene seje organov  ReO SKEI Velenje. 
 
Smo pa delegati SKEI Velenje bili na seji konference OO ZSSS Velenje. Sklic seje je bil 
namenjen ponovitvi nesklepčne seje iz juliju 2008. 
Seja je obravnavala finančno poročilo za leto 2007 in finančni plan za leto 2008. Delegati 
SKEI smo od predlagatelja zahtevali, dodatno predložitev bilance stanja pravne osebe, 
predlagali popravek zapisa s seje NO OO ZSSS Velenje in predlagali  sprejetje dodatnega 
sklepa, iz katerega naslova se bo krila izguba, ki je nastala  iz tekočega poslovanja v letu 
2007. Na seji sta predstavnika DH predstavila projekt kartice ugodnosti ZSSS-DH.  
ReO SKEI Velenje se je odločila, da bo člane SKEI o tej ugodnosti obvestila po pošti na 
domače naslove.  
 

 
September je tudi začetek novega šolskega 
leta. Na ta dan že četrto leto zapored 
Mladinski svet Velenje organizira »INFO 
tržnico«. To je dogodek ko se na stojnici 
predstavi Aktiv SKEI mladih pri ReO 
SKEI Velenje.  Špela in Urban sta ob tej 
priliki nagovorila precej srednješolcev, 
prestavila delo mladih v sindikatu SKEI, 
razdelila nekaj priložnostnih artiklov in 
včlanila 20 novih članic in članov SKEI 
mladi. 
 

 
 
Z mladimi je v septembru povezan še en dogodek. To je seminar za mlade člane SKEI, ki 
ga pripravi komisija za delo z mladimi pri SKEI Slovenije. Seminar postaja tradicionalen, 
izvaja se na otoku Krku v mestu Omišalj. Organizator želi usposobiti mlade iz različnih okolij 
Slovenije za delo z mladimi v aktivih po območjih in regijah. 



 
 
Na tem seminarju je bilo tudi deset mladih iz Velenja. Seminar je bil po njihovi oceni 
ocenjen s presežniki, po obravnavanih temah, organizaciji in po številu udeležencev. 
 
                                                                                       Še o enem dogodku bomo poročali 

prvič. Komisija za kulturo in šport 
pri SKEI Slovenije je izvedla 1. 
državno prvenstvo SKEI v ribolovu. 
Organizacijo je skupaj s komisijo bilo 
zaupano OO SKEI Celje, ki je to 
tekmovanje z odliko organizirala na 
Preserskem jezeru. Za našo regijo je to 
tekmovanje  pomembno tudi po 
doseženi uvrstitvi naših ribičev. Tako 
lepo je zapisati, da so naši ribiči 
dosegli prvo mesto na prvem DP 
SKEI v ribolovu.  
(na sliki zmagovalna ekipa ribičev iz ReO 
SKEI Velenje, ki jo je posnel Robert Seršen iz 
Pomurja) 

Za konec pa še informacija sindikalnem dogajanju v najhitreje rastočem podjetju v 
Savinjski dolini.  Podjetje Bosch-Siemens hišni aparati (BSH) iz Nazarij, je v zadnjih 
dveh letih odprla nov obrat, kjer je dodatno zaposlila več kot 200 novih delavcev. Danes 
je v podjetju zaposlenih že okoli 1000 delavcev. Razveseljivo je da so nastala nova delovna 
mesta. Podjetje ob novih delovnih mestih ni zaposlovalo za nedoločen čas, pri čemur je 
zaposlovalo tudi preko agencij za posredovanje delavcev, ki so ponudila veliko število 
tujcev. 
V podjetju imamo težave tudi s sindikalno organiziranostjo, ki ni sledila razvoju podjetja, 
prav tako pa ne moremo biti zadovoljni s procentom sindikalne organiziranosti, ki je po 
številu članstva najnižja v našem okolju. Čaka nas skupno delo pri uskladitvi evidence 
članstva in pri pridobivanju novih članov.  
Na skupnem sestanku IO SP SKEI BSH s predstavnikoma ReO SKEI Velenje smo se soočili 
z razmerami v podjetju. Se seznanili z odstopno izjavo predsednika IO SKEI BSH. Začasno 
vodenje SP SKEI BSH pa so člani IO zaupali kolegici Mariji Arnič, ki bo v delo vpeljala 
novo mlado moč. 
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