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Spoštovani članice in člani, 

 

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

 

V tem mesecu smo sklicali sejo IO SKEI, ReO za Pomurje, kjer smo se dogovorili še o 

nekaterih aktivnosti do konec leta 2011. 

 

Udeležili smo se seje IO SKEI Slovenije, katera je poteka pod okriljem SKEI, ReO Zasavja v 

Trbovlju. Na kratko smo se seznanili z zgodovino rudarjenja v Trbovljah.   

 

Skupaj s kolegoma Bogdanom Ivanovičem ter Branetom Plavcem smo sodelovali na seji IO 

sindikalne podružnice Carthago d.o.o. Odranci. IO sindikalne podružnice je soglasno sprejel 

sklep o napovedi stavke za 

25.11.2011. V stavkovnih 

zahtevah smo zahtevali 

povišanje vseh osnovnih 

plač za 5% ter priznanje 

sindikalne podružnice, ker  

delodajalec vztrajno 

zavrača sodelovanje oz. 

socialni dialog z vodstvom 

sindikalne podružnice. Po 

dveh dneh zelo napornih 

pogajanj smo prišli do 

podpisa dogovora, da se vse 

osnovne plače povečajo za 

3%, iz pogajali smo, da se 

izplača božičnica v višini 

800€. Ker pa delodajalec še 

vedno vztraja pri tem da 

sindikalna podružnica SKEI ni reprezentativna smo delodajalca prijavi pristojni inšpekcijski 

službe ter sklicali novinarsko konferenco, kjer smo jim predstavili probleme na katere smo 

naleteli v tem času v podjetju Carthago d.o.o.  http://skei.si/mediji_o_nas/ od 24.11 do 

26.11.2011. 

 

Sodelovali smo tudi na pogajanjih v podjetju ALTRAD-LIV v Rogašovcih, kjer smo se 

dogovorili, da se vse plače dvignejo za 3% ter opravi poračun za nazaj, zaradi nepravilnega 

(arogantno obnašanje prejšnjega direktorja, ki ni spoštoval KPD ter podpisanih pogodb o 

zaposlitvi) obračunavanja plač za preteklih 18 mesecev. 
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S predsednikom ReO SKEI za Pomurje Stanislavom Čizmazijo aktivno sodelujeva na 

seminarju v okviru projekta Chance4Chance, ki poteka vsak četrtek v Mariboru na temo 

»Stres«. 

 

Na podlagi pisma predsednice, ki predlaga izplačilo ob koncu leta (božičnice oz. trinajste 

plače) smo od uprav podjetij zahtevali dodatna pogajanja na temo izplačilo ob koncu leta. 

 

V tem mesecu je bilo kar nekaj članov napotenih na pravno pomoč v nekaterih primerih pa 

smo poskušali zadeve reševali skupaj z našo strokovno službo pri SKEI Slovenije. 

 

Ker je to zadnje poročilo pred prazniki želimo vsem članicam in članom SKEI Slovenije 

 

VESELE BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE ter polno uspehov v 

letu 2012. 
 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

    

                                                                                                          Robert Seršen l.r.  


