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Spoštovani člani in članice, 
 
radi bi vam predstavili kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2019. 

 

V lanskem letu so bile sklicane 4. seje ReO za Pomurje, 1. seja IO ReO za Pomurje ter 1. seja NO 

SKEI, ReO za Pomurje. Aktivno pa smo tudi sodelovali na sejah IO SKEI Slovenije, kot tudi na RO 

SKEI Slovenije. 

 

V začetku leta smo dokončno zaključili vse potrebne postopke v podjetju IKETT d.o.o., katero je 

pristalo v stečaju. S pomočjo odvetnice Simone Horvat, katera je pripravila vso potrebno 

dokumentacijo ki smo jo posredovali na vse pristojne inštitucije tako, da članom ni bilo potrebno 

skrbeti, ali so njihove terjatve pravilno vložene. V nadaljevanju stečajnega postopka čakamo na 

ugotovitve stečajnega upravitelja, poročilo o stečajnem premoženju, njegovi prodaji ter delitvi 

stečajne mase. 

 

V sredini leta se je ReO SKEI pridružila nova sindikalna podružnica GEA VIPOLL iz Bučečovec. Do 

sedaj smo v SKEI Slovenije včlanili 35 delavcev. V podjetju je zaposlenih okoli 130 delavcev, do 

konec leta 2020 pa bi se naj število zaposlenih povečalo na 150 s tem pa računamo, da se bo 

povečalo tudi število članov SKEI. V podjetju smo takoj pričeli aktivno delovati in odpravljati 

nepravilnosti pri plačevanju terenskih dodatkov in izplačilu jubilejnih nagrad.  Imeli pa smo veliko 

srečo in v kadrovskih postopkih uspeli najti zelo kvaliteten kader predvsem predsednika 

sindikalne podružnice kateri je takoj v začetku takoj poprijel za delo in se ne glede na grožnje  

trdo pogajal s predstavniki delodajalcev za odpravo nepravilnosti. 

 

V mesecu avgustu in septembru smo v večino podjetij posredovali zahtevek za povišanje plač. 

Tako smo podali predlog za pogajanja v podjetju ARCONT d.d., ARCONT IP d.o.o., Elrad 

International d.o.o., ALTRAD-LIV d.o.o., Kutsenits, Framtech, SCT…. Zahteve po dvigu plač so bile 

različne saj so tudi poslovni rezultati podjetij različni. Konec leta pa se je po nekaterih podjetjih  
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pričela kazati kriza, zato so v podjetjih postali previdnejši in smo se le s težavo uspeli izpogajati za 

večje dvige plač zaposlenih. 

 

V večini  podjetjih smo uspeli izpogajati višje zneske od minimalnega regresa za letni dopust za 

leto 2020. 

 

Podjetju TKO so se z 1.2.2019 dvignile vse osnovne plače zaposlenih za 4,6% , ovrednotili so 

določene zadolžitve z letnim predpisanim zneskom (nadgradnja KPD ter ZDR). 

 

Božičnica je bila izplačana različno od 100€ neto do 760€ bruto različno po podjetjih v dveh 

podjetjih pa izplačila božičnice ni bilo. 

 

V preteklem letu smo podali, kar nekaj prijav na inšpektorat za delo in sicer za podjetja: 

Carthago, IKETT, INOX Plus, Farmtech. Ugotavljamo pa, da če prijave v vednost  ne pošljemo tudi 

v Ljubljano ne dobimo nobenega odgovora od »ta naših prekmurskih«  inšpektorjev, saj nekateri 

inšpektorji svojega dela ne opravljajo dovolj dobro oz. so do kršiteljev prizanesljivi saj za večino 

kršitev izrečejo le opomin. 

 

Skupaj s pravno službo smo pripravili pritožbe na kar nekaj izrednih odpovedi delovnega 

razmerja, vložili odškodninske tožbene zahtevke  ter vložili tožbe zaradi neutemeljene odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi. 

 

V preteklem letu je bila sklicane seja IO ReO za Pomurje ter NO ReO za Pomurje kjer smo 

pregledali  finančno materialno poslovanja SKEI, ReO za  Pomurje za leto 2018. Podrobno 

finančno poročilo je pripravil računovodski servis VAL s.p. Na poslovanje pa člani NO niso imeli 

nobenih pripomb zato so predlagali sprejem poročila na seji SKEI, ReO za Pomurje.  

 

V mesecu septembru smo izvedli seminar za sindikalne zaupnike, udeležba je bila katastrofalno 

slaba, kljub temu, da je bila tema najbolj koristna za sindikalne predstavnike iz naših podjetij. 

Seminar je potekal na temo minimalne plače ter določene pasti znotraj podjetij katere se nam 

lahko zgodijo ob morebitnem napačnem izračunu minimalne plače predvsem dodatkov. Ob tem 

bi se še enkrat zahvalil našemu »financ ministru«  Ljubo Cvaru za zelo izčrpno predavanje. 

 

SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 11. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob enem 

izborno tekmovanje za prvenstvo SKEI Slovenije. Tekmovanje je potekalo dne 25.05.2019 v 

ribnikih Gostišča Malibu. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 7 ekip oz. sindikalnih podružnic vsaka s 

tremi tekmovalci. Organizacija je potekala v domeni Izvršnega odbora SKEI, ReO za Pomurje, ki je 

tekmovanje organiziral po besedah sodelujočih zelo dobro. Na državno prvenstvo so se uvrstili 

prvi štirje najboljši posamezni tekmovalci.  

 

V letu 2019 smo največ truda vložili v ustanavljanje novih sindikalnih podružnic, ustanovljena je 

na žalost  bila samo ena sindikalna podružnica in sicer v podjetju GEA VIPOLL. V tem podjetju sem 

bil prisoten na kar nekaj sestankih prej kot smo se uspeli dogovoriti in organizirati sindikalno  
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podružnico. Z žalostjo pa ugotavljam, da dokler kršitve delovnopravne zakonodaje niso tako 

velike, da je potrebno ukrepati pri inšpekciji za delo ali vložiti tožbe se delavci niso pripravljeni 

včlaniti v sindikat in organizirati ter po legitimni poti odpravljati nepravilnosti. Da je težava še 

večja se delavci katerim so kršene pravice ne želijo izpostaviti in ne želijo odvetniku podpisati 

pooblastilo za zastopanje v postopkih, zato od sindikata in mene osebno zahtevajo, da jim 

podpišem pooblastilo, ki pa ga po zakonu ne morem in ne smem, saj je le prizadeti delavec 

stranka v postopku in seveda edini, ki po zakonu lahko podpiše pooblastilo odvetniku za 

zastopanje v postopkih. 

 

Predvidene aktivnosti v letu 2020: 

- sklic in organizacija 4 sej regije ter 1 seje NO 

- v mesecu maju izvedba ribičije 

- v mesecu juniju seminar za sindikalne zaupnike  

- skupna srečanja z zaposlenimi in ugotovljane o možnosti ustanovitve sindikalnih 

podružnic 

- pripravljati predloge za povišanje plač, izplačilo regresa in božičnic 

- …..  

 

To bi bilo na kratko opisano delo in aktivnosti  v regijski organizaciji za Pomurje za preteklo leto, 

kot vidite je bilo kar nekaj dogodkov, mogoče je kateri izostal, potrudili pa se bomo, da delo v 

letu 2020 še izboljšamo. 

 

 

 

 
 
Z lepimi pozdravi.   
                                                                                                     Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 
                                                                                                                                                                                                                          

 Robert Seršen 
 


