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Spoštovani člani in članice, 

 

Kot je že v navadi na koncu leta pripravimo oz. vam prestavimo delo, ki smo ga opravili v 

letu 2012. 

 

V letu 2012 smo nadaljevali aktivnosti povezane z združitvijo SKEI ReO Štajerske in 

Pomurja. V začetku meseca smo se dogovorili za uradne ure, ki jih bo v bodoče imela pisarna 

v Pomurju. Za pravno pomoč bo skrbel Odvetnik Bojan Grubar iz Maribora (ob četrtih po 

predhodni najavi pri predsedniku ali sekretarju regijske organizacije). Kot smo že večkrat 

povedali s to združitvijo želimo, izboljšati delo in doseči močan sindikat, enoten predvsem pa 

naj postane najboljši prijatelj našemu članstvu, ker bodo potrebovali našo strokovno pomoč v 

teh težkih časih. 

 

Nekaj naših članov je pridno obiskovalo seminar C4C na katerem smo sodelovali člani iz 

regij Velenje, Celje ter Ptuja. Zaključek seminarja je bil v sredini meseca februarja, ko so 

udeleženci sodelovali pri izpolnjevanju ankete C4C. 

 

Prisotni smo bili na članskem sestanku sindikalne podružnice Altrad-Liv Rogašovci, kjer smo 

obravnavali ter sprejeli sklepe o izterjavi narobe obračunanih plač, ker je delodajalec 

enostransko spremenil količnike. Naša računovodska služba je pripravila izračun na podlagi 

katerega smo se z delodajalcem dogovorili o izplačilu narobe izplačanih zneskov katere bo 

izplačal v najkrajšem možnem času (poračun je bil izplačan v celoti v letu 2012). 

 

V podjetju Carthago iz Odranec smo dobili »pohvale« za naše delo z veliko večino izstopnih 

izjav. V tem podjetju smo za naše člane naredili vse oz. še več kot je bilo potrebno (pohvala 

za naše delo s strani odvetnika Bojana Grubarja), po besedah delavcev se je na njih vršil 

močan pritisk, ki ga niso mogli več prenašati (pritiski s strani vodstva ter nečlanov), zato je 

večina tudi nekateri člani IO reje odločila, da izstopijo iz sindikata SKEI. Delodajalec bo 

sedaj imel proste roke in bo nadaljeval z aktivnostmi, ki so bile povod za ustanovitev 

sindikalne podružnice (banka ur, koriščenje dopusta po volji delodajalca, slabi delovni pogoji, 

mobing…). Ampak mi ne bomo mirovali (sindikalna podružnica še deluje) strpno bomo 

čakali na nepravilnosti ter v skladu z zakonom reagirali in opozarjali delodajalca oz. pisali 

prijave za inšpekcijo za delo. 

 

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

oddati do konca meseca februarja 2012.  
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Začeli smo z pripravo finančnega poročila za nadzorni odbor regije ob tem smo sklicali še IO 

ter RO za namenom potrditve finančnega poročila za leto 2011 ter plana za leto 2012. 

 

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, prisotni so bili tudi člani uprave 

podjetja ELRAD International d.o.o. Beseda pa je tekla o situaciji v podjetju ter nadaljnjem 

videnju morebitne recesije oz. ter reševanje le te. Ker se tudi podjetje ARCONT ubada z 

padcem naročil (manj naročil ampak so zadržali vse zaposlene tudi za določen čas) smo prek 

IO sindikalne podružnice ARCONT opozoril vodstvo družbe, da bi bilo smiselno uporabljati 

določila 147. člena ZDR ter 19. člen KPD, ki govori o neenakomerni razporeditvi delovnega 

čas (ure v minus) ne pa, da se delavce napotuje na koriščenje letnega dopusta.  

 

Člani IO SKEI, ReO za Pomurje smo se udeležili izredne razširjene konference ZSSS katere 

je potekala v kinu Komuna v Ljubljani. Na konferenci so bile predstavljene sindikalne 

pobude, predlogi in zahteve za ukrepanje ob krizi v EU. Po konferenci smo se vsi udeleženci 

napotili pred poslopje vlade RS.  

 

V mesecu marcu smo postorili še zadnje, kar se tiče finančnih poročil, zato smo ta mesec 

oddali bilance stanja na DURS. Naša zunanja računovodska služba je pripravila in oddala, vsa 

poročila, tudi od nekaterih sindikalnih podružnic SKEI. 

