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► Danes se bosta premier Borut
Pahor in gospodarska ministrica
Darja Radič srečala s predstavniki
sindikatov delavcev v energetiki.
Če ne dosežejo dogovora, zadnji za
jutri napovedujejo stavko.

Ponedeljek,
11. OKTOBRA

► Skupščine družb
VenetiCOM, Korona
Inženiring in Gramiz.
► Izredna seja držav-
nega zbora, na kateri
bodo predstavljeni
proračunski memo-
randum 2011-2012
ter predloga spre-
memb proračuna za
leti 2011 in 2012.
► Nujna seja odbora
za delo, družino,
socialne zadeve in
invalide, na kateri bo-
do člani razpravljali o
zahtevi Konfederacije
sindikatov Slovenije

Pergam, ki jo zastopa
predsednik Dušan Re-
bolj, za oceno ustav-
nosti 7. in li. člena
zakona o stavki.
► Sporočili bodo dobi-
tnika Nobelove nagra-
de za ekonomijo.

Torek,
12. OKTOBRA
► Skupščina družbe
GOZD Ljubljana.
► Napovedana je
splošna stavka v

energetiki. Sindikat
delavcev dejavnosti
energetike Slovenije
zahteva ustavitev
načrtovane reorga-

nizacije elektrodis-
tributerjev in vzpo-
stavitev socialnega
dialoga o strategiji,
organiziranosti in
razvoju elektrogo-
spodarstva.
► Zaprta seja eko-
nomsko-socialnega
sveta, na kateri
bodo med drugim
obravnavali predlog
zakona o zaposlo-
vanju in delu tujcev,
novelo zakona o
zaposlitveni rehabili-
taciji in zaposlovanju
invalidov ter predlog
zakona o delovnih
razmerjih.
► V Franciji so napo-
vedane nove mno-
žične demonstracije
in stavke proti po-
kojninski reformi, o
kateri bo glasoval
francoski senat.
► Nekdanji hrvaški
premier Ivo Sanader
bo pred preiskoval-
no komisijo sabora
predvidoma pričal o
privatizaciji hrvaške
naftne družbe Ina.

Sreda,
13. OKTOBRA
► Statistični urad bo
objavil indekse indu-
strijske proizvodnje

in zalog v industriji
avgusta.
► Izteče se sporazum
o zamrznitvi stavke
v javnem sektorju,
ki so ga predstavniki
vlade in 21 sindika-
tov javnega sektorja

podpisali 5. oktobra.
Do 13. oktobra naj bi
se sindikati in vlada
izpogajali o stavkovnih
zahtevah, vlada pa ne
bo uveljavila sklepa o
odpovedi kolektivnih
pogodb vjavnem sek-
torju.
► Odbor za zunanjo
politiko bo obravnaval
predlog zakona o

ratifikaciji stabilizacij-
sko-pridružitvenega
sporazuma med
Evropskima skupno-
sti ma in njunimi drža-
vami članicami na eni
strani ter Republiko
Srbijo na drugi strani
s sklepno listino.

Četrtek,
14. OKTOBRA
► Redna tedenska
seja vlade.
► Odbor za promet
bo nadaljeval razpravo
o zaprtju severne lju-
bljanske obvoznice v
času odprtja športne
dvorane v Stožicah.

Petek,
15. OKTOBRA
► Objava podatkov o
povprečnih mesečnih
plačah v Sloveniji
avgusta.
► Objava indeksov
vrednosti opravljenih
gradbenih del avgu-
sta in indeksov grad-
benih stroškov za
stanovanja v drugem
četrtletju.
► Skupščina družbe
Zlata moneta 2.
► Preiskovalna ko-
misija, ki se ukvarja
z gradnjo avtocest,
bo nadaljevala zasli-
šanja.


