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                                                                                      Velenje, 25. februar 2010 
 

 
 

 

 
 

 
Čeprav je to najkrajši mesec v letu je poln aktivnosti. 
 
Je čas, ko se morajo na AJPES oddati finančna poročila poslovanja za leto 
2009.  
 

Običajno v tem mesu SKEI Slovenije 
izvede zimske igre v veleslalomu in 
tekih na smučeh. To je ena od 
prireditev, ki je že 16. po vrsti in na 
kateri se zbere največje število 
članov sindikata SKEI na enem 
mestu. Tu se poleg smučarske tekme 
zgodi še družabno srečanje, ki vsako 
leto splete nova poznanstva, se 
izmenjajo mnenja in informacije ter 
da zaobljuba, da se ponovno srečamo 
naslednje leto.  

 
 

Februarja je tudi čas ko se spomnimo obletnica 
ustanovitve SKEI Slovenije. Letos je bilo še posebej 
slovesno saj je SKEI slavil 20. rojstni dan. Ob tej 
priložnosti je bila 9. februarja 2010, v hotelu Paka v 
Velenju tudi proslava namenjena temu dogodku. 
Bila je nekoliko drugačna in posebna po 
nastopajočih. Udeleženci so prisluhnili poslanemu 
sporočilu predsednika države dr. Danila Türka, pot 
dveh desetletij je orisala predsednica SKEI 
Slovenije Lidija Jerkič, ki je na koncu podala 
zaključek »bodimo realni, zahtevajmo nemogoče!«.  
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V drugem delu je sledil ogled filma 
avtorja Jožeta Košute in nastop 
mladega osnovnošolca Jaka 
Breznik, ki je prebral spis z 
naslovom Moj dedi in mami sta 
sindikalista. Na koncu pa je 
udeležence s hudomušnostjo in 
imitacijami razvedril Marjan Šarec 
iz radia Ga-Ga. 
 
(Fotografiji je posnela Mateja Bauman) 

 
 

 
Sklicana je bila 32. seja IO regijske organizacije, ki je obravnavala 
aktivnosti za povišanje plač v podjetjih naših dejavnosti po končanih pogajanjih 
za 3 KPD.  
Na seji je bil sprejet dogovor o udeležbi ekipe SKEI ReO Velenje, na zimskih 
igrah. 
Obravnavane so bile tudi točke stalnice od obravnave in potrjevanje zapisnika z 
zadnje seje IO, podane so bile informacije s sej organov SKEI in aktualne naloge ter 
obravnavane vloge za solidarne pomoči. 
 
Če smo pretekli mesec zapisali, da smo uspešno izpeljali še en ustanovni zbor članov 
SKEI, lahko zdaj zapišemo da smo ustanovili novo SP SKEI FORI, za katero 
je tudi že pridobljena vsa dokumentacija iz UE, AJPESA in DURSA. Izdelani so 
žigi in v podjetje je posredovan sklep o izvolitvi vodstva SP ter zahtevek po 
sklicu skupnega sestanka z upravo podjetja.  
 
Na SKEI Slovenije je bila poslana analiza pogajanj po podjetjih. V največjem 
poslovnem sistemu Gorenje, kjer je sklenjena PKP je bil začasno podaljšan  dogovor 
iz oktobra 2009,  ki zagotavlja najnižjo izplačano plačo 600 € neto.  
Enak postopek je bil uveljavljen v podjetju Turna. Na novo pa so osnovne plače 
določili le v podjetju BSH. 
 
Na omenjenih zimskih igrah je naša ekipa iz Velenja, ki je bila ponovno najštevilnejša 
dosegla tudi  najboljšo skupno uvrstitev.  S ponosom lahko zapišemo, da smo od 
leta 2006 v zimskih igrah nepremagljivi.  
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                            Sekretar:  
                                                                                                                     Branko Amon l. r. 
 


