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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu juniju. 

 

Ne glede na dejstvo, da je precej vroče in da je čas počitnic in letnih dopustov je bilo v naši 

regiji ta mesec, kar nekaj aktivnosti. 

 

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

predsednica Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. Govora je bilo o predlaganih spremembah 

Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) ter o nekaterih aktivnostih, ki se bodo morale zgoditi v 

jesenskem času, 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. 

Od 3 KPD je doslej odločitev, da 

pristajajo na pogajanja, sprejel le 

upravni odbor za elektroindustrijo 

in elektroniko dne 4.7.2012. 

Upravni odbor združenja za kovinske materiale je 20.6.2012 sprejel sindikalni predlog za 

povišanje regresa za letni dopust na 830 €, a zavrnil pogajanja o povišanju najnižjih osnovnih 

plač. Upravni odbor za kovinsko industrijo se še ni sestal, obljublja pa odgovor po dopustih. 

Od ZDS – sekcije za kovine še ni nobenega odgovora, pričakuje pa se, da se bodo prilagodili 

združenjem pri GZS. Navedenim informacijam za posamezne PKD bodo sledile skupne 

aktivnosti sindikatov. 

 

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

dopust iz svojih podjetij. Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je oz. bo večina podjetij 

izplačala regres za letni dopust nekateri tudi višjega od minimalnega. Najdejo pa se tudi črne  
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cvetke med podjetji (IKETT Murska Sobota, Varstroj Lendava, Agromex Murska Sobota, 

INOKS Murska Sobota), kjer bo potrebno z prijavo inšpekciji ter morebitno napovedjo stavke 

izsiliti izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012.  

 

V tem mesecu smo aktivno sodelovali na kar nekaj sejah IO sindikalnih podružnic, kjer je bilo 

podanih, kar nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja. V podjetju ARcont d.d. je bil podan 

predlog čistopisa k Aneksu številka 8 k Podjetniški kolektivni pogodbi, kateri bi se naj 

podpisal v kratkem. Kot zunanji sindikalni zaupnik smo izvedli pogajanja v podjetju ELRAD 

Gornja Radgona na temo regresa za letni dopust. V podjetju ALTRAD-LIV Rogašovci pa 

smo podali svoj predlog Podjetniške kolektivne pogodbe na katero še do sedaj delodajalec ni 

odgovoril.  

 

V tem mesecu smo našo strokovno službo (Bogdan Ivanoviča) zaprosili za kar nekaj pravnih 

mnenj pri določenih zadevah, ki so se dogajale v podjetjih v naši regiji. Nekaj članov smo tudi 

ta mesec napotili na pravno službo, kjer so bili deležni pravne pomoči. 

 

Ker pa je čas počitnic in oddiha vam v imenu SKEI, ReO za Pomurje želimo lep ter prijeten 

dopust, kjer koli že boste.   

 
 

 

 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                             Robert Seršen l.r.  

 


