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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu juliju in avgustu. 

 

Ne glede na dejstvo, da je bilo precej vroče in da so počitnice na vrhuncu in s tem tudi  letni 

dopusti je bilo v naši regiji ta dva meseca, kar nekaj aktivnosti. Mogoče ne toliko znotraj 

regije smo pa aktivno sodelovali pri aktivnostih v sindikalnih podružnicah. 

 

V mesecu juliju smo izvedli na podlagi vprašalnika anketo o izplačilu regresa za letni dopust 

in ugotovili, da večina delodajalcev regres za letni dopust izplačuje v dogovorjenem roku, 

nekateri izplačujejo več od določenega minimuma nekateri pa pač predpisani minimum s 

KPD. Tam kjer smo ugotovili, da ni bilo nobenega izplačila smo izvedli prijavo na pristojno 

inšpekcijsko službo. 

V tem mesecu smo na pobudo delodajalca, v podjetju ALTRAD-LIV Rogašovci pripravili in 

predložili osnutek PKP katero smo naslovili v začetku meseca na vodstvo podjetja. Do danes 

ni bilo konkretnega odgovora je pa s strani direktorja je bila dana informacija, da mu predlog 

PKP ravno ni všeč (zanimivo, le kaj je takšnega v njej, da mu ni všeč). 

V podjetju CLEANGRAD Ljutomer smo se z delodajalcem dogovorili, o pogajanjih za PKP 

katere bi naj do konca septembra tudi podpisali. 

V podjetju ARcont d.d. in ARcont IP ni prišlo do podpisa čistopisa aktov, ki jih je predlagal 

delodajalec, ker ni upošteval naših pripomb katere smo predlagali pred podpisom. 

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

Memorial Franca Trbuca. Za pohod na Triglav ni bilo interesentov (za Pomurce je 

najverjetneje to že malo previsoko smo navajeni nižin, mogoče pa bo kdaj narejene avtocesta 

pa nas bo tudi iz Pomurja kar nekaj-malo za šalo).  

Zato pa nas ne bo manjkalo na ribiškem tekmovanju, katero bo letos potekalo v Posočju zato 

smo ekipo ter nekaj spremljevalcev že prijavi športni komisiji. 

Po dogovoru s predsedniki in sekretarji 4 regij (Štajerska, Celje, Ptuj in Pomurje) 

pripravljamo skupno srečanje z namenom druženja in izmenjevaje pozitivnih oz. negativnih 

praks katerim smo izpostavljeni vsakodnevno na terenu. Srečanje se bo odvijalo 15.9.2012 na 

Kapci kjer bomo izvedli tudi nekaj družabni iger.  

     

V tem mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan Ivanoviča ter Barbaro Kozina) zaprosili za 

kar nekaj pravnih mnenj pri določenih zadevah, ki so se dogajale v podjetjih v naši regiji. 
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