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POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE ZA LETO 2007 
 
 
Spoštovani člani in članice, 
 
V kratkem bi vam radi predstavili delo Območne organizacije SKEI Pomurje za leto 2007. 
 
 
Po sprejetih sklepih v lanskem letu Območnega odbora SKEI Pomurja smo začeli v letošnjem letu  
poslovati kot pravna oseba z lastnim transakcijskim računom, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, 
ker smo lahko nekatere aktivnosti planirali sami oz. po finančnih zmožnostih. Ob tem  se moramo v prvi 
meri zahvaliti naši predsednici Lidiji Jerkič, ki nam je v veliki meri pomagala  pravno kot tudi moralno. 
V poročilo moramo tudi omeniti da se je večino sej OO SKEI Pomurje odvijalo v družbah oz. podjetjih,  
kjer imamo naše članstvo. 
 
Januarja je bila opravljena 4.seja OO SKEI Pomurje v družbi ELEKTROMATERIAL d.d. v Lendavi, 
kjer so nam predstavili družbo ter proizvodni proces. Poleg točk stalnic smo imeli tudi točko dnevnega 
reda Projekt pridobivanja novih članov. Projekt nam je predstavil Branko Amon sekretar ReO SKEI 
Velenje. Posebej je predstavil razloge,cilje ter metode dela v projektu. 
 
Z veseljem lahko potrdimo da se sadovi dela na Projektu pridobivanja članstva že vidni tudi v OO SKEI 
Pomurje kjer smo od 01.01.11. beležili 8,2% povečanje članstva. V tem času smo ustanovili dve novi 
sindikalni podružnici in po zadnjih informacijah se bo do konca leta ta številka sigurno še povečala. 
 
V mesecu marcu je bila sklicana 5. seja OO SKEI Pomurje v ELTI d.o.o. Gornja Radgona, kjer nam je 
direktor družbe prijazno predstavili razvoj podjetja kot tudi proizvodnjo. 
Območna organizacija SKEI Pomurje je na tej seji prvič po obravnavi sprejela ter potrdila finančni plan 
za leto 2007.  
 
 
 
6. seja je potekala v mesecu maju, ki smo jo organizirali 
skupaj s kolegi iz Velenja, ki so nam z veliko dobre volje 
predstavili družbo GORENJE d.d. kot tudi rudnik Velenje. 
Po končanem protokolu so nam člani ReO Velenje 
predstavili svoje bogate izkušnje s sindikalnim delom. Ob 
koncu je bilo sprejeto, da bi to postalo tradicionalno 
srečanje zato smo se dogovorili, da jih naslednjo leto 
gostimo mi in jim razkažemo lepote Prekmurja. 
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V veliko veselje nam je, da lahko tudi poročamo, da 
smo se na 7. seji dogovorili da se v mesecu juniju prvič 
v zgodovini OO SKEI Pomurje, udeležimo Športnih 
iger SKEI Slovenije v Velenju, kjer nas je iz našega 
Območja sodelovalo 50 članov in članic. Po tekmovalni 
plati smo dosegli skupno solidno 6. mesto, ampak za nas 
je bilo pomemben slogan »važno je bilo sodelovati pa 
drugo leto zmagovati«. 
 
 
 
 

V času dopustov je bila sklicana 8. seja OO SKEI Pomurje v prostorih družbe KUTSENITS 
INTERNATIONAL v Murski Soboti. Direktor družbe je predstavil družbo, na kratko smo si ogledali 
proizvodnjo ter opravili krajšo panoramsko vožnjo po mestu. Obravnavali ter sprejeli smo sklepe zvezi s 
5. kongresom ZSSS, predlagali kandidate za nadzorni odbor ZSSS ter delegate na Kongresu. Bila je 
podana pobuda s stani OOSKEI Pomurje da se v aktih ZSSS poleg formalno pravne zaščite vnese tudi 
materialna zaščita sindikalnih zaupnikov. 
 
V oktobru smo izvedli seminar za sindikalne zaupnike na temo Pogajanja o podjetniški pogodbi, ki smo 
ga organizirali z sekretarjem za plačni sistem pri SKEI Slovenije Bogdanom Ivanovičem. Udeležba oz. 
odziv na seminar je bil zelo dober in po oceni predavatelja kot tudi udeležencev ocenjen zelo pozitivno. 
Na koncu je bilo sprejeto enotno mnenje, da bo takih izobraževanj v bodoče potrebno še več oz. bo to 
postalo nuja za pogajanja ter doseganje ciljev v sindikalnih podružnicah.  
 
Območna organizacija SKEI Pomurje se je na nujni korespondenčni seji solidarnostno odzvala na 
dogodke v zvezi z prizadetimi v poplavah na območjih cele Slovenije ter pristopila k akciji zbiranje 
sredstev, ki jo je vodil SKEI Slovenije. 
 
17.11.2007 bo mnogim ostali v trajnem spominu ker 
smo se takrat vsi delavci združili ter prišli na ulice z 
enim in enotnim ciljem »ZAHTEVAMO VIŠJE 
PLAČE«. Območna organizacija SKEI Pomurje je 
bila tudi tam oz. nas je bilo točno 115 članic in 
članov poleg neprijaznega mrzlega vremena nas je 
grela složnost, solidarnost do vseh ki prejemajo oz. 
prejemamo pod tistim minimum za preživetje. Poleg 
veselih, nostalgičnih melodijah harmonike smo se z 
grenkobo spominjali leta nazaj, ko si za isto plačo 
dobil neprimerno več. Če so nas zdaj slučajno 
preslišali se bomo po novem letu pogovarjali na 
drugačni način in to v podjetjih, kjer nas bodo 
morali slišati in vemo, da nas bo takrat še več.  
Še enkrat bi se zahvalil vsem udeležencem demonstracij, ki so pripomogli, da se bodo cilji, ki smo si jih 
zadali pred odhodom v Ljubljano realizirali oz. bodo preseženi. 
 
Na koncu želim v imenu Območne organizacije SKEI Pomurje vsem članom,članicam ter vsem ljudem 
dobre volje  
 
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO TER USPEŠNO NOVO LETO 2008. 
                                                                                               
                                                                                                            Predsednik OO SKEI Pomurje 
                                                                                                                      Robert Seršen, l.r.                                                                                      


