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                                                                                                                 Velenje, 02. 04. 2008 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Meseca marca smo v regiji sklicali vse tri organe Izvršni odbor(IO), Regijski odbor(ReO) 
in Nadzorni odbor(NO). Najpomembnejša točka na sejah omenjenih organov je bila 
obravnava finančnega poročila za preteklo leto in obravnava finančnega načrta za 
tekoče leto ter informacije s pogajanj za višje plače iz naslova inflacije za vse tri KPD. 
Poleg omenjenih točk, so seje obravnavale še točke stalnice obravnava zapisnikov s 
prejšnjih sej in realizacija sklepov ter gibanje članstva.  
 
Finančno poročilo za leto 2007 je najprej obravnaval IO sledila je seja NO, kjer je bilo 
pregledano poslovanje v preteklem letu in predlagano ReO v obravnavo in sprejem določeni 
sklepi. NO se je prvi č soočil in seznanil s pregledom finančnega poslovanja v SP, ki bo 
poslovala v okviru regije. Za tak  način poslovanja sta se odločila dva pravna subjekta, ki sta 
bila ustanovljena v lanskem letu in sta v svoja pravila organiziranosti zapisala, da funkcijo 
nadzora izvaja NO regije. To je novost, ki ni bila pogosto uporabljena v naši sindikalni praksi 
in smo prepričani, da lahko poenoti finančno poslovanje in razbremeni odgovornost 
funkcionarjev SKEI na podjetniški ravni. 
 
Z zadovoljstvom smo sprejeli informacijo, da je zaklju čen prvi krog pogajanj za višje 
plače vseh treh KPD, za odstotke ki so bili dogovorjeni v posebnem dogovoru v januarju 
2008 med delodajalci in sindikati. Ker ni prišlo do poenotenja, oziroma enake razlage  dviga 
plač za ugotovljeno rast inflacije je to povzročilo odločitev za napoved splošne stavke, ki je 
bila v nekaterih dejavnostih 12. marca tudi izvedena.  
 
Kot zanimivost velja omeniti in zapisati podatek, ki izhaja iz obravnave točke gibanje 
članstva. Na regiji od julija 2007 do februarja 2008 beležimo razliko med vstopi in izstopi    
+ 23 članov SKEI. Bilo je 175 vstopov in 152 izstopov, upokojitev ali odhodov iz podjetij.  
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13. marca 2008 je ReO skupaj s SKEI Slovenije organizirali uspešen seminar, ki ga je 
obiskalo 53 zaupnikov SKEI iz regije. Seminar je bil izveden v dvorani hotela Paka v 
Velenju. Vsebina seminarja sta bili temi »SKEI, kdo smo ter Organizacija in izvedba 
stavke«. Predavatelja sta bila predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič in sekretar za 
kolektivne pogodbe in plačni model pri SKEI Slovenije, Bogdan Ivanovič. Kot zanimivost 
velja zapisati, da je bila na IO regije sprejeta odločitev, da vsaka sindikalna sredina prejme 
mapo in USB ključ z dokumenti, ki se nanašajo na stavko.  

 
Seminar–mala dvorana hotela Paka Velenje 

 
 
Za zaključek še informacija, da se bo EURODEMONSTRACIJ v Ljubljani, ki bodo 5. 
aprila 2008 iz naše regije udeležilo okoli 50 udeležencev. Na shod se bomo odpeljali z 
avtobusom, opremljeni z ustreznimi rekviziti, kjer bomo skupaj s sindikati evropskih združenj 
zahtevali višje plače, večjo kupno moč in več enakosti. Shod vsako leto organizira evropska 
konfederacija sindikatov (EKS) v državi, ki je predsedujoča EU. 
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