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Spoštovani člani in članice, 
 
Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu juniju. 
 
V mesecu juniju smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje poleg tega pa so aktivnosti potekale v 
sindikalnih podružnicah SKEI in v SKEI, ReO za Pomurje. 
 
Kot smo poročali že prejšnji mesec smo se največ tudi ta mesec ukvarjali s težavami v podjetju 
Varstroj, kjer je delodajalec enostransko izvedel nekatere aktivnosti ne glede na dejstvo, da je v 
podjetju organiziran sindikat SKEI. Preko naše strokovnem službe (ob tem posebna zahvala 
Bogdanu, Branetu ter Lidiji) smo vodstvu družbe posredovali, kar nekaj dopisov v katerih 
zahtevamo, da se upošteva sindikalna organiziranost v podjetju in pozitivna delovno pravna 
zakonodaja ter da se pristopi k nadaljevanju pogajanj za podjetniško kolektivno pogodbo (PKP). 
Pogajanja so bila v lanskem letu prekinjena, zaradi arogantnega obnašanja vodstva družbe oz. 
pooblaščenca podjetja. Vodstvu uprave smo posredovali opozorilne dopise in način kako je 
potrebno zadeve urediti, sedaj pa čakamo na odgovore v nasprotnem primeru bo naša pravna 
služba podala kazenske ovadbe proti odgovornim osebam zaradi oviranja dela sindikata. 
 
Ob koncu meseca smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje, kjer so predsedniki sindikalnih 
podružnic poročali o stanju glede izplačila regresa za letni dopust za leto 2010. Po podanih 
poročilih smo obvestilo sekretarja Brane Plavca, da kršitelje kateri regresa za letni dopust za leto 
2010 niso izplačali do 30.06.2010, objavi na črni listi SKEI Slovenije.  
 
Predsednica Lidija Jerkič s sodelavci nam je predstavila nekatere aktivnosti na nivoju države 
(pokojninska reforma, delovno pravna zakonodaja…) ter aktivnosti sindikatov v primeru, da 
Vlada RS ne bo upoštevala pripomb sindikatov v zvezi s sprejemanjem omenjenih reform. 
 
V mesecu juniju smo na našem območju dva dni gostili kolege predstavnike sveta delavcev iz 
območja Mödling pod pokroviteljstvom VÖGB z Dunajske sindikalne šole. V tem lčasu so si 
ogledali, podjetje Elektromaterial iz Lendave in podjetje ARcont d.d. iz Gornje Radgone. Ob tem 
se je potrebno zahvaliti obema upravama podjetij, da sta nam omogočili ogled podjetij, predvsem 
pa gre zahvala predsednikom sindikata ter predsednikom sveta delavcev v omenjenih družbah 
kateri so vzorno organizirali ta obisk.      
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V začetku meseca smo tudi sodelovali na 
VII. letnih športnih igrah SKEI Slovenije. 
ki jih je letos organiziral SKEI, ReO 
Zagorje ob Savi. Letos je iz naše ReO 
sodelovalo manjše število članov SKEI 
(več se jih je prijavilo, potem pa se iger 
niso udeležili) zato se postavlja vprašanje 
kako izvesti ter organizirati zadevo v 
bodoče. 
 
Z uvrstitvami na športnih igrah smo lahko 
zelo zadovoljni saj smo dosegli kar nekaj 
odličnih rezultatov (2. mesto v pikadu - 
ženske, 2. mesto v vlečenju vrvi – moški v 
skupni razvrstitvi pa smo osvojili 7. mesto 

od 12 prijavljenih ReO oz. OO.  
 
To so bile na kratko aktivnosti z naše ReO, ker pa prihajajo dnevi dopustov želim vsem našim 
članom, da dodobra izkoristijo čas dopustov predvsem pa da ga preživijo kar se da zdravo z obilo 
lepega vremena.   
 
 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 
                                                                         

                                                                                                       Robert Seršen l.r. 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


