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                                                                                           Velenje, 09. avgust 2010 
 

 

 

 
 
 

Julij že nekaj let zapored poskrbi za najbolj vroče dneve. Tudi letos je bilo 
tako, saj smo imeli kar nekaj »pasje« vročih dni.  
 
Verjetno je tudi to razlog, da so po podjetjih kolektivne dopuste zamaknili  
v julij. Tako prakso so ubrali v našem največjem poslovnem sistemu v 
Gorenju. Podobno je tudi v drugih podjetjih naših dejavnosti. Kolektivne 
dopuste so planirali za konec julija in začetek avgusta. 
 
Ob vročem poletju se obeta vročina tudi na političnem parketu.  
 
V parlamentarno proceduro je vlada poslala neusklajeno spremembo 
zakona o delovnih razmerjih in predlog zakona o malem delu. Vse kaže da 
bo enako usodo doživel tudi nov predlog zakona o pokojninsko 
invalidskem zavarovanju.  Poleg omenjenih zakonov sta v parlamentarni 
proceduri še zakona o trgu dela in zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Vladajoča politična elita želi vse pomembne zakone iz delovno 
pravnega področja zaposlenih in socialnega položaja državljanov sprejeti 
na silo do konca leta. O tej nameri bomo morali sindikati spomniti svoje 
članstvo tudi pred volitvami. Najbolj žalostno pri tem je, da bo omenjena 
zakonodaja usodno zaznamovala pravice že tako najbolj obubožane 
zaposlene, upokojence, brezposelne in socialno šibke.  
 
Še enkrat več dokaz, da bo finančna in gospodarska kriza pustila posledice 
tistim, ki niso nič krivi.   
 

 
 
Sklicana je bila izredna seja IO  ReO SKEI Velenje, na kateri je tekla razprava 
o jesenskem seminarju za upnike SKEI. določen je bil datum in kraj izvedbe 
seminarja, postavljeno število udeležencev in teme o katerih se bo razpravljalo. 
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Seminar je predviden 24. in 25. septembra v Velenju, pričakuje se 60 udeležencev. 
Na seminarju bi govorili o sindikalnem področju, področju komunikacije in 
spremembah določene zakonodaje - ZDR in zakon o malem delu.  
 
Sklicana je bila skupna seja Konference Šaleško-savinskih sindikatov s predstavniki 
ZSSS in sindikatov dejavnosti. 
 
Skupna seja je bila sklicana z namenom, da se pojasnijo razlogi o preimenovanju OO 
ZSSS Velenje v ŠSS Velenje in o nadaljnjem sodelovanju med ŠSS in ZSSS oziroma 
sindikati dejavnosti. 
 
Bilo je dogovorjeno, da obe strani pripravijo vsaka svoj predlog o možnostih rešitve 
problema in nadaljnjem skupnem sodelovanju. 
 
V ReO SKEI Velenje se pripravlja distribucija map o projektu pridobivanja novega 
članstva SKEI. Ob mapi bodo SP prejele tudi USB ključek, na katerem so preko 
spletne strani povezave, ki se nanašajo na izvajanje projekta, ali posamezne 
ugodnosti.  
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