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V mesecu februar smo opravili 17. sejo IO SKEI ReO Velenje, se ukvarjali s pripravo 
na seminar SKEI Slovenije, z oddajo zaključnega računa za leto 2007, nekaj zanimivosti 
v zapisu bo namenjeno tudi dogajanju v SKEI SP po podjetju. 
 
Seja IO je bila sklicana 12. februarja in obravnavala nekaj točk stalnic med katere sodi 
obravnava zapisnika, informacije s sej organov in aktualne naloge SKEI ter gibanje članstva. 
Nadalje je obravnavala problematiko plač in s tem povezane aktivnosti SKEI in ZSSS, 
vključno z novo napovedjo stavke. Ob tem še informacija, da smo s te seje poslali 
predsedniku in sekretarju ZSSS in predsednici SKEI Slovenije, dopis o naših pogledih na 
tematiko plač in stavk. Na seji je bila obravnavana tudi zanimivo temo o krvodajalstvu, na 
pobudo OZ RK Velenje. Pri tem smo se seznanili kako tečejo akcije krvodajalstva v Velenju, 
z vidika pravice do plačanih prostih dni v KPD in PKP.  
 
V Velenju bo 13. marca v hotelu Paka izveden seminar na temo SKEI, kdo smo? in Kaj je 
dobro vedeti o stavki, ki je namenjen zaupnikom SKEI po podjetjih. Pričakujemo veliko 
število prijav, saj je izobraževanje v naši regiji dobro sprejeta aktivnost in se ga zaupniki z 
veseljem udeležujejo.  
 
SKEI ReO Velenje je pravočasno oddala zaključni račun za leto 2007 na AJPES. 
Računovodski servis, ki opravlja storitev za našo pravno osebo, je pripravil tudi vso potrebno 
gradivo, za obravnavo finančnega poročila za leto 2007.  
 
V Gorenju so se predstavniki sindikata uspeli z upravo dogovoriti, da se osnovne plače v I. 
TR izenačijo z minimalnimi plačami. To je dober znak, pri čemur bo v prihodnosti potrebno 
doreči še ostala razmerja po TR in rangov znotraj tega. 
 
V podjetju Turna, smo uspeli plačilo članarine SKEI urediti z odtegljajem od plače. Še vedno 
ureja pisarna, ki bo služila za delovanje in  funkcioniranje sindikata SKEI. 
 
V ostalih podjetjih in SKEI SP ni posebnosti, kar lahko pomeni, samo dvoje. Ali 
funkcionarji delajo odli čno in sproti rešujejo problematiko, ali pa je sploh ne zaznavajo. 
 
 

                                                                                                                        Sekretar: 
                                                                                                                                   Branko Amon l. r.    


