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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Ne glede na dejstvo, da je čas počitnic in letnih dopustov je bilo v naši regiji ta mesec, kar 

nekaj aktivnosti. 

 

V tem mesecu je bila sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje na kateri je sodelovala predsednica 

Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. Govora je bilo o kongresu ter o nekaterih aktivnostih, ki se 

bodo morale zgoditi v jesenskem času, če delodajalci ne bodo hoteli prisluhniti predlogom 

naše pogajalske skupine. 

V primeru neuspešnih 

pogajanj bomo primorani 

napovedati ter izvesti 

stavko po celi Sloveniji. 

Na seji je bil tudi okvirno 

prestavljen program dela 

za drugo polovico leta. 

Predsedniki sindikalnih 

podružnic SKEI, pa so 

podali poročila glede 

izplačila regresa za letni 

dopust iz svojih podjetij. 

Po analizi podatkov lahko 

ugotovimo, da je večino 

podjetij izplačalo regres 

za letni dopust, problem 

se pojavlja v nekaterih 

podjetjih, kjer zaradi neobjave zneskov višine regresa za letni dopust v Uradnem listu R 

Slovenije niso izplačali regresa kot je bilo izpogajano na nivoju države. Črne cvetke so kot je 

že nekaj let v navadi ena in ista podjetja (INGLAR Gornja Radgona, IKETT Murska Sobota), 

kjer bo potrebno z prijavo inšpekciji ter morebitno napovedjo stavke izsiliti izplačilo regresa 

za letni dopust za leto 2011.  

 

S kolegi iz SKEI, ReO Ljubljane in okolice smo se dogovorili, da bomo v mesecu septembru 

izvedli skupni seminar na temo Kolektivna pogodba dejavnosti, Pravna vprašanja in ključni 
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deli zakonov, ki ščitijo pravice delavcev kar je dobro, da jih pozna vsak sindikalni zaupnik ter 

Organiziranje članov - nekoč in danes.  

 

S kolegom Branetom Plavcem sekretarjem SKEI sva sodelovala na seji kjer so tekla pogajanja 

med IO sindikalne podružnice SKEI Carthago iz Odranec in vodstvom družbe. Pogajanja so 

tekla predvsem o povišanju plač, delodajalcu pa smo posebej predstavili našo zakonodajo, ki 

jo kot tuji vlagatelj, ali ne pozna ali pa si jo razlaga tako kot jim ugaja v danem trenutku. 

Opozorili smo jih tudi na nekaj nepravilnosti, ki jih morajo odpraviti v nasprotnem primeru se 

bo o kršitvah obvestilo pristojno inšpekcijsko službo.   

 

Predsednik SKEI, ReO za Pomurje je tudi sodeloval na mednarodnem seminarju, ki je potekal 

v izvedbi kolegov iz Hrvaške v Mariji Bistrici. 

 

V tem mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan in Brane) zaprosili, kar nekaj krat za 

pravno mnenje pri določenih 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.  

 
Žal pa smo se prejšnji teden z žalostjo poslovili od našega kolega in prijatelja, Stanislava Prajndla, 

predsednika ReO za Pomurje, člana IO in RO SKEI Slovenije.  

 

Naj nam ostane v najlepšem spominu. 

 

 
 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                             Robert Seršen l.r.  
 