 

S predsednikom regije sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, katera je potekala pod 

okriljem ReO SKEI Dolenjske in Bele Krajne. Ogledali smo si proizvodnjo avtomobilov Clio 

v podjetju REVOZ v Novem Mesta. 

 

Marca je bila sklicana skupna seja IO Regijskega odbora SKEI za Pomurje in IO sindikalne 

podružnice ETI Izlake. 

 

 

 

 

Pred sejo, ki je bila izvedena v 

gostišču Roškar v prijetnem 

okolju Radgonskih goric, so si 

udeleženci ogledali 

proizvodnjo v tovarni ELRAD 

International Gornja Radgona 

in obiskali Radgonsko klet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu aprilu smo se udeležili seje IO SKEI Slovenije, kakor tudi RO SKEI Slovenije, na 

katerih je bilo med drugim podrobno predstavljeno finančno poročilo SKEI Slovenije za leto 

2011. Na seji RO smo sprejeli tudi pismo podpore pri izvedbi stavke kolegom iz javnega 

sektorja. 
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Naša regija je bila gostitelj 

skupnega seminarja za 

sindikalne zaupnike SKEI. S 

kolegi iz ReO SKEI Štajerska 

smo organizirali seminar za vse 

sindikalne zaupnike, kateri se je 

odvijal 17.04.2012 v gostišču 

Mencinger na Krajini. Na 

seminarju je bilo iz obeh regij 

prisotno približno 50 

udeležencev, kar je zelo dobra 

udeležba. Seminar je potekal 

celi dan na katerem so  

predstavile svoje delo in 

aktivnosti kolegice iz Komisije 

za ženska vprašanja SKEI 

Slovenije s predsednico komisije Mateje Gerečnik na čelu, predsednica Lidija Jerkič je 

predstavila nekatere aktivnosti povezane z agencijskimi delavci, Branko Amon pa je 

predstavil projekt pridobivanje novega članstva SKEI. 

 

V mesecu maju je bilo sklicanih kar nekaj organov (IO, NO ter SKEI, ReO za Pomurje) z 

namenom potrditve ter sprejema finančnega poročila za leto 2011 ter sprejema finančnega 

plana dela za leto 2012. Vsa poročila so bila po razpravi soglasno sprejeta. 

 

 

 

 

Udeležili smo se tudi skupnega 

seminarja kateri je potekal v 

Zrečah z mednarodno udeležbo. 

Seminar je bil izveden skupaj s 

kolegi iz Hrvaške na katerem 

smo podrobno obdelali teme kot 

so strogi varčevalni ukrepi, 

združevanje sindikatov ter 

agencijski delavci.   

 

 

 

 

 
Že tretjič po vrsti, je potekalo 

tekmovanje v varjenju, ki je bilo 

tudi tokrat izvedeno na Celjskem 

sejmišču. Tekmovanja se je 

udeležilo 27 tekmovalcev iz večih 

regij (en tekmovalec tudi iz naše 

regije), varilo se je po postopku 

TIG in MAG. Sindikat SKEI je 

bil nosilec tekmovanja varilcev, 

SKEI Štajerske pa organizator 

zelo dobro izvedene tekmovanja. 
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Maj je bil tudi tokrat kar športno obarvan ter kot tradicija veleva smo kovinarji Pomurja spet 

namakali trnke. SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala že 5. Tradicionalno 

tekmovanje v lovljenju rib s plovcem. V začetku smo se poklonili z minuto molka bivšemu 

predsedniku SKEI, ReO za Pomurje Stanislavu Prajndlu, kateri je bil eden od pobudnikov, da 

takšna tekmovanja organiziramo v naši regiji. Tekmovanje je potekalo v soboto dne 

26.05.2012 v ribnikih Gostišča Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 5 ekip 

sestavljene iz sindikalnih podružnic iz regije Pomurja vsaka po 3 tekmovalci. Vseh 15 ribičev 

je skupaj ujelo približno za 90 kg rib, katere smo na koncu spustili nazaj v vodo. Vsi 

tekmovalci  so prejeli spominske medalje v upanju, da so vsi odšli domov s čim več  lepimi 

spomini. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. SKEI, ARcont d.d. 

