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SKEI SLOVENIJE 
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Dalmatinova 4 
 
1000 LJUBLJANA 
 
 

ZADEVA: POROČILO O DELU OO SKEI POMURJA 
 
 
V mesecu oktobru je bila 2. seja OO SKEI Pomurja v družbi VARSTROJ d.d. v Lendavi z 
naslednjim dnevnim redom: 

• Predstavitev družbe VARSTROJ d.d. 
• Obravnava in sprejem zapisnika prejšnje seje OO SKEI Pomurja 
• Informacija o aktivnostih SKEI Slovenije 
• Aktualna problematika po družbah 
• Razno: 

-         financiranje OO SKEI Pomurja 
-         izobraževanje za sindikalne zaupnike 
-         predstavitev zavarovalne družbe KD svet zavarovanja-fondopolica 

Izvoljeni so bili novi člani Izvršnega odbora OO SKEI Pomurja in Nadzornega odbora OO 
SKEI Pomurja, ter sprejeti sklepi o začetku poslovanja preko lastnega transakcijskega računa. 
 
V mesecu novembru 2006 je bil izveden seminar za sindikalne zaupnike OO SKEI Pomurja 
in sicer 21. novembra 2006 od 10.00 do 14.00 ure v gostilni MENCIGAR na Krajni z 
naslednjo vsebino: 

• Pozdrav udeležencem in uvod v seminar 
• Organiziranost sindikata in vloga sindikalnih zaupnikov 
• Osnove Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivnih pogodb dejavnosti 
• Razprava in zaključek seminarja 
• Kosilo 

 
Predavateljica je bila predsednica SKEI Slovenije, Lidija JERKIČ, univ.dipl.prav.. 
Seminarja se je udeležilo 30 sindikalnih zaupnikov, ki so v razpravi postavljali konkretna 
vprašanja in bili zelo zadovoljni z seminarjem, ter na koncu izrazili željo, da bi bilo več 
takšnih seminarjev. 
 
OO SKEI Pomurja je bil gostitelj 6. seje IO SKEI Slovenije, ki je bila 5.12.2006 v gostilni 
MENCIGAR na Krajni. Pred sejo je bil ogled družbe ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona, ki 
sta ga organizirala predsednika družbe ARCONT IP d.o.o. in ARCONT d.d.,  organizacijo in 
poslovanje družbe pa je predstavil direktor g. Boris Sovič. 
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V mesecu decembru je bila 3. seja OO SKEI Pomurja z naslednjim dnevnim redom: 

• Obravnava in sprejem zapisnika prejšnje seje OOSKEI Pomurja 
• Informacija o aktivnostih SKEI Slovenije 
• Aktualna problematika po družbah 
• Razno. 

Pomembna ugotovitev je bila, da je bil regres izplačan v vseh družbah, in da so v teku 
pogajanja za božičnico. Sprejete so bile spremembe in dopolnitve ter čistopis Pravil Območne 
organizacije SKEI zaradi uskladitev vsebine s Statutom SKEI Slovenije, ki je bil sprejet 
15.6.2006. 
 
V mesecu januarju je bila 4. seja OO SKEI Pomurja v družbi ELEKTROMATERIAL d.d. v 
Lendavi z naslednjim dnevnim redom: 

• Predstavitev družbe ELEKTROMATERIAL d.d.  
• Obravnava in sprejem zapisnika prejšnje seje OOSKEI Pomurja 
• Projekt Pridobivanje novih članov SKEI (Branko Amon) 
• Informacija o aktivnostih SKEI Slovenije 
• Aktualna problematika po družbah 
• Razno. 

 
Člani so si ogledali proizvodne prostore družbe in postopke izdelave, podrobnejša pojasnila in 
razlage pa je podal tehnični direktor g. Stanislav Dominko. 
Podrobno in zelo nazorno je projekt Pridobivanje novih članov SKEI predstavil Branko 
Amon,  sekretar OO SKEI Velenje. 
 
V območju še vedno poteka urejanje evidence članstva, vendar ugotavljamo da je že okoli 
95% evidence urejeno, za kar gre pohvala vsem predsednikom sindikalnih podružnic, ki so 
istočasno aktivni tudi pri pridobivanju novih članov. 
Trenutno v družbah še vedno poteka zbiranje podatkov  o izidu pogajanj za realno povišanje 
plač,  o posebnem izplačilu ob koncu leta 2006 (božičnica)  in odgovori na Vprašalnik o  
zaposlovanju delavcev. 
 
Po posameznih družbah so bili podani predlogi za pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi, 
v družbi ARCONT d.d. in ARCONT IP d.o.o. pa sta bili podjetniški kolektivni pogodbi že 
podpisani, v veliko pomoč je bil Bogdan Ivanovič, sekretar SKEI Slovenije za KP in plačni 
sistem.  
 
V vse družbe je bil posredovan tudi razpis za 13. državno prvenstvo SKEI Slovenije v 
veleslalomu in smučarskih tekih, ki bo v Semiču v 9. februarja 2007. Prijave, ki so prispele, 
so bile posredovane komisiji, čaka se samo na odločitev o izvedbi tekmovanja zaradi snežnih 
razmer. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
       Sekretar OO SKEI Pomurja: 
       Pavel VRHOVNIK, univ.dipl.ekon. 
 
 


