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Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi na kratko kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2016. 

 

V lanskem letu so bile sklicane tri seje ReO za Pomurje, ena seja IO ReO za Pomurje in ena 

korespondenčna seja IO ReO za Pomurje . 

 

V začetku leta smo se dogovorili ter podpisali nadaljnjo pogodbo tudi za koriščenje pravne pomoči 

za področje celotnega Pomurja. Za pravno pomoč za člane SKEI smo se odločili za odvetnico 

Simono 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. 

 

IO ReO za Pomurje in NO ReO za Pomurje sta bili sklicani z namenom pregleda finančno 

materialnega poslovanja SKEI, ReO za  Pomurje za leto 2015. Podrobno finančno poročilo je 

pripravil računovodski servis VAL s.p. Člani NO niso imeli nobenih pripomb in so predlagali 

sprejem poročila na seji SKEI, ReO za Pomurje. Na seji IO smo tudi obravnavali predlog 

finančnega načrta za leto 2016, ki bi naj bil v podobni obliki kot prejšnja leta, razlika je v 

nekaterih fiksnih stroških, ki so posledica racionalizacije regijske organizacije (pravna pomoč, 

računovodstvo, telekomunikacijske storitve, potni stroški, zastopanje kot zunanji sindikalni 

zaupnik…). Na današnji dan lahko potrdimo, da je reorganizacija prinesla rezultate zato smo leto 

2016 res, končali z pozitivnim rezultatom. 

 

Ker je bilo leto 2016 tudi kongresno leto je bilo potrebno izvesti volitve na vseh nivojih 

organiziranosti SKEI. V dogovorjenih rokih smo izpeljali volitve v vseh sindikalnih podružnicah 

do konec meseca marca. V vseh sredinah smo se držali že vnaprej dogovorjenega rokovnika za 

izpeljavo volilnih postopkov tako, da ni prihajalo do podvajanja volilnih sej, zaradi tega smo bili 

prisotni na vseh volilnih sejah. Ugotavljamo da je trend v nekaterih sindikalnih podružnicah šel v 

to smer, da so se člani rajši odločili za zunanjo strokovno pomoč (Elrad, Kutsenits, ARCONT d.d., 

Altrad-Liv, Cleangrad). V ostalih sindikalnih podružnic SKEI so ostali funkcionarji stari člani oz. 

predsedniki sindikalnih podružnic.  

 

V mesecu aprilu smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstavitev nekaterih 

aktivnosti v prihajajočih mesecih. Predsednik, kot tudi sekretar SKEI, ReO za Pomurje sta v 

kratkem predstavila aktualne zadeve na področju, kjer smo bili najbolj aktivni ter na tej seji so 

potekale tudi volitve za predsednika in podpredsednika regije. 



 

 

 

Na podlagi sprejetega sklepa o razpisu volitev za predsednika in podpredsednika SKEI, ReO za 

Pomurje za mandatno obdobje 2016-2021: 

 Za predsednika SKEI, ReO za Pomurje je bil predlagan in izvoljen za mandatno obdobje 

2016-2021 Stanislav Čizmazija. 

 Za podpredsednika  SKEI, ReO za Pomurje je bil predlagan in izvoljen za mandatno 

obdobje 2016-2021 Krajnc Branko. 

 

Kot vsako leto smo se tudi letos ukvarjali z »biseri« naše regije, katera so tudi že dalj časa na 

»črni« listi SKEI Slovenije (IKETT, Agromex, Inox galvanika, ELTI Gornja Radgona) glede 

neizplačanih plač ter prispevkov. Skupaj z pravno službo smo pripravili kar nekaj izrednih 

odpovedi na to temo ter vložili, kar nekaj odškodninskih tožb. Kar nekaj je bilo prijav na določene 

inšpekcijske službe zaradi kriterijev kateri so povezane z delovno pravno zakonodajo ali varstvom 

in zdravjem pri delu.  

 

Vložili smo kar nekaj truda v ustanavljanje novih sindikalnih podružnic ampak z žalostjo lahko 

ugotavljamo oz. analiziramo, da kako dolgo se ni potrebno izpostaviti tako dolgo obstaja volja po 

organiziranju sindikata v podjetju, ko pa pride do pritiskov s strani delodajalca v podjetjih pa se 

vsi po vrsti ustrašijo in od organiziranja sindikata volja po organiziranju sindikata usahne. 

 

V celotnem letu smo zaprosili za kar nekaj pravnih mnenj našo strokovno službo (Bogdana, 

Braneta, ter Barbaro), ki so nam bila v veliko pomoč. Zato še enkrat vsem hvala za vašo strokovno 

pomoč ter podporo za v prihodnje.  

 

SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 8. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob enem 

izborno tekmovanje za prvenstvo SKEI Slovenije. Tekmovanje je potekalo dne 21.05.2016 v 

ribnikih Gradišče. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 6 ekip oz. sindikalnih podružnic vsaka z tremi 

tekmovalci, ki so skupaj ujeli približno 140 kg rib, ki smo jih na koncu spustili nazaj v vodo. 

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. 

 

Rezultati posamezno 

 

Zap.št. Ime in priimek Zaposlen Kilogrami Mesto 

1. Franc Šantl  ARCONT d.d. 26,30 1. 

2. Zvonko Vamberger  ARCONT d.d. 24,80 2. 

3. David Perkič  ARCONT d.d. 20,65 3. 

4. Boštjan Kous  Kutsenits Int. 12,65 4. 
 

Skupni rezultati ekipno 

 

Zap.št. EKIPA KILOGRAMI TOČKE MESTO 

1. ARCONT d.d. 71,75 3 1. 
2. TKO M. Sobota 24,75 9 2. 
3. Daihen Varstroj 16,10 10 3. 
4. Natral 14,60 11 4. 
5. Kutsenits Int. 13,80 12 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Arhiv SKEI Pomurje 

 

 

V mesecu septembru je bila SKEI, Regijska organizacija za Pomurje organizator 9. državnega 

prvenstva SKEI Slovenije v lovu rib s plovcem za Memorial Franca Trbuca enega od 

ustanoviteljev tega tekmovanja.  

 

Tekmovanje je potekalo v soboto dne 03.09.2016 na ribnikih Gradišče temeljna enota Tišina. 

Prijavljenih in sodelujočih je bilo 8 ekip sestavljene iz regijskih oz. območnih organizacij vsaka po 

4 tekmovalci. Vseh 32 ribičev je skupaj ujelo približno za 29 kg rib, katere smo na koncu vrnili 

nazaj v vodo. Ob tem, da smo imeli naročeno lepo vreme so za dobro vzdušje zaslužni tudi  

tekmovalci in njihovi 

spremljevalci ter člani ribiške 

družine, kateri so pripravili 

nekatere prekmurske dobrote. 

Organizacija je potekala v 

domeni SKEI, ReO za 

Pomurje, ki je tekmovanje 

organiziral po besedah 

sodelujočih zelo dobro.  

 

 

 

 

 

 

 

 Slika: Arhiv SKEI Slovenije 

 Slika: Arhiv SKEI Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rezultati posamezno 

 

 Zap. št. Star. št. Ime in Priimek Kilogrami Osvojeno mesto 

1.  14 FRANC ