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Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi na kratko kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2010. 

 

V lanskem letu je bilo sklicanih 6 seje ReO za Pomurje, 3 seje IO ter 1 izredna seja IO ReO za Pomurje. 

 

Večino sej smo poskušali izvesti v prej dogovorjenih podjetjih v naši regiji oz. v sejni sobi ReO za 

Pomurje v Murski Soboti. 

 

V mesecu januarju smo sklicali sejo IO SKEI, ReO za Pomurje in to zaradi nekaterih  nesoglasij z 

začetkom zaposlitve sekretarja SKEI, ReO za Pomurje ter zaradi primopredaje med razrešenim 

sekretarjem Pavlom Vrhovnikom ter sekretarjem Robertom Seršenom, ki je potekala brez posebnosti. 

 

Izpostavljen je bil problem, ki je nastal po nastopu dela sekretarja SKEI, ReO za Pomurje z 04.01.2010, 

ko je ne glede na ustni dogovor o sofinanciranju OO ZSSS Pomurja in tudi danem zagotovilu sekretarja 

OO ZSSS Pomurja Joţeta Turkla na zadnji seji SKEI, ReO za Pomurje, da ni nikakršnih zadrţkov, da bi 

prenesli sedeţ organizacije na sedeţ OOZSSS Pomurja, Kardoševa 2, Murska Sobota. 

 

Problemi pa so nastali po nastopu dela 04.01.2010, ko nismo imel pogojev za delo ne glede na sklenjeni 

dogovor. Zadeva se je od tistega dneva samo stopnjevala zato smo sklicali sejo IO SKEI ReO za 

Pomurje, da se na podlagi zbranih predlogov odločimo o nadaljnjih korakih. Po razpravi in ogledu 

prostorov Gozdnega gospodarstva Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17 ter pogovoru z pravnico 

Simono Horvat, zaposleno v odvetniški pisarni Danilo Hari v Murski Soboti smo se odločili, da gremo 

svojo pot ter vzamemo v najem pisarno v lasti Gozdnega gospodarstva Murska Sobota, Arhitekta 

Novaka 17, katera je odprta vsak torek in četrtek od 07.30 do 15.30 ter vsak drugi in četrti petek v 

mesecu ob isti uri. Za ostale dneve pa se lahko člani SKEI dogovorijo za termin s sekretarjem po 

telefonu (031-818-106 Robi Seršen - sekretar SKEI, ReO za Pomurje oz. na mail: robi.sersen@siol.net), 

enako velja tudi glede nudenja pravne pomoči. 

 

V mesecu februarju smo na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje uradno odprli novo pisarno za vse člane SKEI 

na področju Pomurja, pisarna SKEI, ReO za Pomurje se nahaja v ulici, Arhitekta Novaka 17, Murska 

Sobota (prostori Gozdnega gospodarstva Murska Sobota). 

 

Dogovorili smo se in podpisali pogodbo tudi za koriščenje pravne pomoči za področje celotnega 

Pomurja. Za pravno pomoč za člane SKEI smo se odločili za odvetniško pisarno Danilo Hari v Murski 

Soboti, preko katere nas zastopa pravnica Simona Horvat. Pravna pomoč se lahko koristi samo na 

podlagi izdane napotnice s strani sekretarja. Poleg delovnih, socialnih sporov smo se v pogodbi 

dogovorili, da imajo člani SKEI-ja še pravico do zastopanja na področju odškodninskih zahtevkov. 
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09.02.2010 smo praznovali 20. rojstni dan SKEI-ja. Slavnostna prireditev je bila v Hotelu Paka v 

Velenju, kjer je bil tudi ustanovni sestanek. Ob tem jubileju je bila izdana priloţnostna poštna znamka, 

katera bo krasila marsikatero zbirko ljubiteljev zbiranja poštnih zanamk. S strani SKEI, ReO za Pomurja 

se nas je proslave ob 20. letnici udeleţilo kar nekaj predsednikov oz. članov SKEI, Regijskega odbora 

za Pomurje. 

 

Na 1. seji smo posebej spregovorili o dvigu minimalnih plač ter povišanja plač in uskladitev plač z 

KPD. Predsedniki sindikalnih podruţnic SKEI so poročali o uskladitvi plač v podjetjih iz katerih 

prihajajo. Po predstavitev smo prišli do zaključka, da povsod niso povišali plač oz. se nekateri 

delodajalci izgovarjajo na prepozno objavo v uradnem listu zato bodo opravili poračun plač po objavi 

dodatkov h KPD v Ur.l. RS. V enem podjetju v naši regiji je prišlo do postopnega dviga minimalne 

plače drugod so minimalno plačo dvignili v skladu z zakonodajo. 

 

V mesecu marcu smo sklicali dve seji SKEI, ReO za Pomurje, sejo IO ReO za Pomurje ter sejo NO ReO 

za Pomurje. 

 

Na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje so bile tudi razpisane volitve za predsednika SKEI, Regijske 

organizacije za Pomurje, ki se bodo opravile v mesecu aprilu. 

 

Sklica je bila tudi 2. seja SKEI, ReO za Pomurje z namenom, da predstavimo dejstva glede Pravilnika 

finančno materialnega poslovanja ter odnos do Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na seji je 

prisostvoval kolega Ljubo Cvar sekretar za finance pri SKEI Slovenije, ki je izčrpno ter na razumevajoč 

način razloţil nekatera dejstva povezana ţe z prej omenjenim pravilnikom. 

 

Sklicane je bila tudi seja IO ReO za Pomurje ter  NO ReO za Pomurje z namenom pregleda finančno 

materialnega poslovanja SKEI, ReO za  Pomurje. Člani NO niso imeli nobenih pripomb in kot so 

ugotovili predlagajo sprejem poročila, kot takšnega na seji SKEI, ReO za Pomurje. Na seji IO smo tudi 

obravnavali predlog finančnega načrta za leto 2010, ki bi naj bil v podobni obliki kot prejšnja leta 

razlika je v nekaterih fiksnih stroških, ki so posledica preimenovanja v SKEI, ReO za Pomurje ter 

nekaterih sluţb, kjer smo izbrali lastno pot mimo OO ZSSS Pomurja (pravna pomoč, lastna pisarna, 

sekretar SKEI, ReO za Pomurje…).  

 

Na podlagi razpisanih volitev na 1. seji SKEI, ReO za Pomurje smo v mesecu aprilu izvolili novega 

predsednika SKEI, ReO za Pomurje. Po podanih predlogih sindikalnih podruţnic sta bila evidentirana 

dva kandidata za predsednika SKEI, ReO za Pomurje, Čizmazija Stanislav (zaposlen Varstroj Lendava) 

ter Prajndl Stanislav (zaposlen ARcont d.d.). 

 

V podjetja smo poslali ter od predsednikov sindikalnih podruţnic zahtevali, da dajo na oglasno desko 

pripravljeno analizo glede pokojninske reforme, kaj to konkretno pomeni za zaposlene kateri se bodo 

upokojevali v kratkem in kaj bo prinesel novim zakon generacijam v bodoče.   

 

V sindikalne podruţnice je bil poslan razpis za Ribiško tekmovanje za pokal SKEI, ReO za Pomurje 

(dne 29.05.2010 v gramozni jami Lukač v Krogu pri Murski Soboti) ter letne športne igre SKEI 

Slovenije katere so se zgodile 05.06.2010 v sodelovanju z SKEI, ReO za Zasavje. 

  

Največ smo se v maju ukvarjali z odpuščenimi delavci iz podjetja Varstroj Lendava, za katere smo 

organizirali skupni posvet z našo pravno sluţbo oz. pravnico Simono Horvat, katera je članom 

obrazloţila ter svetovala, kako naprej v dani situaciji. Na podlagi teh odpuščanj, katere so se zgodile v 

maju (15.05.2010 odpuščenih 15 zaposlenih iz podjetja Varstroj d.d. Lendava) ter podana pisna namera 

s strani delodajalca in poslano sindikatu vabilo na skupni posvet o določitvi kriterijev za večje število 

preseţnih delavcev smo se na SKEI, ReO za Pomurje odločili, da skličemo tiskovno konferenco ter ta 

problem predstavimo širši javnosti. 
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Tiskovna konferenca je bila sklicana za 25.05.2010 ob 11.00 uri v prostorih SKEI, ReO za Pomurje. Na 

tiskovni konferenci so sodelovali Lidija Jerkič, predsednica SKEI, Stanislav Čizmazija, predsednik 

sindikalne podruţnice Varstroj, Stanislav Prajndl, predsednik SKEI, ReO za Pomurje ter Robert Seršen, 

sekretar SKEI, ReO za Pomurje. Novinarska konferenca je bila zelo dobro obiskana ter po objavah v 

nekaterih medijih tudi dokaj odmevna. 

