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                                                                                      Velenje, 31. marec 2010 
 

 

 

 
 

 
Po uspešno končanih pogajanjih za vse tri KPD in usklajevanju izplačila 
plač po podjetjih nas je razveselila tudi objava novega zakona o minimalni 
plači. 
Pričakovati je, da bo to vsaj delno omililo stisko zaposlenih z najnižjimi 
plačami, ki jih žal prejema zmeraj več zaposlenih. 
Vendar pa je pričakovanja razblinil paket nove zakonodaje, ki jo te dni 
predstavlja MDDSZ. 
Človek ne more verjeti, kako obsežen je  tekst, ki samo predstavlja ali 
opisuje razloge, namen in cilje novih zakonskih področij, pokojninske 
zakonodaje, malega dela, sprememb ZDR in vseh treh zakonskih 
predlogih; o socialno varstvenih prejemkih, zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev ter zakon o dolgotrajni oskrbi za zavarovanju za 
dolgotrajno oskrbo. 
Ko se prebiješ čez prvo oviro sledi tekst zakona in potem branje stališč 
sindikatov, strokovne javnosti, novinarjev in še koga.  
Višek vsega pa predstavlja napoved vlade oziroma MDDSZ, ki pričakuje, da 
bo vse te omenjene zakonske predloge poslala v parlamentarno obravnavo 
že v aprilu. Časa za pripombe in pogajanja tako rekoč ni. Tako zakonodajo 
pa je potrebno sprejeti v soglasju vseh socialnih partnerjev v državi. Po 
mojem skromnem videnju bomo morali sindikati uporabiti možnost 
referendumov, da bi preprečili sprejetje take zakonodaje, ki bo še 
desetletja krojila življenja državljanov. 
 

 
V marcu so bile sklicane seje vseh organov pri regijski organizaciji. 
Sklicana je bila 33. seja IO ReO, ki je obravnavala poslovno in finančno 
poročilo za leto 2009, pripravila planske dokumente in finančni načrt za leto 
2010, določila sklic in vsebino seje ReO, se seznanila in razpravljala o 
spremembi Pravilnika o finančno materialnem poslovanju SKEI Slovenije in 
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obravnavala točke stalnice, kot so pregled in potrditev zapisnika, informacije s sej 
organov, gibanje članstva in obravnava vlog solidarnostnih pomoči. 
5. seja NO ReO SKEI Velenje je obravnavala pregled poslovanja ReO in SP v 
letu 2009, ki poslujejo preko skupnega računa. Pripravila je poročilo, ki bo 
predmet obravnave in sprejema na seji ReO. 
Zadnji dan marca je sklicana še 12. seja ReO, ki bo poleg obravnave in 
sprejetja poslovanja v letu 2009, sprejemala še planske dokumente za leto 
2010, se seznanila z aktivnostmi sindikata po podjetjih in obravnavala nekaj 
točk stalnic. Razprava bo tekla tudi o novih zakonskih predlogih, ki jih te dni 
predstavlja MDDSZ.                                                                                                                           

                                                                                                                              
(Naslovnici dokumentov, ki so bili v ospredju obravnav na regiji) 

 

Tudi v podjetjih tečejo obravnave o poslovanju v letu 2009 in večina podjetij 
je že poslalo svoja poročila poslovanja na regijo. Pričakuje se le še poročilo iz 
Gorenja in D.B.S.S., pa bodo zbrana vsa poročila. 
 
V podjetje, kjer smo v januarju letos ustanovili novo SP SKEI je bil poslan 
predlog pogodbe za delovanje sindikata v podjetju. Pričakovati je pogajanje o 
navedeni pogodbi. 
 
Tudi v podjetje Podkrižnik smo poslali zahtevo o pojasnilu, kako je urejen 
delovni koledar in nočno delo. Zahtevali smo tudi pojasnila kako je z izplačilom 
plač po novi KPD in zakonu o minimalni plači. 
V omenjeno podjetje je bil poslan tudi dopis iz SKEI Slovenije, kjer je predsednica 
pozvala upravo in lastnike po skupnem srečanju. Žal ni nobenega odziva. Vse kaže, 
da bomo morali upravo in lastnika kazensko ovaditi in to predstaviti novinarjem.   
 
Politika izplačila plač po novi KPD in zakona o minimalni plači je bila dorečena 
še v podjetju Turna, kjer je potrebno pohvaliti prizadevanja uprave in lastnika, ki 
je ob dvigu plač sprejel odločitev, da dodatke h plači obračuna iznad zakonsko 
določenega zneska minimalne plače. 
 
V mesecu marcu so bili aktivni tudi člani aktiva SKEI mladi, saj so v lokalnem 
okolju - Mladinskem svetu Velenje prispevali delež k skupnim planskim 
usmeritvam za leto 2010. 
                                                                                                     

       

                                                                                                                          Sekretar:  
                                                                                                                     Branko Amon l. r. 
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