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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v naslednjih mesecih avgustu, septembru 

in oktobru . 

 

Ne glede na dejstvo, da je bil mesec avgust še precej vroč in da je bil čas počitnic in letnih 

dopustov je bilo v naši regiji ta mesec, kar nekaj aktivnosti. 

 

S strani SKEI Slovenije je bil poslan razpis za pohod na Triglav ter ribiško tekmovanje za 

Memorial Franca Trbuca. Glede Triglava ni bilo interesentov, zato pa nas ne bo manjkalo na 

ribiškem tekmovanju, katere bo letos potekalo v Zasavju, zato smo ekipo ter nekaj 

spremljevalcev že prijavi športni komisiji. 

 

S kolegi iz Zasavja smo se tudi okvirno zmenili za izvedbo skupnega seminarja, ki bo potekal 

v Pomurju.  

 

V začetku septembra je bilo 

izvedeno tekmovanje v ribičiji, 

ki je potekal v Zasavju v 

tamkajšnjem ribniku. Našo 

regijo so zastopali kolegi in 

kolegica iz sindikalne 

podružnice ARcont d.d., kjer so 

med 10 ekipami osvojili solidno 

6. mesto.  

 

Med posamezniki, kjer je 

sodelovalo 40 strastnih ribičev  

je Darko Merčnik osvojil zelo 

dobro 3. mesto.   
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Je pa v mesecu septemberu prišlo v podjetjih, kjer jih večina delavcev prejema minimalno 

plačo do izključevanja nekaterih dodatkov, kar je bil dogovor na zadnjih pogajanjih za KPD.  

 

Lahko pa z ogorčenjem opazujemo delo te vlade, ki je obljubljala ogromno, ampak bo delo 

končala oz. zaključila tam kot so vse ostale vlade doslej »udarila bo po malem človeku« 

očitno je tem najlažje vzeti ker ta »mali« človek ali da se boji ali pa nima sredstev, da bi se 

postavil proti oblastnikom, ki nas peljejo po svoji že prej začrtani poti. Tajkuni in lopovi pa se 

še naprej mirno sprehajajo po naš lepi Sloveniji.  

 

V mesecu oktobru smo skupaj s kolegicami in kolegami iz Zagorja izvedli skupni dvodnevni 

seminar na temo sprememb novega ZDR ter Saša Županek nam je na zabaven način razlagal o 

bontonu. 

 

 

Na seminarju je 

sodelovalo skupaj 

približno 40 

udeležencev iz obeh 

regij, kateri so 

ocenili da 

potrebujemo takšno 

obliko izobraževanj, 

zato smo se 

dogovorili, da bomo 

do konca leta še 

poskušali izvesti en 

seminar na temo 

mobinga na 

delovnem mestu. 

 

  

 

 

V teh zadnjih mesecih tudi opažamo, da se je kriza v Pomurju poglobila in, da imajo nekatera 

podjetje probleme z izplačilom plač na dogovorjen zakonski rok ter z plačilom prispevkov 

katere pa na srečo države vzame na takšen ali drugačen način, potrebno pa je omeniti, da je 

odvisno od družbe do družbe kako so »dacarji« milostni v nekaterih primerih.   

 

V obeh mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan Ivanoviča) zaprosili za kar nekaj pravnih 

mnenj pri določenih zadevah, ki so se dogajale v podjetjih v naši regiji. Nekaj članov smo tudi 

ta mesec napotili na pravno službo, kjer so bili deležni pravne pomoči. 
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