 

Napovedana je bila stavka v podjetju Natral d.o.o. Ljutomer. Podjetje se ţe daljši čas ubada z 

problemom likvidnosti. V podjetju so ţe nekaj časa konstantno zamujale plače tudi do 10 dni ampak 

največje teţave so nastopile, ko delodajalec ni izplačal plače za mesec april, zato so se delavci odločili, 

da izvedejo stavko. Stavka je bila napovedana za 28.05.2010 in bi naj trajala do izpolnitve zahtev oz. v 

celotnem izplačilu plače za mesec april. Ker je delodajalec dne 27.05.2010 nakazal akontacijo plače v 

višini 200€ neto so se delavci odločili, da stavko prestavijo za 14 dni oz. se stavka v primeru 

neizplačane plače za mesec april izvede 11.06.2010. Delodajalca smo tudi omenili, kot slabo prakso na 

tiskovni konferenci, ter ga objavili na črni listi SKEI Slovenije.  

 

SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 3. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob enem 

izborno tekmovanje za prvenstvo 

SKEI Slovenije. Tekmovanje je 

potekalo dne 29.06.2010 v 

gramozni jami Lukač v Krogu 

pri Murski Soboti. Prijavljenih in 

sodelujočih je bilo 6 ekip oz. 

sindikalnih podruţnic vsaka z 

tremi tekmovalci, ki so vsi 

skupaj ujeli pribliţno 260 kg rib, 

ki smo jih na koncu spustili nazaj 

v vodo. Ne glede na bojazen smo 

imeli prekrasno vreme za kar je v 

veliki meri zasluţno za odlično 

vzdušje, ki so ga pripravili 

tekmovalci in njihovi 

spremljevalci. Organizacija je 

potekala v domeni Izvršnega 

odbora SKEI, ReO za Pomurje, 

ki je tekmovanje organiziral po 

besedah sodelujočih zelo dobro ob tem, da se je v en glas slišalo, da se drugo leto spet dobimo.  

 

Še rezultati: 

 

EKIPNO 

1. mesto- ARCONT d.d. Gornja Radgona, 3 kazenske točke ( 107 kg)   

2. mesto-ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona, 8 kazenskih točk (36 kg) 

3. mesto- SCT-TKO d.o.o. Murska Sobota, 9 kazenskih točk (43 kg) 

 

POSAMEZNO 

1. mesto- ZALOŢNIK DAVID, ARCONT d.d. (43 kg) 

2. mesto- DERVARIČ MATEJ, ARCONT d.d. (36 kg) 

3. mesto- BOŢIČ MIRKO, ARCONT d.d. (28 kg) 

 

V mesecu juniju smo na našem območju dva dni gostili kolege predstavnike sveta delavcev iz območja 

Mödling pod pokroviteljstvom VÖGB z Dunajske sindikalne šole. V tem času so si ogledali, podjetje 

Elektromaterial iz Lendave in podjetje ARcont d.d. iz Gornje Radgone. Ob tem se je potrebno zahvaliti  



4 

 

 

 

 

obema upravama podjetij, da sta nam omogočili ogled podjetij, predvsem pa gre zahvala predsednikom 

sindikata ter predsednikom sveta delavcev v omenjenih druţbah kateri so vzorno organizirali ta obisk.      

 

V začetku meseca smo tudi sodelovali na VII. 

letnih športnih igrah SKEI Slovenije, ki jih je 

letos organiziral SKEI, ReO Zagorje ob Savi. 

Letos je iz naše ReO sodelovalo manjše število 

članov SKEI (več se jih je prijavilo, potem pa se 

iger niso udeleţili) zato se postavlja vprašanje 

kako izvesti ter organizirati zadevo v bodoče. Z 

uvrstitvami na športnih igrah smo lahko zelo 

zadovoljni saj smo dosegli kar nekaj odličnih 

rezultatov (2. mesto v pikadu - ţenske, 2. mesto 

v vlečenju vrvi – moški v skupni razvrstitvi pa 

smo osvojili 7. mesto od 12 prijavljenih ReO oz. 

OO.  

 

 

V mesecu juliju se je največ dogajalo v začetku meseca potem pa je bilo vidno, da se zadeve umirjajo 

zaradi prihajajočih letnih dopustov.  

