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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Po preživetih praznikih se je leto 2012 začelo ter s tem tudi naše delo. Kjer smo končali leto 

smo ga potem tudi nadaljevali. Govorimo o združitvi SKEI, ReO Štajerske in Pomurja. V 

začetku meseca smo se dogovorili za uradne ure, ki jih bo v bodoče imela pisarna v Pomurju. 

Za pravno pomoč bo skrbel Odvetnik Bojan Grubar iz Maribora (ob četrtih po predhodni 

najavi pri predsedniku ali sekretarju regijske organizacije) 

 
 DELOVNI  ČAS 

SKEI ReO za POMURJE 

 

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 četrtek 

od 14.00 do 16.00 ure 

odvetnik 

BOJAN GRUBAR  

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

regijske organizacije) 

 

Še nekaj telefonskih številk oz. informacij glede nosilcev funkcij v Pomurju: 

 

Ker je prišlo do združitve, se bo v bodoče možno v primeru odsotnosti sekretarja SKEI, ReO 

Pomurja, obračati na kolega Martina Dularja sekretarja SKEI, ReO Štajerska oz. poslovno 

sekretarko Metko Cesar. 

 
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 

mailto:robi.sersen@siol.net
mailto:robi.sersen@siol.net
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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 večkrat zapisali in dejali želimo s to združitvijo izboljšati delo sindikata in 

njegovo moč, saj je le tako enoten in močan sindikat najboljši prijatelj članom SKEI, torej 

tistim, ki bodo potrebovali našo strokovno pomoč v teh težkih časih.   

 

Nekaj naših članov pridno obiskuje seminar C4C na katerem aktivno sodelujejo z udeleženci 

iz regij Velenje, Celje ter Ptuja. Zaključek seminarja bo v sredini meseca februarja. 

 

V tem času smo se udeležili članskega sestanka sindikalne podružnice SKEI Altrad-Liv 

Rogašovci, kjer smo obravnavali ter sprejeli sklepe o izterjavi narobe obračunanih plač, ker je 

delodajalec enostransko spremenil količnike. Izračun je računovodska služba na zahtevo 

delodajalca opravila, edino kar nam manjka je predlog na kakšen način oz. kdaj bodo te 

premalo obračunane zneske izplačali. 

 

Sklican je bil tudi sestanek s člani SKEI v podjetju Inglar Gornja Radgona, kjer je že dalj časa 

problem, saj se delodajalec ubada s težko likvidnostno situacijo, ki pa jih v veliki meri rešuje 

na plečih delavcev (neizplačilo regresa 2011, postopni dvig minimalne plače…) zato je bila 

podana prijava inšpekciji za delo. Posebej smo ga obvestili, da se z letošnjim letom končuje 

obdobje postopnega povišanja minimalne plače. 

 

V podjetju Carthago iz Odranec smo dobili »pohvale« za naše delo, saj je večina članov SKEI 

v tem podjetju izstopila iz članstva SKEI. V tem podjetju smo za naše člane naredili vse oz. še 

več kot je bilo potrebno (pohvala za naše delo s strani odvetnika Bojana Grubara) ampak po 

besedah delavcev se je na njih vršil takšen pritisk, ki ga niso mogli več prenašati (pritiski s 

strani vodstva ter nečlanov) zato je se večina tudi nekateri člani IO reje odločila, da izstopijo 

iz sindikata SKEI. Delodajalec bo sedaj imel proste roke in bo nadaljeval z zadevami, ki so 

bile povod za ustanovitev sindikalne podružnice (banka ur, koriščenje dopusta po volji 

delodajalca, slabi delovni pogoji, mobing…). Ne glede na to, ne bomo mirovali (sindikalna 

podružnica še deluje) strpno bomo čakali na nepravilnosti ter v skladu z zakonom reagirali ter 

opozarjali delodajalca in prijavili vsako še tako malo kršitev inšpekciji za delo. 

 

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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