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KAJ SMO POČELI V REGIJSKI ORGANIZACIJI -    
SKEI VELENJE  JANUARJA 2007 

 
 
Odločili smo se poročilu dati nov naslov, » KAJ SMO POČELI V ReO SKEI VELENJE - 
JANUARJA 2007«. 
 
Odločitev za to je enostavna – v novem letu želimo biti zanimivejši.  
 
Dogovorjena poročila, ki smo jih pričeli pisati in pošiljati na splet SKEI so namenjena 
informacijam s terena. Take informacije naj bile kratke, jedrnate in zanimive. Bile naj bi tudi 
odraz aktivnosti posameznega okolja v celotnem SKEI Slovenije. Zelo dobro bi bilo, če bi 
take članke pisala oseba, ki to obvladuje, recimo novinar. Dokler tega področja ne uredimo 
drugače, bomo te novice pisali  pač sekretarji OO in ReO SKEI.   
 
16. januarja se je 7. redni seji se je sestal IO ReO SKEI Velenje, ki je obravnaval naslednji 
dnevni red; 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje in realizacija sklepov 
2. Obravnava in sprejem programa dela in programa izobraževanja za leto 2007 
3. Obravnava in sprejem sklepa o začasnem financiranju  
4. Izvolitev novega člana konference OO ZSSS Velenje 
5. Dogovor o udeležbi na 13. DP SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih tekih 
6. Informacija s sej organov in aktualne naloge SKEI 
7. Pobude in vprašanja 

• Obravnava vlog solidarnostnih in drugih pomoči 
• Pobuda o pripravi pravilnika o varovanju osebnih podatkov članov SKEI 

Najpomembnejša točka omenjenega sestanka je bila nedvomno obravnava programa dela in 
programa izobraževanja. Pri tem je potrebno pohvaliti vodstvo aktiva SKEI mladi Velenje, ki 
je prav tako posredovalo svoj program dela. 
 
Na SKEI Slovenije smo iz podjetij posredovali podatke o izplačilu tako imenovane božičnice 
ob koncu leta 2006, ki je bila izplačana v vseh podjetjih, kjer imamo organizirane sindikalne 
podružnice SKEI. 
 
Nadalje smo na SKEI Slovenije posredovali vprašalnike na temo zaposlovanja preko agencij 
za zaposlovanje. Tak način zaposlovanja se je v Sloveniji začel vse bolj uveljavljati, pod 
pretvezo povečanja prožnosti delovne sile. S tem ne bi bilo nič narobe, če delodajalci, ki 
opravljajo tako dejavnost, ne bi grobo izkoriščali posameznikov. Na kuverti prikažejo 
izplačilo minimalne plače. Od te plače pa delodajalec, delavcu zaračuna stanarino v samskem 
domu, mu zaračuna prevoz na delo, ker jih vozi s svojimi vozili, da se ne bi družili z lokalnim 



prebivalstvom, ki bi jim lahko povedali kako mizerno so plačani. Kako je s prehrano, 
stanovanji, z njihovim osebnim življenjem, svobodo in še čem pa je itak že druga zgodba. 
 
Prijavili smo ekipo tekmovalcev in spremljevalcev za 13. DP SKEI v smučanju in smučarskih 
tekih. Kljub slabi snežni odeji smo optimisti, da tekmovanje bo. Naša ekipa šteje 185 
tekmovalcev in 20 spremljevalcev. Zagotovo imamo že nekaj let zapored tradicionalno 
najštevilčnejšo ekipo, ki tudi letos cilja na eno izmed prvih treh mest v skupni uvrstitvi. 
 
Naši člani SKEI mladi se bodo letos že petič udeležili ustvarjanja na prireditvi »Gradovi 
kralja Matjaža« v Črni na Koroškem. Iz snega naj bi sezidali grad, ki bo v svoji notranjosti 
izdelan za spuščanje svetlečega telesa, ki bo še posebej zanimiv ponoči. Upajmo, da bomo 
njihov izdelek lahko videli v obliki  fotografije naslednji mesec. 
 
Nadalje naj omenimo, da smo se v tem mesecu lotili tudi urejanja registra pravnih oseb SP 
SKEI podjetij. Pregledali smo odločbe iz UE Velenje, z namenom ugotovitve koliko pravnih 
subjektov je v registru. Vse, ki so prenehala delovati zaradi stečaja, zaprtja ali reorganizacije,  
smo s sklepom izbrisali iz registra pravnih oseb. Urediti moramo še poenotenje nazivov 
obstoječih pravnih subjektov in jih uskladiti z aktualnimi dokumenti SKEI. 
 
Podjetje Blues, je po izdaji pravnomočnih odločb pričelo članom SKEI, nekoč zaposlenim v 
omenjenem podjetju izplačevati denarne zahtevke iz naslova odpovedi pogodb po 112. členu 
ZDR, zaradi neizplačila plač v letu 2006.  Skupaj je odpovedi podalo 40 zaposlenih in smo o 
tem že pisali avgusta 2006. 
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