Gornja Radgona 

2. SKEI, TKO d.o.o. 

Murska Sobota 

3. SKEI, Kutsenits 

International Murska 

Sobota 

Vrstni red posamezno: 

1. Založnik David, ARcont 

d.d.,  15,700 kg 

2. Dervarič Matej ARcont 

d.d., 14,850 kg 

3. Farič Srečko TKO d.o.o., 

11,800 kg 

 

 

 

V mesecu juniju je bila sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje na kateri je sodelovala tudi 

predsednica Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. Na seji smo spregovorili o predlaganih 

spremembah Zakona o delavna o delavnih razmerjih (ZDR) ter o nekaterih aktivnostih, ki se 

bodo morale zgoditi v jesenskem času (prvič je bilo govora o stavki), če delodajalci ne bodo 

hoteli prisluhniti predlogom naše pogajalske skupine.  

 

 

Sekretar SKEI za KP ter plačni 

sistem Bogdan Ivanovič je 

predstavil nekatere dejstva, ki se 

nanašajo na pogajanja o 

izplačilih regresa ter povišanja 

plač v naši dejavnosti. SKEI kot 

sindikat, ki ima zaupanje za 

vodenje kolektivnih pogajanj na 

strani sindikatov za 3 KPD ima 

stalne stike z delodajalci, da bi 

jih »prepričali« za vstop v 

pogajanja.  
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Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI, pa so podali poročila glede izplačila regresa za letni 

dopust za leto 2012, ki bi moral biti izplačan do konec meseca junija. Po analizi podatkov 

lahko ugotovimo, da je večina podjetij izplačala regres za letni dopust nekateri tudi višjega od 

minimalnega. Najdejo pa se tudi črne cvetke med podjetji (Agromex Murska Sobota, INOKS 

Murska Sobota), kjer bo potrebno s prijavo inšpekciji  za delo ter morebitno napovedjo stavke 

izsiliti izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012. 

 

Ne glede na dejstvo, da je bilo vroče in da so bile počitnice na vrhuncu in s tem tudi  letni 

dopusti je bilo v naši regiji tudi ta dva mesece, kar nekaj aktivnosti. Mogoče ne toliko znotraj 

regije smo pa aktivno sodelovali pri aktivnostih v sindikalnih podružnicah. V tem mesecu 

smo na pobudo delodajalca, v podjetju ALTRAD-LIV Rogašovci pripravili in predložili 

osnutek PKP katero smo naslovili v začetku meseca na vodstvo podjetja. Do danes ni bilo 

konkretnega odgovora s strani uprave oz. s strani direktorja. V podjetju CLEANGRAD 

Ljutomer smo se z delodajalcem dogovorili, o pogajanjih za PKP katere bi naj do konca 

septembra tudi podpisali. Predlog PKP je bil posredovan vodstvu družbe. V podjetju Arcont 

d.d. in Arcont IP ni prišlo do podpisa čistopisa aktov, ki jih je predlagal delodajalec, ker ni 

upošteval naše pripombe katere smo pred podpisom predlagali. 

 

S strani SKEI Slovenije je bil poslan razpis za pohod na Triglav ter ribiško tekmovanje za 

Memorial Franca Trbuca. Glede Triglava ni bilo interesentov, zato pa nismo manjkali na 

ribiškem tekmovanju, katere je letos potekalo v Posočju. 

 

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

težavah, ki so nastopila 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 je ponudba delodajalcev prenizka, v kovinski industriji pa 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 ljudje v podjetjih negodujejo ob enem pa so 

zadovoljni s tem kar imajo oz. da dobijo vsaj minimalno plačilo za svoje delo. Generalna 

ocena vseh sodelujočih v razpravi je bila, da bi bilo potrebno dvigniti plače ampak vse plače 

pri delodajalcih, je pa problem, da ljudje podpirajo stavko v stavki pa je vprašanje koliko bi 

jih sodelovalo. 

 

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.  

 



6 

 

 

Upamo, da so vsi sodelujoči odnesli dober ter pozitiven vtis iz Pomurja. 

 

S strani Policijskega sindikata smo dobili ponudbo pri sodelovanju izdaje brošure »Internetna 

varnost za naše otroke« katera bo razdeljena v vseh osnovnih šolah SV Slovenije. Ob tem smo 

zakupili reklamni prostor, kjer smo reklamirali sindikat SKEI ter regijsko organizacijo. 

