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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Mesec september je mesec, ko naši bodoči mali družinski člani začnejo z obiskom šole za nas 

starše pa se začnejo mučni dnevi, ko razmišljamo od kod vzeti denar, da se bo otrok lahko 

nemoteno šolal - pa samo toliko o tem kako je naš šolski sistem brezplačen. 

 

Sklicana je bila 17. seja SKEI ReO za Pomurje, kjer sva s predsednikom regije poročala o 

težavah, ki so nastopile v pogajanjih za dvig plač in regresa za letni dopust za leto 2012. 

Predstavljeno je bilo, da so pogajalci s strani delodajalcev za KPD za kovinske materiale in 

livarne zavrnili pogajanja za dvig plač, podpisali pa so aneks, vezan na regres, v 

elektroindustriji pa je ponudba delodajalcev prenizka, v kovinski industriji so predstavniki 

delodajalcev iz GZS potrdili ponujen predlog, zavrnili pa so ga v ZDS, pogajalska skupina iz 

Sekcije za kovine. Na podlagi razprave v kateri so sodelovali vsi prisotni je bila podana 

generalna ocena, da je sedaj primeren čas za vodenje pritiska na delodajalce za dvig plač saj 

se življenjski stroški dnevno višajo in delavci ne morejo več preživeti s svojimi nizkimi 

plačami, rezultati poslovanja predvsem iz naslova dodane vrednosti na zaposlenega za leto 

2010 na 2011 pa kažejo rast in dovoljujejo dvig plač za več, kot so ponudbe v vseh treh 

dejavnostih. Ob tem pa se pojavlja problem, da delavci v podjetjih negodujejo ob enem pa so 

zadovoljni s tem kar prejmejo za svoje opravljeno delo oz. da prejmejo vsaj minimalno 

plačilo. Generalna ocena vseh sodelujočih v razpravi je bila, da bi bilo potrebno dvigniti plače 

ampak vse plače pri delodajalcih, je pa težava, da delavci podpirajo stavko v stavki pa nebi  

sodelovali. Zato bi bilo smiselno, da v podjetjih anketiramo zaposlene in zberemo podpise ter 

na ta način ugotovimo pripravljenost udeležbe v stavki. 

 

V času med dvema sejama smo pripravili dva predloga PKP (Atrad-Liv ter Cleangrad) 

odgovore še čakamo oz. v tem času, ko pišemo to poročilo je prišlo do dogovora ter podpisa v 

podjetju Cleangrad Ljutomer. V podjetju ARcont d.d. in ARcont IP ni prišlo do podpisa 

čistopisa aktov, ki jih je predlagal delodajalec, ker ni upošteval naših pripomb katere smo mu 

pred podpisom predlagali. 
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Po dogovoru s predsedniki in sekretarji 4 regij (Štajerska, Celje, Ptuj in Pomurje) smo  

pripravili skupno srečanje z namenom druženja in izmenjevaje pozitivnih oz. negativnih 

situacij katerim smo izpostavljeni vsakodnevno na terenu. Srečanje se je odvijalo 15.9.2012 

na Kapci. Ob tem smo izvedli tudi ribiško tekmovanje, kjer pa ni bil  poudarek na tekmovanju 

ampak druženju in obilici dobre volje. Upamo da so vsi sodelujoči odnesli dober ter pozitiven 

vtis iz Pomurja. 

 

S strani Policijskega sindikata smo prejeli ponudbo za sodelovanje pri izdaji brošure 

»Internetna varnost za naše otroke« katera bo razdeljena v vseh osnovnih šolah SV Slovenije. 

Ob tem smo zakupili reklamni prostor, kjer bomo reklamirali sindikat SKEI ter regijsko 

organizacijo. 

     

V tem mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan Ivanoviča) zaprosili za kar nekaj pravnih 

mnenj pri določenih zadevah, ki so se dogajale v podjetjih v naši regiji. 

 

                                                                                              Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                           Robert Seršen l.r.  


