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Poročilo o delu april - junij 2013 

 

V začetku meseca aprila je bila izvedena 9 redna seja, kjer je bilo 

potrjeno delo in finančno poslovanje v letu 2012, sprejet je bil 

finančni plan, ter plan dela za leto 2013. Krvodajalska akcija na 

pobudo SKEI se je odvijala 11 aprila z člani krvodajalci, ki so se v 

velikem številu odzvali klicu te akcije (45)! Športna komisija je v tem 

delu leta imela precej dela z prijavami in pridobitvijo članov za 

udeležbo na športnih srečanjih pod zastavo SKEI. Tekmovanja v 

kegljanju v Slovenski Bistrici sta se udeležili moška in ženska ekipa 

ter dosegli uspešen rezultat!  

 
Moška in ženska kegljaška ekipa na tekmovanju v Slovenski Bistrici. 

 

V izteku meseca aprila (26) smo organizirali seminar na temo »vse o 

kolektivnih pogodbah« z predavateljem iz sekretariata SKEI 

Bogdanom Ivanovičem, ki je navzočim predstavil vse pomembnosti iz 

kolektivnih pogodb in v drugem delu seminarja še novejšo inačico 

ZDR-1, ki je pričel veljati 12.4.2013. Seminarja se je udeležilo 29 

sindikalnih zaupnikov iz naših sindikalnih podružnic (predsedniki in 

podpredsedniki). Seminar je potekal od 8 ure zjutraj do popoldanske 

15 ure. Vsi navzoči so podali mnenje, da je za tako obširno gradivo en 



celodnevni seminar »malo časa« zato se navzoči dogovorijo o 

nadaljevanju seminarja v začetku meseca septembra!  

 

 
Udeleženci seminarja »vse o kolektivnih pogodbah« 26.4.2013 

 

Naša organizacija je praznovala praznik dela 1. maja ob ribniku 

Farovec z kolegi iz SKEI REO Štajerska!  

 

Poletnih športnih iger v Novem mestu se je udeležilo 36 tekmovalcev 

in spremljevalcev. Tekmovalci iz naše regije so nas predstavljali v 

naslednjih športnih panogah:malem nogometu, namiznem tenisu, 

metanju kamna, vleki vrvi, pikadu ter v skupnem seštevku osvojili 4 

mesto izmed 10 sodelujočih regij.  

 



 
 

Pravno pomoč je v tem obdobju potrebovalo 9 naših članov,ki so 

potrebovali zgolj odgovore na svoja vprašanja. Dve podjetji še nista 

uspeli izplačati regresa za leto 2012 (AGIS-Zavore 2/3 in TVP 

vzmetni inženiring za leto 2011 2/3 in v celoti 2012). Zaposleni v teh 

podjetjih kljub možnosti pravne pomoči tega ne koristijo! Nekateri 

delodajalci gredo celo tako daleč, da zaposlenim odtegujejo pri plači 

članarino in obroke posojil BVP, a jih ne vrnejo na račun SP temveč 

jih obdržijo! Podane so bile tudi prijave na inšpekcije ter ovadbe na 

policijo !   

Iz inšpekcije za delo so sporočili,da je bil izveden pregled pri kršitelju 

in ugotovljeno je bilo več prekrškov delodajalca!  Policijska postaja 

Ptuj je pričela postopek ugotavljanja naznanjenega prekrška preko 

kriminalista za to področje! 

V mesecu juniju (28) je bila izvedena 10 seja, to je zadnja pred 

dopusti naših članov RO. Vsem našim članov iz celotne regije želim 

prijetno dopustovanje, kjer koli boste nabirali novih moči za delo v 

drugi polovici leta!   

                                                                               Sekretar: Šuen Franc 


