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KAJ SMO DELALI OD JANUARJA  DO MARCA 2013 

 

16. januarja 2013 smo se udeležili napovedanega protestnega shoda za spodobnejše 

najnižje plače,ki je bil pred poslopjem GZS v Ljubljani.  

 

23. januarja 2013 so se za opozorilno enodnevno stavko odločili v družbah Armature 

Muta, Croning livarna Ravne in v Livarni Vuzenica. V drugih koroških podjetjih so bi v 

podporo opozorilni stavki izvedeni članski sestanki SKEI.  

 

Po stavki smo nadaljevali s sindikalnimi aktivnostmi. Poleg preverjanja za morebitne 

prijave inšpektoratu za delo smo preko oglasnih desk družb  člane seznanili z datumi 

organiziranih krvodajalskih akcij in o tem, da je 19. februar Dan skrbi za zdravje. Na ta 

dan je kar nekaj članov poiskalo zdravniško pomoč. Potekala  pa je tudi akcija 

evidentiranja članov, ki prejemajo minimalno plačo (za prehrambeni paket Karitasa oz. 

Rdečega križa); v naših sindikalnih podružnicah je le-teh osemnajst.   

 

1. februarja 2013 smo se z 96 tekmovalci in 19 spremljevalci udeležili 19. Državnega  

prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo na Soriški planini.   

 

Na sejo regijskega odbora, dne 26. 2. 2013, je bila pri 4. točki dnevnega reda – Delovno 

srečanje predsednikov sindikalnih podružnic prisotna predsednica SKEI Slovenije. 

Izmenjano je bilo veliko praktičnih mnenj in izkušenj, predsedniki pa so pohvalili tudi 

nov način obveščanja z e-novicami. 

 

27. marca 2013 je bila seja nadzornega odbora, na kateri je bil opravljen pregled 

poslovanja regijske organizacije SKEI za leto 2012.  

 

28. marca 2013 je bila seja komisije za kulturo, šport in rekreacijo naše regijske 

organizacije. 

Na podlagi sprejetih odločitev so bili predsedniki podružnic seznanjeni o državnem 

prvenstvu SKEI Slovenije v kegljanju, glede letnih športnih iger SKEI Slovenije in o 

organizaciji regijskega tekmovanje članov SKEI v malem nogometu. 
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