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Spoštovani člani in članice, 
 
predstavili bi vam radi, kaj smo delali v mesecu januarju. 
 
V mesecu januarju smo sklicali 2. seji IO SKEI, ReO za Pomurje in to zaradi nekaterih  nesoglasij z 
začetkom zaposlitve sekretarja SKEI, ReO za Pomurje ter zaradi primopredaje med razrešenim 
sekretarjem Pavlom Vrhovnikom ter sekretarjem Robertom Seršenom, ki je potekala brez posebnosti. 
 
Izpostavljen je bil problem, ki je nastal po nastopu dela sekretarja SKEI, ReO za Pomurje z 04.01.2010, 
ko je ne glede na ustni dogovor o sofinanciranju OO ZSSS Pomurja in tudi danem zagotovilu sekretarja 
OO ZSSS Pomurja Jožeta Turkla na zadnji seji SKEI, ReO za Pomurje, da ni nikakršnih zadržkov, da bi 
prenesli sedež organizacije na sedež OOZSSS Pomurja, Kardoševa 2, Murska Sobota. 
 
Problemi so nastali po nastopu dela 04.01.2010, ko nismo imeli pogojev za delo ne glede na sklenjeni 
dogovor. Težave so se od tistega dneva samo stopnjevala zato smo sklicali  sejo IO SKEI ReO za 
Pomurje, da se na podlagi zbranih predlogov odločimo o nadaljnjih korakih. Po razpravi in ogledu 
prostorov Gozdnega gospodarstva Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17 ter pogovoru s pravnico 
Simono Horvat zaposleno v odvetniški pisarni Danilo Hari v Murski Soboti, smo se odločili da gremo 
svojo pot ter vzamemo v najem pisarno v lasti Gozdnega gospodarstva Murska Sobota, Arhitekta 
Novaka 17, katera je odprta vsak torek in četrtek od 07.30 do 15.30 ter vsak drugi in četrti petek v 
mesecu ob isti uri kot ostala dneva. 
 
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 in socialnih sporov smo se v pogodbi dogovorili da imajo 
člani SKEI-ja še pravico do zastopanja na področju odškodninskih zahtevkov.  
 
V tem mesecu smo se največ ukvarjali z evidenco članstva, ki je po zadnji oceni v katastrofalnem stanju 
in popolnoma ne ažurirana zato so sedaj bili predsedniki zaprošeni, da pridobijo podatke o dejanskem 
stanju oz. plačevanju članarine v določeni sindikalni podružnici.  
 
Zaprosili smo za kar nekaj pravnih mnenj našo strokovno službo (Bogdana, Braneta, ter Barbaro) in 
lahko zatrdim, da bi mi bilo brez njih kot najmlajšemu sekretarju zelo težko. Zato še enkrat hvala vsem 
za vašo strokovno pomoč ter podporo za v prihodnje.  
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