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Če smo prejšnji mesec pisali o optimizmu in pozitivni energiji, ki jo je v 
naši lepi deželici še vedno premalo, bi morali o tem nadaljevati. 
Človek mora preprosto verjeti, da je optimizem in pozitivno razmišljanje 
tista prava stvar, ki nas bo popeljala v boljši jutri. 
Dnevni dogodki sicer temu niso naklonjeni. Vlada RS je poslala v DZ RS 
spremembe ZDR, ki naj bi znižal odpravnine in skrajšal odpovedne roke, 
prav tako je v obravnavo bil poslan zakon o malem delu. Nobeden od 
zakonov, ni usklajen med socialnimi partnerji. 
Kljub temu sem prepričan, da bomo zaposleni in sindikati uspeli in tudi za 
ceno naknadnega zakonodajnega referenduma, razveljaviti neusklajeno 
zakonodajo. Žal je boj za pravice vedno trši, pogojen z voljo kapitala in 
politike, ki ga podpira. Danes delodajalci in novodobni lastniki zaposlene 
jemljejo zgolj kot nujno zlo in strošek dela. Dokler ne bodo dojeli 
razmišljanja, da je zadovoljen človek tisti, ki bo prinesel izboljšave in nove 
tehnologije ter s tem izdelke z večjo dodano vrednostjo, ni pričakovati 
napredka in blaginje.  
 
 

 
 
Sklicana je bila 35. seja IO ReO SKEI Velenje, na kateri smo se seznanili z 
rezultati športnih iger SKEI Slovenije in tekmovanja varilcev, nadalje je bilo 
dogovorjeno, da bo naslednja seja ReO na Dolenjskem, govor je bil tudi o izvedbi 
seminarja zaupnikov SKEI, ki bo jeseni. Na seji so bile obravnavane šei točke 
stalnice. Obravnavan in sprejet je bil zapisnik prejšnje seje, obravnavano je bilo 
gibanje članstva, odobrene so bile solidarne pomoči in obravnavane kadrovske 
zadeve za popolnitev komisije SKEI za enake možnosti. 
 
 
 

 



Ekipa ReO SKEI Velenje je zasedla 
prvo mesto v skupni uvrstitvi na 
letnih igrah SKEI Slovenije v 
Zasavju. Zmaga je zaslužena saj so 
tekmovalci v  10 panogah dosegli tri prva 
mesta, štiri druga mesta in le v treh 
panogah niso bili med prvimi tremi.  
Prehodni pokal bo za leto dni ostal v 
Velenju in športniki obljubljajo, da ga   
bodo poskušali ubraniti tudi prihodnje 
leto. 
(posnetek prispeval Z. Hrnčič) 

 
 
Podana je bila kazenska ovadba zoper lastnika in upravo v podjetju 
Podkrižnik, ker onemogoča delovanje sindikata in ne spoštuje ustave o 
včlanjevanju in organiziranju sindikatov, ki naj bi temeljila na svobodi. 
Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno, je zapisano 
v 76. členu ustave RS.  

 
 

16. junija je SKEI Slovenije sklical 
3. izredno sejo RO in je sovpadala s 
sklicem  izredne konference ZSSS, ki je 
obravnavala   odločitev vlade, da 
pošlje v DZ RS, neusklajeno 
zakonsko spremembo ZDR o 
znižanju odpravnin in skrajšanju 
odpovednih rokov ter zakon o 
malem delu.  
Posnetek je nastal pred poslopjem vlade 
RS, kjer so udeleženci  v duhu 
nogometnega svetovnega prvenstva v 
JAR, s simboličnimi rdečimi kartoni 
Vlado RS poslali v slačilnico.  
 
Konferenca  PS SKEI Gorenje in SP GA, je obravnavala in oblikovala listo 
članov NS Gorenja d.d., skladno s sklepom in poslovnikom SD. Za mandat 
2010/2014 so bili predlagani 4 člani, predsednik SD je član NS po funkciji.  
 
Na seji IO ReO SKEI Velenje je bil za delo z mladimi imenovan Gašper Hostnik, 
ki že sedaj opravljal nalogo predsednika aktiva SKEI mladi pri ReO SKEI Velenje. 
Nadalje je bil sprejet dogovor, da se bo opravila predstavitev delovanja 
sindikata na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju, kjer dijaki 
Šolskega centra Velenje izvajajo praktičen pouk. 
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