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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v meseca februarju. 

 

V mesecu februarju smo se največ ukvarjali s poročili za AJPES, katere je bilo potrebno 

oddati do konca meseca februarja 2012.  

 

Pripravili smo predlog finančnega poročila za nadzorni odbor regije, ob tem bomo sklicali še 

IO ter ReO SKEI za Pomurje z namenom potrditve finančnega poročila za leto 2011 ter plana 

za leto 2012. 

 

V mesecu februarju so bile s strani sindikalnih podružnic ELRAD International Gornja 

Radgona, ARCONT d.d. in ARCONT IP d.o.o. sklicane seje izvršnih odborov sindikalnih 

podružnic SKEI. Na seji IO sindikalne podružnice v Elrad-u, so bili prisotni tudi člani uprave 

podjetja ELRAD International d.o.o. Beseda pa je tekla o situaciji v podjetju ter nadaljnjem 

videnju morebitne recesije oz. ter reševanje le te. Ker se tudi podjetje ARCONT ubada z 

padcem naročil (manj naročil ampak so zadržali vse zaposlene tudi za določen čas), je IO 

sindikalne podružnice ARCONT opozoril vodstvo družbe, da bi bilo smiselno uporabljati 

določila 147. člena ZDR ter 19. člen KPD, ki govori o neenakomerni razporeditvi delovnega 

časa (ure v minus) ne pa, da se delavce napotuje na koriščenje letnega dopusta. Zaposleni 

imajo leto dni časa, da te ure nadoknadijo oz. se upošteva polni delovni čas kot povprečna 

obveznost v obdobju 12 mesecev  v nasprotnem primeru se ure izbrišejo. Ker je bilo na seji 

postavljeno kar nekaj vprašanj glede koriščenja letnega dopusta v poletnih mesecih smo  

vodstvu družbe opozorili, da bi bilo smiselno, da se vsakemu zaposlenemu zagotoviti dva 

tedna (10 dni) neprekinjenega dopusta v enem delu ter da se ob  tem uporablja 165. člen ZDR 

kateri določa, da imajo starši šoloobveznih otrok pravico izrabiti najmanj teden dni letnega 

dopusta v času šolskih počitnic. 
 

Člani IO SKEI, ReO za Pomurje smo se udeležili izredne razširjene konference ZSSS katere 

je potekala v kinu Komuna v Ljubljani. V kinu Komuna je bila izvedena konferenca na kateri 

so bile predstavljene sindikalne pobude, predlogi in zahteve za ukrepanje ob krizi v EU 

(podkrepljene v velikim aplavzom). Po konferenci smo se vsi udeleženci napotili pred 

poslopje vlade.  

 

V tem mesecu smo pripravili kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na pravno 

službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 
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