
 1 

 

   Sindikat kovinske  

  in elektroindustrije Slovenije                              

 REGIJSKA ORGANIZACIJA ZA POMURJE    

Arhitekta Novaka 17, p.p.326   

9000 Murska Sobota                                         

                                         Tel.:031-818-106, mail: robi.sersen@siol.net          

                                                                                                                           

                                                                                                                         Datum:10.12.2010 

 

 
 

Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Kot je že stalnica smo se, (kod bi rekli naši južni sosedi »na zapadu ništa novo«) tudi ta mesec, kar 

nekaj časa ukvarjali s podjetjem NATRAL d.o.o. iz Ljutomer v katerem smo morali ponovno 

zagroziti s stavko, da je bila potem izplačana plača, tako smo dobili občutek, da če mora iti potem 

to gre zgrda.  

 

V začetku meseca smo na pobudo kolegov iz sindikalne podružnice Elektromaterial iz Lendave 

izvedli skupno sejo Komisije za ženska vprašanja SKEI na temo obstoja invalidskih podjetij. 

Predsednica komisije Mateja Gerečnik (ob tem zahvala predsednici ter članicam komisije, da so 

ravno našo regijo izbrale za izvedbo seje) komisije je predstavila dobro prakso iz svojega podjetja 

(ETI – Izlake) na temo vseživljenjskega učenja. Na seji je bil prisoten predsednik delovnih 

invalidov R Slovenije Drago Novak ter predsednica SKEI Lidija Jerkič. Ob tem se zahvaljujemo 

predsednikoma sindikalne podružnice Štefaniji Maučec in Cirilu Cigu ter direktorju družbe 

Elektromaterial Branku Fijoku, da so omogočili uspešno izvedbo seje. 

 

S predsednikom regije sva se udeležila mednarodnega seminarja v Kranjski gori, kateri je potekal 

skupaj s kolegi iz Hrvaške (SMH) po pokroviteljstvom FES. Vsak sindikat je predstavil svojo 

organiziranost v državi in probleme s katerimi se srečujemo. V razpravah smo ugotovili, kako ima 

kdo kaj urejeno oz. kaj se lahko naučimo eden od drugega.  

 

Po seminarju je bila na kratko izvedena seja IO na temo pogajanj za izplačilo plač po tarifnih 

prilogah 3 KPD, katera se bodo pričela v začetku leta 2011.   

 

V tem mesecu sva se s sekretarjem za regionalizacijo Albertom Vodovnikom udeležila delovno 

spoznavnega sestanka z vodstvom družbe CARTHAGO iz Odrancev, kjer smo v prejšnjem 

mesecu ustanovili novo sindikalno podružnico katera je v tem mesecu dobila vse dokumente za 

svojo delovanje. 

 

Na sestanku je bilo govora o delovanju ter predstavitvi SKEI. Z vodstvom družbe smo se 

dogovorili o nadaljnjih delovnih sestankih na katerih bomo poskušali rešiti probleme kateri so do 

sedaj nastali (prerazporeditev delovnega časa, odpravo negativne delovne uspešnosti, izplačilo 

nadur, pogoji dela…). 

 

Tudi v tem mesecu smo našo pravno službo zaprosili za nekaj pravnih nasvetov ob tem zahvala 

Barbari, Bogdanu ter Ljubu.    

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Robert Seršen l.r.  


