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Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi delalo, ki smo ga opravili v mesecu februarju. 

 

V mesecu februarju smo se največ ukvarjali s poročili za AJPES, katere je bilo potrebno oddati do 

konca meseca februarja 2010. 

 

V mesecu februarju sta bili s strani sindikalnih podružnic ELRAD International Gornja Radgona, ter 

ARCON d.d. in ARCONT IP d.o.o. sklicane seje izvršnih odborov sindikalnih podružnic SKEI. Na seji 

IO sindikalne podružnice v Elrad-u smo sodelovali skupaj s kolegoma Bogdanom Ivanovičem in 

Branetom Plavcem, na seji pa so bili prisotni tudi člani uprave s pooblaščencem. Govora je bilo 

predvsem o neenakomerni prerazporeditvi delovnega časa, kjer si je delodajalec ureditev razlagal 

drugače od določb v ZDR in KPD, Kljub temu pa smo v razpravi prišli do skupnega dogovora, da je 

potrebno vsako spremembo prerazporeditve delovnega časa sporočati vsakemu delavcu posebej oz. se 

bo za vsakega posameznega delavca, ki bo delal v prerazporejenem delovnem času, izdelal delovni 

koledar. Seja v sindikalni podružnici SKEI ARCONT d.d. ter IP d.o.o je bila sklicana zaradi sprejetja  

finančnega poročila za leto 2009 ter plana za leto 2010, katerega so člani ter nadzorni odbor potrdili 

soglasno.       

 

09.02.2010 smo praznovali 20. rojstni dan SKEI-ja. Slavnostna prireditev je bila v Hotelu Paka v 

Velenju, kjer je bil tudi ustanovni sestanek. Ob tem jubileju je bila izdana priložnostna poštna znamka, 

katera bo krasila marsikatero zbirko ljubiteljev zbiranja poštnih zanamk. S strani SKEI, ReO za Pomurja 

se nas je proslave ob 20. letnici udeležilo kar nekaj predsednikov oz. članov SKEI, Regijskega odbora 

za Pomurje. 

 

V mesecu februarju so potekale zimske športne igre SKEI Slovenije na žalost pa se iz naše regije ni 

udeležil noben udeleženec, ker v Pomurju pač nismo ravno zagreti smučarji, zato se bomo pa v večjem 

številu udeležili letnih športnih iger SKEI Slovenije. 

 

Z veseljem vam sporočamo, da smo v mesecu februarju na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje odprli novo 

pisarno za vse člane sindikata na področju Pomurja, pisarna SKEI, ReO za Pomurje se nahaja v ulici, 

Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota (prostori Gozdnega gospodarstva Murska Sobota). 

 

Pisarna je odprta vsak torek in četrtek od 07.30 do 15.30 ter vsak drugi in četrti petek v mesecu ob isti 

uri. Za ostale dneve pa se lahko člani SKEI dogovorijo za termin s sekretarjem po telefonu (031-818-

106 Robi Seršen - sekretar SKEI, ReO za Pomurje oz. na mail: robi.sersen@siol.net), enako velja tudi 
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glede nudenja pravne pomoči. Dogovorili smo se in podpisali pogodbo tudi za koriščenje pravne pomoči 

za področje celotnega Pomurja. Pravna pomoč za člane SKEI se opravlja na sedežu odvetniške pisarne 

Danilo Hari v Murski Soboti, zastopa pa nas pravnica Simona Horvat. Pravna pomoč se lahko koristi 

samo na podlagi izdane napotnice s strani sekretarja. Poleg delovnih, socialnih sporov smo se v pogodbi 

dogovorili, da imajo člani SKEI-ja še pravico do zastopanja na področju odškodninskih zahtevkov. 

 

Na seji je prisostvovala tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič s svojimi sodelavci, ter  pravnica 

Simona Horvat, katera je predstavila na kakšen način bo možno koristiti njene storitve iz področja 

delovnih in socialnih sporov za člane SKEI-ja iz naše regije. 

 

Na seji pa smo posebej spregovorili o dvigu minimalnih plač ter povišanja plač in uskladitev plač z 

KPD. Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI so poročali o uskladitvi plač v podjetjih iz katerih 

prihajajo. Po predstavitev smo prišli do zaključka, da povsod niso povišali plač oz. se nekateri 

delodajalci izgovarjajo na prepozno objavo v uradnem listu zato bodo opravili poračun plač po objavi 

dodatkov h KPD v Ur.l. RS. 

 

To bi bili opisani dogodki, ki so se odvijali v tem kratkem mesecu februarju. 

 

 

                                                                                                         Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

 

                                                                                                                        Robert Seršen l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


