
 
                                                                                                                 Velenje, 30. 08. 2007 
 

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

 
Konec meseca je bila sklicana 13. seja IO SKEI ReO, ki je obravnavala izvedbo seminarja v 
mesecu septembru 2007 na Krku v Omišlju, obravnavane so bele statutarne spremembe, 
osrednja tema pa je bila potek aktivnosti o podjetniškem pogajanju za dvig plač v letu 2007. 
Poleg naštetega smo na seji obravnavali tudi točke stalnice, med katerimi je bila tudi nova 
točka gibanje članstva. Z veseljem lahko ugotavljamo, da imamo na regiji pozitivno rast 
članstva (+33članov). V avgustu smo imeli 43 vstopov v članstvo SKEI, upokojilo ali odšlo 
iz podjetja pa je 10 članov.  
 
V podjetja je bil poslan dopis z gradivom »Projektu pogajanj za povišanje plač v letu 2007 
na podjetniškem nivoju«. 
Z omenjenim dopisom, smo v SKEI SP poslali tudi razpis in program za že omenjen 
seminar v Omišlju.  Rok za prijave na seminar se izteče 12. septembra 2007. Naj zapišemo, 
da seminar pripravljamo skupaj z Justi Arnuš vodjo izobraževanja pri ZSSS. O temah, ki bodo 
obravnavane pa bomo več zapisali v septembru.  
 
Razveseljiva je novica, da smo kljub dopustniškemu času, uspeli opraviti registracijo za novo 
ustanovljeno SKEI SP Blues. O izvedbi članskega sestanka v omenjenem podjetju  smo 
pisali že v prejšnjem mesecu. 
Na upravo podjetja je bil poslan dopis o ustanovitvi sindikata, obvestilo o izvolitvi članov 
IO, in zahteva po skupnem sestanku z upravo o nadaljnjih aktivnostih. 
V tem podjetju je prihajalo do grobih kršitev pravic zaposlenih, kjer so imeli zaposleni največ 
težav z nepravočasnostjo izplačila plač. V podjetju bo v kratkem prišlo tudi do menjave 
lastnika, kar pozdravljamo, še posebej ker je to invalidsko podjetje.  
O tem bomo še pisali v naših informativnih člankih in seznanjali širši krog našega članstva. 
 
Na koncu še nekaj stavkov o aktivu SKEI mladih pri ReO. 
Pod pokroviteljstvom Mladinskega Sveta Velenje (MSV) bodo 3. septembra 2007, na prvi 
šolski dan v neposredni bližini Centra srednjih šol Velenje, organizirane predstavitvene 
stojnice. Na stojnicah se bodo poleg našega aktiva SKEI mladi Velenje, predstavili podmladki 
političnih strank, Šaleški študentski klub, Medobčinska zveza ZPM Velenje, taborniki, 
Počitniško društvo Kažipot, društvo Tehnologika in drugi… Prireditev postaja tradicionalna 
in je poleg predstavitev dela posameznih organizacij priložnost za klepet z dijaki, o njihovem 
razmišljanju o položaju mladih v družbi in  hkrati tudi povabilo k vključitvi v posamezno 
sredino, ki se ukvarja s dejavnostjo mladih.  
Aktiv mladih, se bo udeležil tudi seminarja komisije za delo z mladimi pri SKEI Slovenije, 
ki bi v začetku septembra, na otoku Krku v Omišlju.  
 

                                                                                                                         Sekretar: 
                                                                                                                                   Branko Amon l. r.    


