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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Ne glede na dejstvo, da sta bila oba meseca precej vroča in da je čas počitnic in letnih 

dopustov je bilo v naši regiji v teh dveh mesecih mesecih, kar nekaj aktivnosti. 

 

V mesecu juniju je bila sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje na kateri je sodelovala tudi 

predsednica Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. Govora je bilo  spremembah Zakona o delavnih 

o razmerjih (ZDR) ter o končanih pogajanjih za vse tri KPD. Dogovorjeno je bilo tudi da bo 

na prej omenjene teme potrebno v jesenskem času pripraviti izobraževanje za sindikalne 

zaupnike v regiji. 

 

Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI, pa so podali poročila glede izplačila regresa za letni 

dopust za leto 2013 iz svojih podjetij. Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je oz. bo 

večina podjetij izplačala regres za letni dopust nekateri tudi višjega od minimalnega. Najdejo 

pa se tudi črne cvetke med podjetji (IKETT Murska Sobota, Varstroj Lendava, Agromex 

Murska Sobota, INOKS Murska Sobota), kjer bo potrebno s prijavo inšpekciji za delo ter 

morebitno napovedjo stavke izsiliti izplačilo regresa za letni dopust za leto 2013.  

 

V tem mesecu smo aktivno sodelovali na kar nekaj sejah IO sindikalnih podružnic, kjer je bilo 

podanih, kar nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja (ARcont d.d., Kutsenits International, 

ELRAD International,ARcont IP).  

 

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

iz katerega smo lahko ugotovili, da večina delodajalcev regres izplačuje v dogovorjenem roku 

(nekateri ne celotnega), nekaj podjetij izplačuje več od določenega minimalnega, nekatera 

podjetja pa izplačujejo predpisani znesek regresa za LD..  

 

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

Memorial Franca Trbuca. Glede Triglava ni bilo interesentov (nič novega).  
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Zato pa nas ne bo manjkalo na ribiškem tekmovanju, katere bo letos potekalo v Zasavja zato 

smo ekipo ter nekaj spremljevalcev že prijavi športni komisiji. 

 

Po dogovoru s predsednikom SKEI Pomurja in predsednico SKEI Zasavja pripravljamo 

skupni seminar na temo sprememb ZDR ter KPD. Seminar se bo odvijal 20.09.2013 v hotelu 

Zvezda v Murski Soboti. 

 

 

 

 

Pred dopusti smo spet v sodelovanju 

z OO Rdečega križa Murska Sobota 

razdeljevali pakete Rdečega križa. 

V celotni regiji smo jih tako razdelili 

120, predvsem na območju UE 

Lendava in Murska Sobota. 

Prizadevnim delavcem OO Rdečega 

križa Murska Sobota, ki so nam to 

akcijo sploh omogočili, se za 

sodelovanje iskreno zahvaljujemo. 

 

 

 

 

 

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

mnenj pri 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. 

 

Ker pa je še čas počitnic in oddiha vam v imenu SKEI, ReO za Pomurje želimo še nekaj lepih 

poletnih  dni, kjer koli že boste.   
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