 

Mesec oktober se je začel še pod vtisi neizpeljane stavke ter pripravami na sklic zborov 

članstva SKEI po vnaprej določenih sindikalnih podružnicah SKEI. V oktobru sta bila 

sklicana dva zbora članstva, eden v podjetju Varstroj d.d. ter naslednji dan v podjetju 

Elektromaterial d.d. in IPO d.o.o. v Lendavi. Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da v 

nobenem od podjetij ni bilo nobenega problema sklicati sestanek ter po analizi tudi udeležba 

na teh zborih ni bila tako slaba, bi pa lahko v vsakem primeru bila boljša.  

 

 

Članski sestanek v podjetju 

Arcont d.d. in IP d.o.o. 

Gornja Radgona  

dne 22.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članski sestanek v podjetju 

VARSTROJ-u d.d., Lendava dne 

29.10.2012. 
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Skupaj s kolegi iz ReO SKEI Štajerska, Ljubljane in okolice, Kraško Notranjska in Obala ter 

Posavja smo izvedli dvodnevni seminar za sindikalne zaupnike, kateri je potekal 19.10.-

20.10.2012 v prelepem Pohorskem okolju v gostišču Jakec. Sodelujoči so vsi po vrsti 

pohvalili takšno obliko izobraževanja, posebej dobro je bilo vzdušje ter druženje med 

sodelujočimi. Posebej iskrena hvala organizatorjem SKEI, ReO Štajerska (Martin Dular, 

Metka Cesar, Mladen Tramšek) kateri so izvrstno pripravili to izobraževanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar za 

sindikalne zaupnike 

Trije Kralji dne,  

19. - 20.10.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November se ni ravno začel spodbudno. Dobršen del države so prizadele poplave nastala je 

ogromna materialna škoda na objektih katerih se bodo poškodbe zelo dolgo sanirale.  

 

Kandidati za predsednika republike so se spet bohotili na raznih plakatih ter obljubljali 

marsikaj samo, da so bili všečni volivcem. Zanimivo je bilo spremljati obiske teh kandidatov, 

ki so se dogajali po celi državi in z začudenjem lahko ugotovimo, da toliko visokih 

funkcionarjev v Pomurju (bili so prisotni na vsaki vaški veselici) že dolgo ni bilo, upam samo, 

da si kateri od njih spomni čez čas, da bi zavil na to stran Mure. 

 

V mesecu novembru so bile izvedene demonstracije v sklopu ZSSS na katerih je sodeloval 

tudi SKEI, res da v manjšem 

obsegu kot ostala leta ampak 

sodeč po slikah nas je bilo kar 

nekaj. 

 

 

Člani SKEI na protestnem 

shodu 

v Ljubljani  

dne 17.11.2012. 
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Bilo je kar nekaj aktivnosti vezanih na posamezne primere, kjer delavci že dalj časa ne 

dobivajo rednih plač. Največji problem sta podjetji Agromex in INOX Galvanika, kjer delavci 

že več mesecev dobivajo plačo kot del akontacije. V podjetju Cleangrad Ljutomer je s prvim 

novembrom začela veljati PKP katero smo v celoti pripravili na sindikalni strani (zahvala 

Bogdanu Ivanoviču, da nam je pri reviziji PKP pomagal). 

 

Na zadnji letošnji seji smo gostili predsednico SKEI Lidijo Jerkič s svojimi sodelavci. Na seji 

so bili prisotni tudi kolegi iz regije Štajerske. V začetku je predstavila aktivnosti SKEI 

Slovenije ob koncu leta kot je povedala se nekatere zadeve kot so seje organov zaključujejo 

(RO in IO SKEI Slovenije) sedaj potekajo na terenu še zaključne sejo regij. Predsednica 

Lidija Jerkič kot tudi sekretar za KP in plačni sistem Bogdan Ivanovič sta podala informacijo 

o pogajanjih za kolektivne pogodbe dejavnosti  in povedala, da so bili v tem času, od zadnje 

seje RO SKEI Slovenije opravljeni članski sestanki SKEI po izbranih sindikalnih podružnicah 

v podjetjih. Iz predstavitve, ki ga je pripravila Lidija Jerkič je ugotovljeno, da je bilo zajeto 

dovolj veliko število članstva SKEI in izražena volja za uporabo stavke, sklep o izvedbi 

stavke pa bo lahko sprejel IO SKEI Slovenije. Iz poročila je razvidno, da so člani SKEI v 

večini pripravljeni sodelovati na stavki, samo motivirati jih je potrebno pravilno. Govora je 

bilo o morebitni opredeliti do novega predloga o stavki, ki bi ga lahko IO SKEI Slovenije 

sprejel na prvi seji po Novem letu. Povedano je bilo, da imamo samo eno možnost in v 

kolikor te možnosti ne bomo izkoristili, nimamo popravnega izpita, odgovornost pa je tudi na 

