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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v meseca januarju in februarju 2013. 

 

Po preživetih praznikih se je leto 2013 začelo dokaj burno ter s precej vloženega truda, da 

smo delo opravili z oceno-zadovoljivo. 

Z aktivnostmi, ki smo jih pričeli konec leta 2012 smo v letu 2013 tudi nadaljevali. Sklicana  je 

bila 1. izredna seja SKEI, ReO za Pomurje zaradi nadaljevanja pritiska na delodajalske 

organizacije, katere se nočejo oz. ne želijo pogajati o povišanju vseh osnovnih plač po 3 KPD 

katerih podpisnik je SKEI Slovenije.  

SKEI je že septembra 2012 ob preklicu stavke napovedal, da bo vodil oz. pripravil nova 

izhodišča za pogajanja o povišanju plač vseh treh KPD. Pogajanja, ki so tekla do sedaj so bila 

neuspešna, saj so delodajalci ponujali manj oz. so se po domače delali »norca« iz naših 

sindikalnih pogajalcev. Poskušali smo jim dokazovati, da se pogajamo za dosežene rezultate v 

letu 2011, ki smo jih dosegli tudi s pomočjo zaposlenih, zato bi bilo pravično, da sodelujejo 

tudi pri delitvi te »pogeče«. Rezultati, ki so objavljeni na spletni strani AJPES-a so pokazali, 

da je zahteva o dvigu plač in regresa za letni dopust s strani sindikata upravičen.  

V SKEI smo se zato na 

podlagi sprejetih sklepov 

odločili, da zaostrimo 

pogajalska izhodišča ter 

damo naši pogajalski 

skupini podporo pri 

pogajanjih za dvig vseh 

osnovnih plač. Zato smo 

pristopili takoj k 

pripravah organizacije 

protestnega shoda pred 

GZS v Ljubljani. 

Iz naše regije je bilo na 

protestnem shodu 

prisotnih kar nekaj 

sindikalnih zaupnikov ter 

članov sindikata SKEI. 

 

 

Iz govora naše predsednice Lidije Jerkič pred GZS smo želeli sindikati javnosti sporočiti, da 

so zaposleni v naših dejavnostih upravičeni do višjih osnovnih plač, da te plače niso dostojne 

plače za našega delavca, ki v proizvodnji gara od 8 do 12 ur na dan. 
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Ker pogajanja niso bila uspešna je sindikat SKEI na podlagi sprejetih sklepov napovedal in 

izvedel opozorilno stavko. Stavka je potekala 23. januarja 2013 od 6.00 ure pa do 24 ure tega dne. 

Prvič je sindikat SKEI organiziral ter izvedel stavko na ta način, da so vi zaposleni ostali doma. 

Po oceni, lahko v naši regiji govorimo o zadovoljivem odzivu zaposlenih na stavko je pa en 

grenak priokus, ker se stavki niso priključila večja podjetja v naši regiji, ki zaposlujejo tudi večje 

število ljudi (v stavki niso sodelovala naslednja podjetja ARcont d.d., Arcont IP d.o.o.,ELRAD 

International, ELTI d.o.o. vsi iz Gornje Radgone, Robotika Kogler d.o.o. iz Šratovec ter del 

zaposlenih iz podjetja iz TKO d.o.o. iz Murske Soboti).  

Večjih problemov glede izvedbe stavke ni bilo občasno so se pojavili v nekaterih podjetjih 

problemi, da so hoteli delodajalci na vsak način pridobiti sezname stavkajočih pred izvedbo 

stavke. 

Ker je prišlo do nekaterih sprememb predvsem zaradi racionalizacije stroškov vam v spodjem 

opisu predstavljamo nekaj teh sprememb. Bistvena sprememba je novo pokrivanje pravne pomoči 

s strani odvetniške pisarne Hari iz Murske Sobote.   

 

 
DELOVNI  ČAS SKEI, ReO za Pomurje,  

Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota 

 

V ponedeljek, torek in sredo 

Od 7.30 do 15.30 ure 

V četrtek od 

7.30 do 16.00 ure 

V petek  

od 7.30 do 15.00 ure 

 

 

URADNE URE     

SLUŽBE PRAVNE POMOČI 

Vsak dan 

od 07.00 do 15.00 ure 

odvetnik  

DANILO HARI  

SIMONA HORVAT  



 

(pravno pomoč je možno koristiti po predhodni najavi pri predsedniku sindikalne podružnice ali sekretarju 

regijske organizacije na spodaj omenjeni telefonski številki) 

 
SEKRETAR SKEI ReO  Pomurje 

Robi  Seršen 

GSM.: 031/818-106 

robi.sersen@siol.net 

 

SEKRETAR SKEI ReO Štajerska 

Martin Dular 

GSM.: 041/760-134 

martin.dular@skeipodravje-sindikat.si 

 

 

PREDSEDNIK SKEI ReO za 

Pomurje 

Stanislav Čizmazija 

GSM.: 031/387-406 stanislav.cizmazija@gmail.com 

 

 

   POSLOVNA  SEKRETARKA 

Metka Cesar 

02/2348-311 

GSM. : 041/760-138 

metka.cesar@skeipodravje-sindikat.si 
 
Kot smo že omenili je SKEI Slovenije v februarju pristopil k zaostrovanju oz. večjemu 

pritisku na delodajalsko pogajalsko skupino. V naši regiji smo se dogovorili v sodelovanju z 

OO Rdečim križem Murska Sobota da bomo izvedli krvodajalsko akcijo in akcijo razdelitve 

najbolj potrebnim pakete Rdečega križa, obe aktivnosti bosta izpeljani v mesecu marcu 2013. 

Ampak kot začuda tudi tokrat niso razumeli našega sporočila zato so nadelavali z 

obrazložitvami, kot so »pa kako ne razumemo, da ne gre, pa da, če bi to šlo bo potrebno 

odpuščati oz če bi meli bi dali, itd«. Ampak večino naših delavcev to ne zanima, saj ko pride 

do prve manjše krize so ravno delavci prvi na tapeti oz. na izhodnih vratih podjetij. Ja res ne 

razumemo, zakaj za delavce ni nikoli denarja, ko pa govorim o plačah menedžerjev pa ni 

nobena plača prevelika prav nasprotno še premajhna z obrazložitvijo »kaj pa moremo mi vse 

delati« ja res mogoče morejo dosti delati ampak v večini primerov, ki jih delajo ni vidnih 

rezultatov, res škoda ampak takšna je realnost. Za vse je za investicije, za nove službene 

avtomobile za visoke nagrade NO in predsednikov uprav in direktorjev samo za ubogega 

zgaranega delavca se nikoli ne najde višek, ki bi ga na koncu pravično delili.    

 

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 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Robert Seršen l.r.  
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