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Za večino zaposlenih v naših podjetjih je mesec julij mesec kolektivnih dopustov. 
Letošnje leto dopustniške dneve še posebej nestrpno pričakujemo. Za nekaj dni bi želeli 
pozabiti  tegobe finančne in gospodarske krize, ki je zajela tudi našo malo deželo.  
 
V letošnjem letu sta bila v Sloveniji sprejeta dva zakona, ki naj bi podjetjem pomagala 
ohraniti čim več delovnih mest. Prvi je zakon o subvencioniranju krajšega delovnega 
časa in drugi je zakon o delnem povračilu nadomestila plač, čakanje na delo doma.  
 
V pripravi je tudi ukrep enkratnega izplačila pomoči socialno ogroženim državljanom. 
 
Vsi pa z optimizmom pričakujemo umiritev gospodarske krize in začetek konca, ki bi 
zagotovila večja naročila in maksimalni zagon inštaliranih proizvodnih kapacitet. 
 
 
Dogodki ki so zaznamovali naše delo v juliju; 
 

 3. julija je bil v podjetju Turna sklican zbor članov SKEI, ki je obravnaval  
organiziranost in delovanje sindikata SKEI ter seznanil zaposlene z ukrepi vezanimi 
na aktualno gospodarsko krizo. 
Na zboru sta predsednik in sekretar SKEI ReO Velenje zaposlene seznanila tudi s 
predlaganim načinom nadomestnih volitev za zaupnike SKEI in predsednika Sindikalne 
podružnice (SP) v tem podjetju. 

 
 V tem mesecu je bil predlagan razgovor predstavnikov SKEI Slovenije in ReO 

Velenje z upravo podjetja Podkrižnik d.o.o. iz Ljubnega ob Savinji. Žal zaradi 
opravičila vodstva podjetja, razgovora nismo uspeli izpeljati. 
V podjetju imamo ustanovljeno SP že več kot leto in pol. Z upravo oziroma lastnikom, se 
nam je uspelo sestati le enkrat. Pričakovati je bilo, da se bomo dogovorili, za nekatere 
aktivnosti, ki pa jih uprava odklanjanja-zavrača.  
Niso pripravljeni na sklenitev dogovora o delovanju sindikata v podjetju, odklanjajo 
izvedbo plačevanje članarine SKEI od plače in nagovarjajo zaposlene h kolektivnemu 
izstopu iz članstva v sindikata. S tem kršijo ustavno pravico o  sindikalni svobodi 
»Ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje je svobodno«. 



V vabilu na omenjeni razgovor smo zapisali, da bomo v primeru ne odziva uprave   
prisiljeni  poseči po drugih ukrepih. O dogajanju v podjetju bomo prisiljeni obvestiti 
novinarje in podati kazensko ovadbo na osnovi drugega odstavka  200. člena KZ RS 
(kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic). Zapisali smo 
tudi, da bomo podjetje v primeru ne odziva uvrstili na črno listo SKEI, ki je objavljena 
na naši spletni strani. 
Te dni bomo ukrep uvrstitve na črno listo SKEI tudi uresničili. 
 

 Podjetje BSH d.o.o., Nazarje je bilo uvrščeno na »belo listo« delodajalcev kot primer 
dobre prakse. Razlog so  uspešna pogajanja s sindikatom SKEI o dvigu osnovnih plač 
za 1,6% od junija 2009 dalje.  

 
 7. julija se je vodstvo SKEI Slovenije in predstavniki ReO, v Velenju sestalo s 

predstavniki SPESS-a.  
Beseda je tekla o sodelovanju na lokalnem in državnem nivoju. Bila je izražena 
pripravljenost še tesnejšega medsebojnega sodelovanja na obeh straneh, ki bi svojo 
potrditev dobila ob praznovanju 20 letnice SKEI, naslednje leto.  

 
 V tem mesecu so se člani IO SKEI ReO Velenje sestali z Justi Arnuš iz ZSSS in 

Sašom Kroneggerjem. Beseda je tekla o vsebini izobraževalnega seminarja, ki ga ReO 
Velenje pripravlja v jesenskih dneh. O tem dogodku bomo še poročali. 

 
 V prejšnjem mesecu je 

bilo zapisano, da smo 
članom SKEI mladi v 
regiji Velenje poslali 
vabilo na tabor z 
izobraževalnim 
seminarjem, ki bi bil v 
avgustu letošnjega leta 
v Ribnem pri Bledu. 
Zapisati moramo, da se 
je  iz Velenja za 
omenjeni dogodek 
prijavilo 11 članov. Po 
doslej znanih podatkih 
bo na omenjenem 
taboru okoli 40 
udeležencev. Na taboru 
se poleg mladih iz 
Slovenije pričakuje tudi obisk mladih iz Nemčije in Srbije.   (Fotografija D. Amon na 
predstavitvi INFO tržnice-2005) 
  

 
Prijetne dopustniške dni. 
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