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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  v oktobru 2007 

 
 
 

Tudi v oktobru je na naši regiji običajno zaznati obravnavo nekaterih stalnih tem. Med te 
sodi finančno poročilo izvedenega seminarja iz Omišlja, poročilo o izvajanju solidarnih 
in drugih pomočeh članom ter pregled izvajanja kolektivnega  nezgodnega zavarovanja 
pri zavarovalni družbi Adratic-Slovenica. 
 
Vse to in še nekatere druge teme so bile obravnavane na 14. seji IO ReO Velenje. 
Iz točk dnevnega reda omenjene seje, velja izpostaviti točko »gibanje članstva«, kjer so 
bile sprejete odločitve o dodatnih aktivnostih, ki jih moramo na tem področju še izvesti, če 
hočemo, dosegati zadane cilje, pri včlanjevanju novih članov. Prepričani smo, da bomo do 
konca leta realizirali naše plane o novih včlanitvah v SKEI.     

 
              V točki,  kjer so bile podane »informacije s sej organov in 
aktualne naloge SKEI«, smo največ časa namenili dogovoru o akciji 
za izvedbo protestnega shoda »Gremo po večje plače«, ki je 
načrtovan za 17. november, v Ljubljani.  
 
Prav tako smo govorili o izvajanju aktivnosti za dvig plač v letu 2007 
v podjetjih, kjer je bilo ugotovljeno, da so v podjetjih naše regije  
dvignili plače iz naslova inflacije, za dvig plač iz naslova  
produktivnost, pa je bil dvig opravljen le v enem podjetju.  
 

Sprejet je bil tudi dogovor, da na SKEI Slovenije pošljemo podatke, koliko pomoči smo 
namenili za odpravo posledic vodne ujme, ki je prizadela Slovenijo, 18. septembra 2007. 
Pomoč iz naše regije je znašala v skupni višini 7.650,00 €, ki smo jo nakazali družini, ki ji je 
plaz vzel dva življenja in uničil hišo. Nadalje smo članom SKEI iz naše okolice, nakazali 
solidarno  pomoč iz sklada SVS v Gorenju in regije. Prav tako je bila nakazana pomoč na 
SKEI Slovenije, ki bo zbrano pomoč razdelil na ostalih prizadetih območjih po Sloveniji. 
 
ReO SKEI je skupaj z OO ZSSS Velenje izvedla načrtovane aktivnostih, ki so bile 
izvedene v  Tednu vseživljenjskega učenja - TVU. Izvedena je bila delavnica na temo 
diskriminacije »Drugačnost del sindikata«. 
  

 



 
Aktiv SKEI mladi Velenje,  je na domove poslal vabilo za udeležbo 
na protestnem shodu in  zaprosil za ideje, ki bi jih napisali kot 
parole na transparente. Nadalje so bili mladi povabljeni na 
novoletni zaključek in dvajset (20) najbolj hitrih si bo  lahko 
prislužilo  tudi Mladinski gledališki abonma, ki ga pripravlja 
Mladinski svet Velenje, skupaj z Mladinskim centrom Velenje 
in Multimedijskim centrom Kunigunda.  
 
 
 
Na že omenjeni protestni shod so bili pisno povabljeni tudi upokojeni člani pri ReO SKEI 
Velenje in člani kjer še nismo uspeli organizirati sindikalne podružnice. 
 
Za  konec zapišimo še informacijo, da smo se predstavniki sindikata SKEI sestali z upravo  
v podjetju Turna d.o.o., ki je postal novi lastnik podjetja Blues. 
Dogovor je tekel o načinu komuniciranja  med upravo in sindikatom, o ureditvi pogojev za 
delo sindikata v podjetju. Nadalje smo se dogovorili o načinu obračunavanja članarine. 
Sprejeli smo tudi dogovor, da uredimo izplačila solidarnih pomoči za daljšo bolniško, 
sindikat pa je upravi predlagal, da se najdejo možnosti  za izplačilo božičnice ob koncu leta.  
Vsi udeleženci smo se strinjali z ugotovitvijo, da bo v bližnji prihodnosti potrebno urediti še 
PKP in spregovoriti o zdravem varnem delu. Z zadovoljstvom smo sprejeli tudi pobudo 
uprave o mesečnih sestankih, kjer bi se sprotno informirali, govorili o odprtih vprašanjih in 
iskali rešitve o morebitnih zapletih. 
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