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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  V APRILU 2007 

 
 
 
V  mesecu aprilu je bila sklicana 10. seja IO SKEI  ReO Velenje. 
Obravnavala je dogovor o pristopu k poenotenju nazivov v SKEI SP, nadalje je obravnavala 
pripravo in dogovor o izvedbi seminarja na temo sestanki in pisanja zapisnikov, ki se bo 
izvajal 23. maja 2007 v Gorenju. Obravnavani pa sta tudi dve točki, ki sta stalnici na sejah IO 
SKEI ReO Velenje. To sta točki informacije s sej organov in aktualne naloge SKEI, ter 
pobude in vprašanja. 
Na seji je bila podana tudi informacija, da se v Gorenju redno sestajajo organi na sejah, vseh 
organizacijskih oblik SKEI in je to dober primer pozitivne prakse, s katerim moramo 
vzpodbuditi tudi ostale SP SKEI po podjetjih. 
 
Največ časa  je bilo namenjeno delitvi tiskovine, kjer je možno  letos ob napovedi dohodnine 
prvič odločiti, da del dohodnine namenimo institucijam, med katere spadajo  tudi 
reprezentativni sindikati. Članom SKEI smo omenjeno informacijo posredovali v upanju, da 
svojo pravico in možnost izkoristijo za odločitev in 0,5 %, ali manj dohodnine namesto 
državnemu proračunu namenijo sindikatu SKEI.  
Tiskovino smo poslali po pošti tudi upokojencem, članom aktiva SKEI mladi na regiji in 
vsem, ki plačujejo članarino po položnicah.  
 
V podjetjih naše regije v mesecu aprilu zbiramo tudi podpise o peticiji » Za kakovostne in 
vsem dostopne javne storitve«. 
 
Člani konference iz SKEI ReO Velenje, so se udeležili 8. seje Konference OO ZSSS 
Velenje, ki je obravnavala zaključni račun za leto 2006 in finančni plan za leto 2007. 
 
Predsedniki SKEI  SP naših podjetij pa so se udeležili tudi delavnice, na temo »Ukrepi proti 
diskriminaciji v zaposlovanju«, ki jo je organizirala OO ZSSS Velenje.  
 
Za konec pa zapišimo, da imajo naši funkcionarji v teh dneh največ dela s postavitvijo 
počitniških prikolic na morju. Največ dela imajo v Gorenju, kjer imajo tudi  največ teh 
objektov.   
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