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Bile so sklicane seje vseh treh organov IO, ReO in NO.  
 
20. seja IO je obravnavala, vsebinske priprave za seminar zaupnikov, ki bo v septembru 
v Omišlju, nadalje se je seznanila s potekom priprav na 5. letne igre SKEI Slovenije, ki se 
jih bo udeležilo okoli 70 tekmovalcev iz naše regije. Potrdila je termin in vsebino dnevnega 
reda za sklic seje ReO ter obravnavala tudi nekaj točk stalnic. 
 
6. seja ReO je obravnavala ureditev aktov SKEI SP in konference PS SKEI Gorenje. 
Izdelana je bila analiza stanja na tem področju in dogovorjen način kako in kaj je potrebno 
urediti, da bodo dokumenti usklajeni pravnimi normami in statutom SKEI. Seja ReO je 
obravnavala tudi nekaj točk stalnic, med katerimi je najbolj zanimiva informacija , kaj se 
dogaja po podjetjih, kje so težave in kako lahko drug drugemu pomagamo. Še vedno pa 
udeleženci z največjim zanimanjem spremljamo pogajanja za vse tri KPD o plačah in 
višini regresa za leto 2008. 
 
Seja NO je bila posvečena ugotovitvi poslovanja sindikalnih podružnic SKEI in 
konference PS SKEI Gorenja v letu 2007. NO je s ponosom ugotovil, da so vse SP in 
konference , razen ene poslale dokumente o poslovanju v letu 2007. Poslovna poročila so 
vsako leto boljša tako po vsebini in obliki. V nekaterih sredinah so omenjena poročila poleg 
slikovnega materiala, vsebovala tudi grafične prikaze. NO odbor se je seznanil tudi s poročili 
NO po podjetjih in konferenci PS SKEI Gorenja. Zapisati velja še naslednjo ugotovitev, da 
ima regija šestnajst pravnih subjektov in le šest transakcijskih računov.  
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SKEI Slovenije je 
skupaj z društvom 
Varilne tehnike 
Maribor, pripravil 1. 
tekmovanje varilcev, 
na katerem so 
nastopili tudi naši 
predstavniki, ki so se 
odlično odrezali. 
Tekmovanje je 
potekalo v treh 
kategorijah in naši 
tekmovalci so po 
kategorijah zasedli 
prvo, drugo in peto 
mesto. Po srečanju, so 
povedali, da bi se 
tekmovanja udeležili 
tudi v prihodnosti.  
                                             
                                           
Zelo aktivni so bili tudi mladi člani SKEI. Gostili smo predstavnike mladih IGM Metal 
iz Nemčije, ki so se nekaj dni mudili v našem okolju in se kasneje udeležili tudi mednarodne 
konference EMF v Kranjski Gori. 
Osem članov aktiva SKEI Velenja se je od 22. do 25 maja udeležilo tradicionalnega 
mednarodnega tabora  v Thallmassingu v Nemčiji. Po pripovedovanju je bilo druženje s z 
mladimi somišljeniki iz evropski dežel zanimivo in poučno. Zapisati je potrebno, da so 
pripravili tudi slovenski dan ter udeležence seznanili z geografskimi in kulinaričnimi   
posebnostmi in predstavili delo mladih SKEI v Sloveniji.  
 
 
Pohvale vredna je 
aktivnost, ki jo 
počnejo v eni 
izmed sredin SKEI 
Gorenja. V 
programu Gorenje 
Servis, ki opravlja 
storitev 
servisiranja za 
Slovenijo ter 
oskrbuje svetovni 
trg z rezervnimi 
deli  za aparate 
Gorenja imajo 
navado povabiti 
članice in člane 
SKEI, ki odidejo v 
pokoj na kosilo.  
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Ob tej priložnosti članom SKEI vročijo spominsko uro SKEI Gorenja , za pogostitev pa 
običajno uporabijo kar lastne bloke za malico. 
Način ne bi bil nič posebnega, če ne bi bili zaposleni razpršeni po celi Sloveniji in se ne 
srečujejo prav  pogosto. Saj jim to otežuje krajevna oddaljenost in način dela. Zaupniki SKEI 
so to navado uvedli prav zaradi zapisanih omejitev in rekih srečanj.  
Zaupniki radi povedo, kako prijetna znajo biti taka srečanja, ki odhajajočim članom 
pomenijo precej več, kot formalno srečanje in zahvala za zaupanje. To dokazuje tudi zgornji 
posnetek. 
 
 
Naši posamezni funkcionarji so se v maju udeležili že omenjene mednarodne konference 
EMF v Kranjski Gori in seminarja na temo » Udeležba delavcev pri dobičku. 
 
Za konec zapišimo, da je veliko naših članov delavski praznik - 1. maj, praznovalo na 
Graški gori, kjer OO ZSSS Velenje pripravi prvomajsko srečanje. 
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