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Datum:12.06.2013 

 

 

 
 

Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu marcu, aprilu in maju. 

 

V mesecu marcu smo sklicali dve seji SKEI, ReO za Pomurje, sejo IO ReO za Pomurje ter 

sejo NO ReO za Pomurje z namenom pripraviti poročilo za regijski odbor. V mesecu marcu 

smo postorili še zadnje, kar se tiče finančnih poročil, zato smo še ta mesec oddali bilance 

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

tudi od sindikalnih podružnic SKEI. 

 

V sodelovanju z OO Rdečega 

križa Murska Sobota smo v 

celotni regiji razdelili 140 

paketov enkratno solidarnostne 

pomoči v obliki darilnega paketa 

(razdelitev je potekala v dveh 

delih zaradi velikega 

povpraševanja). Razdelitev je 

potekala znotraj podjetij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V začetku meseca marca smo se odločili za spremembo pravne službe z odvetniško pisarno 

Danilo Hari, kjer je zaposlena tudi odvetnica Simona Horvat, ki nam je že v preteklosti  

nudila pravno pomoč med letom 2010 in 2011. Verjamemo, da si s tem nismo zaprli vrat z 

odvetniško pisarno g. Grubarja, za ta korak pa smo se bili prisiljeni odločiti zaradi 

racionalizacije stroškov. 

 

V podjetju ELRAD International iz Gornje Radgone smo podpisali dogovor oz. novo tarifno 

prilogo, kjer so se vse osnovne plače povišale za 3% (so v povprečju 20% nad tarifno 

prilogo po KPD).   
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V mesecu aprilu smo se predvsem ukvarjali z nekaterimi podjetji katera ne spoštujejo KPD 

predvsem tu izstopata dve, to sta INOKS d.o.o. in Agromex obe iz Murske Sobote zato smo 

proti njima podali prijave na pristojne inšpekcijske službe. Za oba podjetja lahko z žalostjo 

in besom ugotavljamo, da so delodajalci, delavce pripeljali na rob obupa, zato smo jim 

pomagali vložiti izredno odpoved delovnega razmera iz krivdnega razloga, ki je na strani 

delodajalca. 

 

V mesecu aprilu sta bili s strani sindikalnih podružnic ARCON d.d. in ARCONT IP d.o.o. 

sklicani seji izvršnih odborov sindikalnih podružnic SKEI z namenom priprav na ribiško 

tekmovanje ter priprav na izlet, ki jih organizirata sindikalni podružnici SKEI. V sindikalnih 

podružnicah ARCONT d.d. ter IP. d.o.o. so izvedli ribiško tekmovanje na katerem je 

sodelovalo 27 strastnih ribičev, ki so skupaj ujeli 124 kg rib. Sindikalna podružnica ELRAD 

International pa je organizirala izlet. Ob tem smo si ogledali proizvodni proces v podjetju 

HELLA Lux Slovenija iz Ljubljane (ob tej priložnosti, iskrena zahvala kolegom iz podjetja 

Hella predvsem kolegu, predsedniku sindikalne podružnice Vladu Hajdinjaku). Ob vračanju 

domov smo se ustavili še v Volčjem potoku. 

 

V mesecu maju smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom sprejema finančnega 

programa za leto 2012 ter programa dela za leto 2013. Poročilo o finančno-materialnem 

poslovanji je podal sekretar SKEI, ReO za Pomurje Robert Seršen (na seji razdeljeno 

gradivo), ki ga je pripravil računovodski servis VAL s.p. iz Krašč. Poročilo je narejeno na 

podlagi finančno-materialnega plana za leto 2012 in prvič narejeno po priporočilu SKEI 

Slovenije (enotna tabela- stroškovna mesta za vse regije). Nadzorni odbor je pri pregledu 

finančnega poslovanja ugotovil, da je imel na razpolago vso dokumentacijo in da je 

poročilo, ki ga je predlagal računovodski servis VAL s.p. in Izvršni odbor SKEI Pomurje v 

skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju SKEI Slovenije, zato je bilo 

poročilo soglasno potrjeno in podan predlog, da ga v taki obliki sprejme in potrdi tudi SKEI, 

ReO za  Pomurje. SKEI, ReO za  Pomurje je poročilo NO sprejelo soglasno. V nadaljevanju 

seje je bil predstavljen plan dela in aktivnosti za leto 2013, kateri je bil dan v razpravo 

članom SKEI, ReO za Pomurje. Iz plana je razvidno, da smo poskušali narediti plan v isti 

okvirih kot je bil zastavljen lansko leto z nekaterimi manjšimi spremembami. Plan dela in 

aktivnosti za leto 2013 je regijski odbor sprejel soglasno. 

 

Maj je bil tudi tokrat kar športno obarvan ter kot tradicija veleva smo kovinarji Pomurja spet 

namakali trnke. SKEI, Regijska organizacija za Pomurje organizirala že 6. tradicionalno 

tekmovanje v lovljenju rib s plovcem. Tekmovanje je potekalo v soboto dne 25.05.2013 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 240 kg rib, katere smo na koncu spustili nazaj v vodo. Ob tem, da smo 

imeli naročeno lepo vreme za dobro vzdušje so zaslužni tekmovalci in njihovi spremljevalci 

ter člani kolektiva Malibu, kateri so poskrbeli še za tisti bolj veseli del. Organizacija je 

potekala v domeni SKEI, ReO za Pomurje. Vsi tekmovalci  so prejeli spominske medalje v 

upanju, da so vsi odšli domov s čim več  lepimi spomini. 
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Vrstni red ekipno: 

1. SKEI, ARcont 1 d.d. 

Gornja Radgona 

2. SKEI, TKO d.o.o. 

Murska Sobota 

3. SKEI, ARcont 2 d.d. 

Gornja Radgona 

Vrstni red posamezno: 

1. Delfina Verban, 

ARcont d.d.,   

2. Darko Merčnik 

ARcont d.d. 

3. Farič Srečko TKO 

d.o.o. 

 

 

 

 

 

V vseh teh mesecih smo pripravili kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na 

pravno službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  

 

 

                                                                                            Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                           

                                                                                                         Robert Seršen l.r.   

                                                                                                          


