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                                                                                     Velenje, 08. september 2010 
 

 

 

 
 
 

Ker je tudi avgust še v veliki meri dopustniški mesec je bol dogajanje temu 
primerno.    
V državi je še vedno problem na področju socialnega dialoga, kakor smo že 
pisali v poročilih preteklih mesecev, je vlada  poslala v Državni zbor kar 
nekaj zakonov, ki niso usklajeni socialni partnerji. Vlada z spremembami 
zakonodaje ali novo zakonodajo hiti in želi sprejetje omenjene zakonodaje 
v DZ do konca leta 2010. 
Vse bolj postaja jasno, da so grožnje z naknadnim zakonodajnim 
referendumom za posamezne zakone povsem realne. V sindikatu SKEI se 
bomo pripravljali tudi na to možnost (sprememba zakona o delovnih 
razmerjih ali novega ZPIZ). 
Zaostrujejo se razmere v zdravstvu. Z umikom soglasij zdravnikov za 
nadurno delo se že kažejo težave, ko zdravnike razporejajo na dežurstva, 
ni pa zdravnikov za redno delo v ambulantah in za operacije. 
Stavko napovedujejo tudi delavci v javni upravi, ker vlada zahteva 
zamrznitev plač, če sindikati tega ne bodo podpisali pa jim grozi tudi 
odpoved KP za te uslužbence.  
Dnevno se odpirajo novi problemi in težko je napovedati, kdaj se bodo 
razmere umirile.  
 

 
 
V mesecu avgustu ni bilo nobenega sklica sej organov Regijske organizacije SKEI 
Velenje. 
 
Smo pa pristopili k organiziranju nove sindikalne podružnice (SP) SKEI v podjetju 
Vegrad Montal d.o.o.. Podjetje je bilo kot pravna oseba, v kovinski dejavnosti 
registrirano v novembru 2009. Pred tem je to podjetje delovalo, kot obrat v sklopu 
podjetja VEGRAD d.d.. Sindikalno so bili organizirani v sindikat gradbenih delavcev 
podjetja Vegrad. Poklicali so pomoč, želeli so predstavitev dela sindikata SKEI, kjer 
so tudi izrazili odločitev o pristopu in organiziranju novega sindikata v podjetju. Ker je  
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bilo v podjetju tudi nekaj članov SGDS, so bili pozvani, da svojo odločitev o prestopu, 
še posebej naznanijo.  
Ko nastaja omenjeni zapis je omenjena SP že pridobila odločbo o hrambi statuta pri 
UE Velenje, prav tako pa tudi obvestilo o v vpisu v poslovni register Slovenije, kot 
pravni subjekt. 
Članom SKEI, zaposlenim v omenjenem podjetju bomo ponudili vso potrebno 
strokovno pomoč in upam, da bomo upravičili njihova pričakovanja.  
 
Podjetje Fori d.o.o. je bilo uvrščeno na ČRNO LISTO SKEI, zaradi nesodelovanja 
uprave in lastnika podjetja s sindikatom, več o tem na spletni strani SKEI. 
http://skei.si/crna_lista_delodajalcev/  
 
S SKEI Slovenije in organizatorko izobraževanja Justi Arnuš smo usklajevali teme in 
urnik za izvedbo seminarja zaupnikov SKEI, ki je predviden v mesecu septembru v 
Velenju.   
 
Aktiv SKEI mladi v Velenju je bil udeležen z naj številčnejšo ekipo na taboru SKEI 
mladih, ki je letos že drugič potekal v Ribnem pri Bledu. Na taboru, so mladi poleg 
druženja in športnih aktivnosti izvajali tudi izobraževanje. Po razgovoru z udeleženci 
so njihovi vtisi pozitivni in komaj čakajo novih aktivnosti.  

        
V šotoru so prisluhnili  predsednici SKEI Slovenije                Užitek je bil tudi spust po Savi  
                             (Slike so pridobljene s spletne strani SKEI Slovenije) 
 
 
Tudi letos smo imeli prijavljene 4 planince za 4. tradicionalni pohod SKEI na Triglav, 
ki je zaradi slabega vremena žal odpadel. 
 
Skupaj s komisijo za kulturo in šport smo posredovali razpis za 3. DP SKEI v lovu rib 
s plovcem. Omenjeno tekmovanje bo 11. septembra 2010 na Škalskem jezeru v 
Velenju. Ribičem želimo dober prijem. 
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