
 

 

DELOVNI  ČAS 

SKEI ReO za POMURJE 

 

V ponedeljek, torek in sredo 

Od 7.30 do 15.30 ure 

V četrtek od 

7.30 do 16.00 ure 

V petek  

od 7.30 do 15.00 ure 
 

URADNE URE     

SLUŽBE PRAVNE POMOČI 

Vsak četrtek 

od 14.00 do 16.00 ure 

odvetnik 

BOJAN GRUBAR  
(pravno pomoč je možno koristiti po 

predhodni najavi pri predsedniku 

sindikalne podružnice ali sekretarju 

regijske organizacije) 

 

VELIKO DOBRIH 

RAZLOGOV, 

DA POSTANEŠ ČLAN 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Regijska 

Organizacija za 

      Pomurje  

 

 

       ARHITEKTA NOVAKA 17 

9000 MURSKA SOBOTA 

 

DŠ.: 27670686 

Matična št. 5953693 

 

 

TR - DH   

SI56    6100 0000 1867 985 
 

link 
http://skei.si/obmocne_organizacije_r

egije/reo_skei_za_pomurje/ 
 

www.skei.si 

 

 

 

 

 

Kolektivne pogodbe 

Brezplačno pravno 

svetovanje 

Solidarnostne pomoči 

Brezplačno zastopanje 

 v delovnih sporih  

Nezgodno in invalidsko  

zavarovanje 

Kartica ugodnosti 

Ugodni krediti 



 

SEKRETAR SKEI ReO  

Pomurje 

Robi  Seršen 

GSM.: 031/818-106 

robi.sersen@siol.net 

 

SEKRETAR SKEI ReO 

Štajerska 

Martin Dular 

GSM.: 041/760-134 

martin.dular@skeipodravje-

sindikat.si 

 

    PREDSEDNIK SKEI ReO za 

                    Pomurje  

Stanislav Čizmazija 

GSM.: 031/387-406 

stanislav.cizmazija@gmail.com 

 

 

   POSLOVNA  SEKRETARKA 

Metka Cesar 

02/2348-311 

GSM. : 041/760-138 

metka.cesar@skeipodravje-

sindikat.si 
 

 

 

http://skei.si/obmocne_organiz

acije_regije/reo_skei_za_pomu

rje/ 

 

 
              

 PRAVICE IN 

UGODNOSTI ČLANOV 
 

- Brezplačna pravna 

pomoč pri 

uveljavljanju pravic 

na podlagi dela in 

delovnega razmerja in 

brezplačno pravno 

varstvo, vključno s 

pravico do zastopanja 

na sodišču. 

- Zaščita zaradi 

posledic sindikalnega 

delovanja. 

- Strokovno 

izobraževanje in 

usposabljanje v skladu 

s programom 

sindikata. 

- Solidarnostne pomoči 

v nesreči in drugih 

izrednih primerih. 

- Posojila v sindikalnih 

hranilnicah in 

posojilnicah. 

Počitnikovanje v 

objektih sindikalnega  

turizma.  

 

 

- Nezgodno zavarovanje 

članov v primeru 

invalidnosti, 

-  

- Kartica ugodnosti. 

- Druge ugodnosti, v 

skladu z akti, ki jih 

sprejme SKEI 

- Voliti in biti voljen v 

organe sindikata. 

 

 DOLŽNOSTI 

ČLANA 
 

- delovati v skladu s 

programskimi in 

statutarnimi akti 

SKEI, 

- opredeljevati se do 

oblik in sredstev 

sindikalnega boja in v 

njih sodelovati, 

- aktivno in 

disciplinirano izvajati 

demokratično sprejete 

odločitve o načinu 

sindikalnega boja, 

vključno s stavko 

- redno plačevati 

članarino 
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