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                                                                                                    Velenje, 30. april 2011 
 

 
 
 

 
 

Državljani Republike Slovenije smo 10. aprila 2011, z veliko večino zavrnili 
Zakon o malem delu. Referenduma se je udeležilo skoraj 34 % volilnih 
upravičencev (580.347). PROTI zakonu je glasovalo 80 % oziroma (462.189) 
udeležencev, ZA je glasovalo 20 % ali (115.063) volivcev.  
Vladi in DZ RS je bilo poslano sporočilo, da se državljani s politiko vladanja in 
sprejemanjem določene neusklajene zakonodaje ne strinjamo. Oblast   s takim 
načinom socialnega dialoga zapravlja davkoplačevalski denar in zaradi tega ne 
bo nihče odgovarjal. Na vidiku je politična kriza, ki se odraža tudi na stanje 
duha v državi. Podpora vladi še nikoli ni bila tako nizka, nezaupanje v institucije 
raste, vsak dan mediji objavljajo nove politične in tajkunske zgodbe, za katere 
nihče ne odgovarja. Pogoji poslovanja podjetij so še naprej neprijazni, na 
zavodu za zaposlovanje se število prijavljenih veča, ni spodbud za nove naložbe 
in znižanja davkov. Namesto obdavčitve luksuza država namerava reformirati 
pokojninski sistem in zdravstvo.  
Za junij je razpisan nov referendum o pokojninski zakonodaji. 
 
 

 
Priprave na VI. kongres SKEI Slovenije gredo v zaključno fazo. Že v preteklem 
mesecu smo poročali, da smo po regijah in območjih potrjevali delegate 
kongresa, izvolili člane Republiškega odbora SKEI Slovenije in kandidirali 
posameznike za najodgovornejše funkcije v SKEI. Zdaj smo uskladili še 
spremembe statuta in v kratkem se pričakujejo še poročila o delu v preteklem 
obdobju in predlog programskih smernic za nov mandat. 
 
 

 
Sklicana je bila 2. seja IO ReO SKEI Velenje. 
Na seji so bile obravnavane aktualne informacije o pripravah na sklic VI. kongresa SKEI. 
Podan je bil pregled aktualnih nalog in informacije s sej organov SKEI, obravnavano je bilo 
gibanje članstva v regiji v prvem tromesečju leta 2011 ter obravnavane vloge za dodelitev 
solidarnih pomoči članom. 
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Na seji je bila sprejeta odločitev, da iz ReO SKEI Velenje predlagamo dva kandidata in eno 
sindikalno podruţnico za odličje SKEI. Odobrena je bila tudi finančna pomoč za izvedbo 
praznovanja 1. maja delavskega praznika, ki bo letos prvič pod okriljem Šaleško Savinjskih 
sindikatov na Graški Gori. Letos bo to ţe 32. praznovanje 1. maja na območju, ki ga 
organizirajo sindikati. 
 
V novoustanovljeni sindikalni podruţnici (SP) Erico razpravljajo o povezanosti v Konferenco 
SP poslovnega sistema Gorenja, kjer člani poleg dodatnih ugodnosti pridobijo še moţnost 
koriščenja pomoči v Blagajni vzajemne pomoči in zagotovilo za plačilo nadomestila v 
primeru  morebitne stavke. 
 
V sindikalni podruţnici Fori, še vedno ni pogojev za organiziranje in poslovanje sindikata v 
podjetju. Lastnik in delodajalec trdi, da v podjetju organiziran sindikat nima 
reprezentativnosti. Od inšpekcije za delo je bil zahtevan pregled obravnave sprejema 
letnega delovnega koledarja in soglasja za nočno delo ţensk. Te odločitve so v podjetju 
obravnavali brez vednosti sindikata v podjetju. V odgovoru glavnega inšpektorja RS za 
delo je zapisano, da v podjetju ni kršitev. Ostane samo še moţnost kazenske ovadbe 
odgovornih v podjetju in sporočilo medijem, kako delujejo institucije v RS. 
 
Za konec pa še 
dogodek iz 
Gorenja, kjer je 
bila v aprilu na 
obisku smučarska 
tekačica Petra 
Majdič, ki je 
končala  
tekmovalno 
kariero. S sabo je 
prinesla bronasto 
medaljo s 
svetovnega 
prvenstva v Oslu 
in tretji mali 
kristalni globus v 
šprintu. 
 
»Obisk proizvodnje in srečanje z zaposlenimi je zame posebno doţivetje in mi veliko 
pomeni. Moja tekmovalna kariera smučarske tekačice se sedaj zaključuje, a prepričana 
sem, da bo še več priloţnosti za srečanje z vami. Moji uspehi so naši skupni uspehi. 
Zahvaljujem se vam za podporo v vseh teh letih.  Ţelim vam veliko uspehov tudi v 
prihodnje.« je povedala Petra Majdič. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         Sekretar:   
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                                                                                                                  Branko Amon l.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 