članih ReO SKEI Pomurja, ki morajo aktivno sodelovati pri pripravi stavke. Dodala pa je še, 

da v tem trenutku še ni nič odločeno, če bo pa stavko potrebno izvesti to moramo narediti vsi 

skupaj in v čim večjem številu. Predsednica je vsema zaželela obilo zdravja in miru v letu 

2013 ter da aktivno sodelujemo pri aktivnostih, ki nas čakajo v začetku leta. 

 
Na zadnji seji letošnjega leta se je predstavila Komisija SKEI Seniorji, predstavil jo je njeni 

podpredsednik Ivo Sotošek. Kot je povedal je bila Komisija ustanovljena za organiziranost 

članom SKEI v pripravah na življenje po prenehanju delovnega razmerja, odhodu v pokoj in 

vključitev v aktivno življenje po upokojitvi. Komisija se uporabljala za predstavitev stikov z 

bodočimi upokojenimi člani SKEI in bivšimi člani SKEI, ki niso organizirani imajo pa željo 

sodelovati v SKEI Seniorji. Komisija bo o včlanjevanju in organiziranju SKEI Seniorji v 

regijah vodila aktivnosti v skladu s programom pridobivanja novih članov. Člani komisije se 

bodo v okviru programa dela SKEI Slovenije vključevali aktivno v aktivnosti  IO in RO 

SKEI. Pri tem je gojitev medgeneracijske solidarnosti osnova pri prenosu znanja in izkušenj.  

Komisija bo spremljala in obravnavala problematiko socialnega, zdravstvenega položaja 

upokojencev članov SKEI Seniorji za kar bo uporabila vsa dostopna gradiva ZSSS, ustanov in 

institucij, ki pripravljajo zakonodajo s področja pokojninske, zdravstvene in socialne 

zakonodaje. Aktivno bo vodila in zbirala informacije o položaju članov v regijah.Predvsem  

pričakujejo pomoč vseh nas posebej sekretarjev območnih ali regijskih organizacij pri svojih 

aktivnostih oz. poslanstvu. Ob koncu je tudi podpredsednik Komisije vsem skupaj zaželel 

mirne Božične praznike ter obilo uspehov v letu 2013.  

 

Na zadnji seji je bila prestavljena ena sprememba, ki se bo pojavila v Novem letu. Zaradi 

racionalizacije stroškov smo bili primorani, ki iskanju nove ponudbe glede pravne pomoči.  

Z prejšnjo pravno pomočjo, ki nam jo je nudil odvetnik Bojan Grubar smo bili zelo zadovoljni 

ampak zaradi nižanja stroškov smo se bili primorani zahvaliti za sodelovanje. Do zadnjega 

smo pričakovali, da bo prišlo do dogovora in sodelovanja na relaciji SKEI Slovenije in 

odvetnik Bojan Grubar, ampak ker do tega ni prišlo smo bili primorani poiskati drugo pravno 

pomoč.  
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Ker smo iskali več variant smo se na koncu odločili za preverjeno pravno službo v odvetniški 

pisarni Danilo Hari, kjer je zaposlena tudi odvetnica Simona Horvat, ki je nam že nudila 

pravno pomoč med letom 2010 ter 2011.    

 

Predsednik kot tudi sekretar SKEI, ReO za Pomurje sta vsem udeležencem zaželele 

predvsem mirne Božične praznike ter polno uspehov v letu 2012. 

 

To bi bilo na kratko opisano delo, ki smo ga opravljali v letu 2012. Z doseženim smo lahko 

zadovolji ampak ne glede na vse bi bili lahko še boljši. 

 

Bodi nezadovoljen s tem, kar si, ako želiš postati to, kar nisi.  
(Ljudski pregovor) 
    

 

 

 

                                                                                              Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                              Robert Seršen l.r.  


