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KAJ SMO DELALI OD APRILA DO JUNIJA 2010 

 
V aprilu je bil izvršni odbor regijske organizacije SKEI seznanjen s predlogom 

ZSSS, Območne organizacije Podravje in Koroška delitve stroškov delovanja 

sindikalne pisarne. Sprejel je sklep, da do novega dogovora, ki bo sprejemljiv za 

obe strani, stroški financiranja s strani sindikata SKEI ostajajo enaki kot do 

sedaj.  

 

V aprilu sta bila na delovnem obisku dva predstavnika Samostalnega sindikata 

US Steel Serbia. Predstavili smo jim delo in aktivnosti naše regijske 

organizacije, kolega pa sta predstavila delo in aktivnosti, ki jih vodi njihov 

sindikat v podjetju in na nivoju države Srbije.  

 

V maju sta konferenci sindikalnih podružnic SKEI Ravne in Mežica organizirali 

proslavi ob mednarodnemu delavskemu prazniku. Na Ivarčkem jezeru je bila 

slavnostna govornica Lidija Jerkič, predsednica SKEI Slovenije, v Mežici pa 

Vili Novak, podpredsednik SKEI Slovenije.  

SKEI–Konferenca sindikata Rudnik Mežica je na ta dan organizirala  že 

tradicionalni pohod na planinsko postojanko Pikovo.  

 

Sredi maja 2010 so se med seboj pomerili člani SKEI v malem nogometu. 

Zmagovalna ekipa se je uvrstila na letne igre SKEI Slovenije.  

 

V koroških podjetjih so potekale aktivnosti v zvezi z višino regresa za letni 

dopust in izplačilom le-tega.  

 

5. junija 2010 se je 49 naših tekmovalcev, skupaj s spremljevalci ekipe, 

udeležilo VII. Letnih športnih iger SKEI Slovenije v Zagorju ob Savi. V večini 

športnih disciplin smo se odrezali zelo dobro; ekipno pa smo dosegli drugo 

mesto. 

 

8. junija 2010 je bil za sindikalne zaupnike organiziran seminar na temo: 

kolektivna pogajanja v obdobju gospodarske krize, pridobivanje novih članov 

SKEI itd.  Predavala in odgovarjala na vprašanja zaupnikov sta sekretar SKEI 
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Slovenije Bogdan Ivanovič in sekretar Regijske organizacije SKEI Velenje 

Branko Amon.  

 

Po 18. juniju smo izvajali aktivnosti za izplačilo regresa za letni dopust 

zaposlenim v družbah, ki le-tega še niso izplačale (to sta družbi Litostroj Ravne 

in Livarna Vuzenica). 

 

 

 

 

 

                                                  Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                                          Jože Kolar, l.r. 

                                                          

 

 

 

 

 

 


