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V prvih dneh tega leta, smo v sindikatih morali svoje aktivnosti usmeriti v 
zbiranje podpisov za izvedbo referenduma proti nepravični pokojninski 
zakonodaji in proti Zakonu o malem delu. 
 
Takšno akcijo v sindikatih izvajamo prvič. Z referendumsko odločitvijo 
preprečili veljavnost nekega zakona. 
Da bi bila zadeva še bolj zapletena pa je zakonodajalec DZ RS zahteval ustavno 
presojo, ali državljani lahko preprečijo sprejetje zakona (ZPIZ), ki naj bi imel za 
posledico kršitev ustave.  
 
V sindikatih smo bili vztrajni in dokazali, da smo sposobni mobilizirati veliko 
ekip, ki so zbirale podpise. V samo 5 dneh smo uspeli zbrati čez 40.000 
podpisov podpore. Verjetno bomo morali fizično zbrati še kak tisočak potrjenih 
obrazcev. Razlog je preprost, da je bilo po podatkih UE podpisov sicer dovolj, le 
podporniki potrjenih obrazcev niso dostavili sindikatom.  
 

V regiji Velenje smo se akcije 
lotili kovinarji skupaj s 
študenti oziroma Šaleškim 
študentskim klubom in 
Območnim odborom SUS 
Velenje. 
Prvi dan zbiranja podpisov v 
četrtek, 6. januarja 2011 smo 
zaupniki SKEI  na Upravni 
enoti v Velenju podpisali 
referendumski zahtevek proti 
nepravični pokojninski 
zakonodaji in proti Zakonu o 
malem delu. 
 

Pred UE Velenje smo postavili stojnico na katera smo vabili podpornike in 
pojasnjevali razloge za tako odločitev. 



Sklicali smo novinarsko konferenco, dogovorili 
celostno podobo, na lokalne medije smo 
razposlali obvestilo in vabilo h podpisu, dali 
izdelati priložnostne majice in določili aktiviste 
na stojnici. 
 
 
Z opravljenim delom smo zadovoljni in 
prepričani, da bomo uspešni tudi v drugem 
koraku, ko bomo vabili volilne upravičence na 
referendum, kjer bomo odločali o usodi 
omenjenih zakonov. 
 
 

 

 
Sklicana je bila 38. seje IO ReO SKEI Velenje. 
Na seji je bilo podano poročilo o izvajanju aktivnosti za zbiranje podpisov o referendumu, 
obravnavan je bil predlog programa dela in izobraževanja ReO SKEI Velenje za leto 2011, 
sprejeta je bila odločitev o sklicu programsko volilne seje in posredovan dopis o 
evidentiranju funkcionarjev in članov  organov ReO SKEI Velenje. Člani IO so sprejeli 
ustaljeni način dogovora o udeležbi ekipe ReO na 17. DP SKEI v smučanju v Črni na 
Koroškem ter obravnavali točke stalnice (gibanje članstva in informacije s sej organov in 
aktualne naloge). 
 
Po podjetjih tečejo aktivnosti programsko volilnih sej. Dve večji SP SKEI sta že izvolili nova 
vodstva (Gorenje NO in BSH-Nazarje).  
V treh SP bo sprejet sklep o uskladitvi mandata. V dveh, ki so bile ustanovljene v letu 
2010 in v eni so bile volitve konec leta 2009. 
Največja SP Gorenje GA, predvideva sklic programsko volilne seje za 10. februar. Na isti 
dan pa se predvideva tudi sklic Konference SP SKEI v poslovnem sistemu Gorenja. 
Pričakovati je, da bodo v vseh SP SKEI na regiji opravili volitve da konce februarja, kakor 
je bilo predvideno z rokovnikom opravil ReO SKEI Velenje. 
 
Sestavljena je ekipa smučarjev v VSL in tekih na smučeh in v teh dneh bodo udeležencem 
dana dodatna navodila o organiziranem prevozu, razdelitvi štartnih številk in drugih 
podrobnostih. 
 
Šaleško-Savinski sindikati so imenovali novo sekretarko. Dosedanja sekretarka je podala 
pisno odstopno izjavo.  
 
Ekipa aktiva SKEI mladi se je udeležila športnega srečanja rokometnih navijačev Slovenije 
v Celju. Ekipa je v tekmovalnem delu dosegla osmo mesto, kar pa ni bilo v ospredju. Cilj je 
bil združenje in promocija SKEI mladih.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Se pa letos aktiv SKEI mladih iz Velenja  ni udeležil  tradicionalne prireditve »Gradovi 
kralja Matjaža«                                                                                                                                            
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