
 
                                                                                                                 Velenje, 01. 02. 2008 
 
 

KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  v januarju 2008 

 
Januar 2008 je bil v zaznamovan z dvema velikima dogodkoma. Prvi je priprava na 
splošno opozorilno stavko in drugi dogodek je bil 14. državno  prvenstvo SKEI v 
veleslalomu i tekih na smučeh . 
 
Prvi je za člane SKEI najpomembnejši, saj smo pripravljali  splošno opozorilno stavko 
vseh sindikatov zasebnega sektorja pri ZSSS. SKEI Slovenije je na svoji 16. redni seji  sprejel 
sklep o stavki s stavkovnimi zahtevami. Stavka bi se izvedla 6 februarja 2008, kot 4 urna 
splošna opozorilna  stavka.  
Stavka je bila preklicana, ker je bil dosežen «Dogovor  o izredni uskladitvi plač za leto 
2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije  v letu 2007«, ki predvideva dvig osnovnih plač 
za 4,7 % in predlaga dvig minimalne plače za 20 €, ter sprejema obvezo, da se rast 
produktivnosti določi na nivoju kolektivnih pogodb dejavnosti-KPD.  
Ob svečanem podpisu omenjenega dogovora na današnji dan, 01. 02. 2008, pa so se 
pogajalske strani razšle, ker delodajalska stran dogovor drugače tolmači. Ostaja 
verjetnost ponovne napovedi stavke  

  
OPOMNIK 

ZA IZVAJANJE STAVKE  
V PODJETJU 

Usposabljanje sindikalnih zaupnikov                                                                             Pripravil:                                                     
                                                                                                          Servis KSP SKEI  
                                                                                                                                                     Bogdan Ivanovič  

                                                                                                              
Ob napovedi stavke je bila sklica izredna seja SKEI ReO 
Velenje, ki je odgovorila na nekatera vprašanja in kaj moramo 
postoriti, da bo stavka izvedena skladno z ustrezno zakonodajo in 
pravili. Ugotovljeno je bilo, da je se zahteve SKEI ob splošni 
opozorilni stavki razvodenijo. Na seji smo se seznanili, da 
bomo zahteve za dvig plač po naših KPD poslali delodajalcem. 
Predlog pogajanj bo povečanje plač, ki predvideva dvig osnovnih 
plač, da se določi regres za dopust v letu 2008 ter, da se          

dogovori o dvigu plač za doseženo produktivnost. Na omenjeni seji 
smo ugotovili, da nekaj naših funkcionarjev nima zadostnega znanja in izkušenj za izvedbo 
stavke, le tem bomo znotraj regije nudili strokovno pomoč. Na seji je sekretar dobil 
zadolžitev, da pripravi opomnike in ostale izvedbene dokumente, kot pripomoček k 
izvedbi stavke.                                                                                                            
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 Drugi dogodek pa je bila 
izvedba, 14. državnega  
prvenstva SKEI v veleslalomu 
in tekih na smučeh. Omenjeno 
prvenstvo, je bilo izvedeno 25. 
januarja 2008, v naši 
neposredni okolici, na 
smučišču  ZLTC Golte .  SKEI 
Slovenije je skupaj z OO SKEI 
za Dolenjsko in Belo Krajino 
ter komisijo za kulturo in šport 
pri SKEI Slovenije, prireditev  
odlično izpeljal.  
Za našo regijo je smučanje 
velik dogodek, saj zadnja leta 
vklju či kar 5 % vsega 
članstva SKEI na območju. Tako je bilo letos prijavljeno 240 tekmovalcev z nekaj 
spremljevalci. Trud je poplačan z doseženim uspehom. Že štiri leta zapored smo prvaki, 
torej najboljši v skupni uvrstitvi. Na igrah so bile letos prvič podeljena odličja tudi za prva 
tri mesta najboljših ekip v VSL in tekih na smučeh. Naša ekipa je zmagala tudi v skupni 
uvrstitvi v VSL. V skupni uvrstitvi  tekov na smučeh, pa smo dosegli drugo mesto.  
 
Poleg že omenjene izredne seje ReO je bila sklicana tudi 16. seja IO SKEI ReO Velenje, 
kjer je ob ostalih točkah dnevnega reda bila v ospredju obravnava predloga programa dela 
in programa izobraževanja za leto 2008. 
Nekaj odgovornih funkcionarjev SKEI iz regije se je udeležilo seminarja na temo 
zaključni račun v sindikatih, ki ga je organizirala OO ZSSS Velenje, s sodelovanjem ZSSS 
Slovenije.  

 
K informaciji o delu zapišimo tudi aktivnosti v dveh SP novoustanovljenih podjetjih. 
V SKEI SP podjetja Turna d.o.o.. je bila podpisana pogodba o delu sindikata v podjetju. 
Pridobili so pisarno za potrebe delovanja sindikata, v  njej bo tudi lasten zunanji 
telefonski in internetni priklju ček. Ureja se tudi izvedba plačevanja sindikalne članarine 
od plače.  
V SKEI SP Podkrižnik , ki je bilo ustanovljeno v decembru leta 2007, smo pridobili 
Odločbo o registraciji iz UE. V podjetje je bil lastniku, ki je hkrati tudi direktor poslan sklep 
o izvolitvi vodstva SKEI. V podjetje je bilo poslan zahtevek o sestanku, da se dogovorimo o 
nadaljnjih aktivnostih in na činu dela v podjetju. 
  
Za konec še informacija, da smo zaključili tudi nalogo razdeljevanja nalepk za kartico 
ugodnosti z veljavnosti za leto 2008. 
Članom SKEI mladi in upokojencem, smo nalepke posredovati po pošti. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         Sekretar: 
                                                                                                                                   Branko Amon l. r.    
 


