
1 

 

 
                                                                                               Velenje, 03. maj 2010 
 

 

 

 
 

 
Nadaljuje se dialog med socialnimi partnerji o spremembah delovno pravne 
zakonodaje in novega zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju.  
Ob tem vlada v obravnavo pošilja še cel paket nove zakonodaje; zakon o malem 
delu, o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju zanjo, o socialno varstvenih prejemkih in o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. . 

 

Za zaposlene v Sloveniji je pomembno, kako dolgi bodo odpovedni roki in 
kolikšna bo višina odpravnin.  
Ureditev pokojninsko invalidskega zavarovanja je področje, ki bo za 
desetletja uredilo pravice bodočih upokojencev. Predstavljena reforma 
podaljšuje starostno dobo upokojevanja, zvišuje odmero za izračun pokojnine, 
zniţuje odmero pokojnine za predčasno upokojitev, prehodno obdobje je prekratko, 
ni dovolj spodbudno urejeno nadaljevanje dela… 
Prav tako je za zaposlene in državljane pomembna socialna zakonodaja, ki 
naj bi uredila preglednost socialnih pomoči ter zagotovila pomoč socialno ogroţenim 
in starostnikom.  
Tu je še zakon o malem delu, ki naj bi zamenjal dosedanjo ureditev dela prek 
študentskih servisov. 
 
Še posebej pa skrbi način predvidenih obravnav omenjene zakonodaje. Vlada 
oziroma Ministrstvo za delo druţino in socialne zadeve je najavila eno mesečno 
javno obravnavo pred obravnavo v Drţavnem zboru RS. 
Socialni partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta (ESS), ki predstavljajo znane 
interesne skupine, so odgovorne kako bo v prihodnosti regulirano posamezno 
področje. 
 
Če bo vlada poslala omenjen zakone v Državni zbor, brez predhodne 
uskladitve socialnih partnerjev so bodo uresničile napovedi sindikatov, da 
se bo zahteval naknadni zakonodajni referendum in če tudi to ne bo dovolj 
sledi poziv h splošni stavki.   
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Ob zapisanem bi veljalo izpostaviti tudi več kot 1500 pravnih oseb, ki je 
najavilo postopno uveljavitev izplačila minimalne plače, za zaposlene pri 
teh pravnih osebah.  
V naši regiji je tak ukrep najavilo in izpeljalo podjetje Gorenje Notranja 
oprema. SP omenjenega podjetja je pred dnevi po prejetju soglasja in skladno z 
navodili SKEI Slovenije podpisala sporazum o postopnem uveljavljanju izplačila plač 
po zakonu o minimalni plači. 
 

 
Zaradi nesklepčnosti je bila ponovno je bila sklicana 12. seja ReO SKEI 
Velenje, na kateri je bila obravnavano poslovno in finančno poročilo za leto 2009 in 
finančni plan za leto 2010 ter točke stalnice o  aktivnostih SP SKEI po podjetjih, 
informacije s sej organov SKEI in o gibanju članstva v regiji. 
 
Sklicana je bila Konferenca OO ZSSS Velenje, ki je obravnavala poslovanje v 
letu 2009 in sprejela finančni plan za leto 2010. Konferenca je sprejela tudi sklep o 
preimenovanju OO ZSSS in sprejela pravila o organiziranju sindikatov v Šaleško 
Savinjskem okolju. Sodelovanje bo temeljilo na pogodbenem odnosu. 
 
Do zadnjega aprila se je zaključil rok za prijavo na 1. regijskem ribiškem 
tekmovanju, ki bo uvod v 3. ribiško tekmovanje SKEI Slovenije. 
 
Na koncu s ponosom zapišimo še informacijo, da je predsednik ReO SKEI 
Velenje, IVAN SOTOŠEK prejemnik plakete ZSSS za leto 2010. 
 
 

  
 
(sliki posnela B. Amon in Ţ. Zeba) 
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