 

Kot smo ţe poročali v mesečnih poročilih smo se tudi ta mesec ukvarjali z nekaterimi teţavami v 

podjetju Varstroj zraven tega pa še organizirali stavko v podjetju Natral d.o.o., Ljutomer. V primeru 

Varstroja smo preko naše strokovnem sluţbe vodstvu druţbe posredovali, kar nekaj dopisov v katerih 

smo zahtevali, da se upošteva sindikalna organiziranost v podjetju in delovno pravna zakonodaja ter da 

se pristopi k nadaljevanju pogajanj za podjetniško kolektivno pogodbo. Po skupnem sestanku z 

vodstvom druţbe ter prizadevanjem in vztrajanjem SKEI na vseh nivojih glede »branjenja pravic 

sindikata« za sporni primer »enostranskega urejanja plač s splošnim aktom«, obrodila sadove. Na osnovi  

strokovnih soočanj je direktor sprejel odločitev o razveljavitvi spornega Pravilnika o plačilih za delo in 

podpisali smo pisni dogovor, da se ohrani sedanji plačni sistem (nihče nič ne pridobi in nihče nič ne 

izgubi) na ta način je na koncu prevladal razum na strani delodajalca. 

 

V začetku meseca sem sodeloval na dveh sejah katere sta sklicale sindikalna podruţnica ARCONT d.d. 

Gornja Radgona in  ALTRAD- LIV d.o.o. Rogašovci.  

 

Podjetje Natral d.o.o. iz Ljutomera se je ţe dalj časa ukvarjalo z likvidnostnimi teţavami kateremu so 

izbile dno neizplačane plače za mesec april, maj, junij ter neizplačilo regresa za letni dopust zato so se 

delavci odločili ter  napovedali stavko za 28.07.2010 in s tem zaustavitev proizvodnje. 

Na seji smo se tudi odločili, da bodo delavci do nadaljnjega ostali doma, ker nekateri sploh niso imeli 

finančnih sredstev za prihod na delo. Ker je delodajalec v tem času pokazal interes, da se problem v 

podjetju reši (izplačane plače za april, maj ter do 06.08.2010 izplačilo celotnega dela regresa za letni 

dopust) se je stavka z 02.08.2010 prekinila. Ugotovimo lahko, da se zadeva Natral vleče skozi celo leto 

2010 s tem, da lahko še dodatno ugotovimo, da bi bile najverjetneje zadeve  bistveno slabše, če nebi v 

podjetju ne bi bil organiziran sindikat SKEI.     

 

V mesecu avgustu smo včlanili kar nekaj novi članov iz podjetja INOKS d.o.o. ter iz AGROMEX d.o.o. 

(bivša Panonija), obe iz Murska Sobote s včlanitvijo pa so takoj prišli problemi z neizplačanimi plačami 

ter prispevki v obeh podjetjih (do tistega trenutka delodajalec ni izplačal 3 plače, po našem ukrepanju je 

ostala neizplačana plača le še za mesec avgust). Iz obeh podjetij smo nekaj članov napotili v pravno 

sluţbo. V podjetje INOX pa je bil s strani pravnice poslan zahtevek za takojšnje izplačilo vseh zaostalih 

obveznosti do delavcev, v enem primeru pa smo delavcu svetovali ter mu pomagali pri izredni odpovedi 

pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov na strani delodajalca. Obe podjetji sta bili nemudoma uvrščeni 

na črno listo pri SKEI Slovenije ter z obema podjetjema oz. direktorjema druţbe opravljen razgovor.   
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V mesecu septembru smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstaviti delo regijske 

organizacije do konca letošnjega leta. V program smo dali posvet za sindikalne zaupnike, kateri bo 

potekal v organizaciji OO SKEI Ptuj na teme katere so trenutno najbolj aktualne. Predavateljica na 

posvetu je bila predsednica Lidija Jerkič.      

 

V mesecu septembru smo sodelovali 

tudi na prvenstvu SKEI, v lovljenju 

rib z plovcem katero je potekalo v 

organizaciji SKEI Slovenije, ReO 

Velenje. Na tekmovanju, ki so 

potekala v Škalskem jezeru smo 

sodelovali tudi mi z ekipo katero so 

sestavljali člani sindikalne 

podruţnice SKEI ARCONT d.d. iz 

Gornje Radgone. Po srditem 

ribiškem boju smo osvojili zelo 

solidno 3. mesto med ekipami 

(sodelovalo je 9 ekip iz celotne 

Slovenije), ter 1. ter 3. mesto med 

posamezniki. 

 

 

V mesecu oktobru smo skupaj s 

kolegi OO SKEI Ptuj izvedli 

seminar (ob tem iskrena hvala 

kolegom za res dobro organiziran 

seminar, izkazali so se kot dober 

gostitelj-sigurno bomo zadeve 

ponavljali tudi v bodoče). Udeleţba 

na seminarju iz obeh regij je bila 

odlična kot tudi izbrana tema katero 

je predstavila predsednica SKEI 

Lidija Jerkič. Ocena po razgovoru z 

udeleţenci je bila, da bi bilo 

potrebno takšne seminarje 

organizirati večkrat, ker zadeva ni 

bila mišljena kot seminar ampak 

sproščen razgovor z predsednico o 

aktualnih zadevah na terenu. 

 

V mesecu oktobru smo ustanovili 

novo sindikalno podruţnico CARTHAGO d.o.o. iz Odrancev  

 

(proizvodnja avtodomov višjega cenovnega razreda za celotno Evropo). Na začetku se je v sindikat 

včlanilo 17 zaposlenih (vseh zaposlenih cca. 200),  konec leta 2010 pa ugotavljamo da se je članstvo 

povečalo na 22 članov SKEI. Na ustanovni seji so izvolili 3 članski izvršni odbor, kateri bo zastopal 

člane v morebitnih zadevah. 

 

V meseca novembru smo na pobudo kolegov iz sindikalne podruţnice Elektromaterial iz Lendave 

izvedli skupno sejo komisije za ţenska vprašanja na temo obstoja invalidskih podjetij. Predsednica 

komisije Mateja Gerečnik, (ob tem zahvala predsednici ter članicam komisije, da so ravno našo regijo 

izbrale za izvedbo seje) kI je predstavila dobro prakso iz svojega podjetja na temo vseţivljenjskega  



6 

 

 

 

 

učenja. Na seji je bil prisoten predsednik delovnih invalidov R Slovenije Drago Novak ter predsednica 

SKEI Lidija Jerkič. 

 

S predsednikom regije sva se udeleţila meddrţavnega seminarja v Kranjski gori kateri je potekal skupaj 

s kolegi iz Hrvaške (SMH) pod pokroviteljstvom FES-a. Vsak sindikat je predstavil svojo organiziranost 

na terenu. V razpravah smo lahko ugotavljali, kaj ima eden boljše urejeno od drugega oz. kaj se lahko 

naučimo eden od drugega. Po seminarju je bila na kratko izvedena seja IO na temo pogajanj na temo 

KPD, katera so se začele v začetku leta 2011.   

 

V tem mesecu sva se s sekretarjem za regionalizacijo Albertom Vodovnikom udeleţila delovno 

spoznavnega sestanka z vodstvom druţbe Carthago iz Odranec kjer smo v prejšnjem mesecu ustanovili 

novo sindikalno podruţnico in ki je v tem mesecu dobila vse dokumente za svojo delovanje. Na 

sestanku je bilo govora o delovanju ter predstavitvi SKEI-ja. Z vodstvom druţbe smo se dogovorili o 

nadaljnjih delovnih sestankih na katerih bomo poskušali rešiti probleme kateri so do sedaj nastali 

(prerazporeditev delovnega časa, odpravo negativne delovne uspešnosti, izplačilo nadur, pogoji dela…). 

 

V mesecu decembru smo izvedli aktivnosti v zvezi z volitvami na vseh nivojih SKEI. V sindikalne 

podruţnice so bili posredovani vsi dokumenti ter obrazci potrebni za izvedbo volitev. Sekretar je 

posebej opozoril na dokumentacijo, ki so jo vse sindikalne podruţnice prejele (nekaj po e-pošti nekaj pa 

tudi po navadni pošti) ter da je potrebno volilne komisije seznaniti oz. dati dokumentacijo, da jo 

preučijo ter da se volitve izvedejo na podlagi sprejetih pravil o evidentiranju  in kandidiranju za funkcije 

v sindikalni podruţnici.  

 
Podana je bila informacija glede izbiranje podpisov proti pokojninski reformi ter malega dela, kateri podpisi bi se 

naj začeli zbirati v začetku leta 2011. 

 

V celotnem letu smo zaprosili za kar nekaj pravnih mnenj našo strokovno sluţbo (Bogdana, Braneta, ter 

Barbaro) ki so mi bili v pomoč in bi mi bilo brez njih kot najmlajšemu sekretarju zelo teţko. Zato še 

enkrat vseh hvala za vašo strokovno pomoč ter podporo za v prihodnje.  

 

To bi bilo na kratko opisano delo v regijski organizaciji za Pomurje, kot vidite je bilo kar nekaj 

aktivnosti, mogoče je katera izostala ampak se bomo potrudili, da bomo zadeve realizirali v letu 2011. 

 

Z lepimi pozdravi.   

                                                                                                     Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                            

Robert Seršen   

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                           


