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POROČILO O DELU ZA MESEC MAJ 

 

 

Maj mesec mladosti, praznik dela  smo pričakali na ribniku Farovec v lepem okolju zelene 

narave. 

Praznovanje 1. maja se je udeležilo veliko delavcev, upokojencev in mladine. Že četrto 

leto zapored smo organizirali proslavo ob 1. maju s sindikatom SKEI Impol  in  

pokrovitelji iz Slovenske Bistrice. 

Ker je bil postavljen šotor,  vreme ni bilo moteče, zato je praznovanje potekalo  v lepem 

in prijetnem vzdušju.  Praznovanje 1. maja nam vedno znova potrjuje, da mora  ta dan še 

naprej biti in ostati delavski praznik. 

Udeležil sem se seje IO SKEI, katera je bila tokrat na Dolenjskem. Med drugim smo si 

ogledali uspešno podjetje Livar, katero je bilo vredno ogleda. 

Prav tako  sem se udeležil seje Republiškega odbora SKEI.  

Glede na velikost naše regije je dela veliko, saj se nenehno dogajajo kršitve delovno 

pravne zakonodaje in Kolektivne pogodbe naše dejavnosti. V velikih primerih kršitve 

odpravljamo  sami, v   težjih primerih pa tudi s pomočjo naše pravne službe, tako da naše 

člane napotimo k našemu pogodbenemu  odvetniku.  

V nekaterih podjetjih kjer so izrazili željo  sem sodeloval pri tolmačenju Kolektivne 

pogodbe dejavnosti. V  enem izmed večjih podjetjih kot je Impol ni šlo brez zapletov, še 

posebej pri določanju števila dni letnega dopusta. Do uskladitve še ni prišlo, in pogajanja 

še potekajo. 

Bil sem prisoten tudi na seji naše Sindikalne podružnice SKEI. 

Udeležil sem se prve  javne dražbe – prodaje nepremičnine, katera je bila tudi tokrat 

neuspešna. 

Imeli smo tudi redno sejo našega IO SKEI kjer smo obravnavali problematiko naše regije 

in kako povečati članstvo  SKEI. V ta namen smo pripravili tudi nove informacije - 

Zloženke tako za člane SKEI  kot  nečlane.  

Rdeča nit zloženke je, da se začnemo zavedati pomena Enotnosti in Solidarnosti v kateri 

je Moč sindikalnega gibanja. 
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