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Spoštovani članice in člani, 

 

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

 

S predsednikom sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, katera je poteka pod okriljem SKEI, 

ReO Štajerske na otoku Murterju na Hrvaškem. Ogledali smo si njihove počitniške kapacitete, 

katere nudijo vsako leto članom SKEI. Ugotovimo lahko, da imajo res enkratno urejen 

počitniški dom, kateri je lahko vsem v ponos. Posebej pa zato zahvala kolegom iz ReO 

Štajerske, (večina njih to opravlja z veseljem ter prostovoljnim delom), kateri so pripravili 

enkratno nepozabno doživetje.   

 

Skupaj s kolegom Branetom Plavcem sva sodelovala na skupnem delovnem sestanku v 

podjetju Carthago d.o.o. Odranci. Skupaj z IO sindikalne podružnice smo jim predstavili 

nekatere aktivnosti, ki jih izvaja SKEI. Ker je to bil že 4 sestanek z vodstvom družbe smo 

upravičeno pričakovali napredek pri nekaterih vprašanjih. Ne glede, da si je delodajalec najel 

pravno službo, kateri smo dokazovali nekatere nepravilnosti (neupoštevanje ali neznanje 

osnov ZDR ter KPD) v podjetju nismo prišli do nobenega napredka, kateri bi vodil v rešitve 

znotraj podjetja. 

 

Sklicali smo 13. sejo SKEI, 

Regijska organizacija za 

Pomurje, katera pa je poteka 

skupaj s kolegicami in kolegi 

iz sindikalne podružnice ETI 

Izlake. Na seji je bil prisotna 

tudi predsednica SKEI 

Slovenije Lidija Jerkič. Ob 

tem gre zahvala predsednici 

Mateji Gerečnik ter njenemu 

IO sindikalne podružnice 

SKEI ETId.o.o. Ob tem 

zahvala tudi direktorju PKPS, 

Jani Braunetu, kateri je 

predstavil celotni koncern 

ETI. Na koncu smo bili 

mnenja, da se še bomo srečali, 

ampak bomo tako srečanje organizirali na Pomurskem koncu. 
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Sodelovali smo na skupnem 

seminarju za sindikalne 

zaupnike, kateri je potekal v 

Mariboru. Organizator 

odlično organiziranega 

seminarje je bila SKEI, ReO 

Štajerska. Seminar je bil zelo 

dobro obiskan ter tudi teme, 

ki so jih pripravili kolegi iz 

Štajerske so bile prav izbrane 

za trenutno aktualno situacijo 

(sprememba Zakona VZD, 

Mobing na delovnem mestu 

ter predstavljen  je bil projekt 

Pridobivanje članstva SKEI). 

Ob tem zahvala kolegici 

Metki Cesar ter sekretarju 

Martinu Dularju, katera sta tudi za vse udeležence pripravila gradivo, da smo lahko aktivno 

sodelovali v razpravi.  

 

Ker se že dlje časa pogovarjamo o sodelovanju med regijama smo na koncu prišli do 

skupnega zaključka, da bomo s takimi skupnimi seminarji nadaljevali. Naslednji takšen 

projekt izobraževanja bomo izvedli v Pomurju.  

 

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. 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

    

                                                                                                          Robert Seršen l.r.  


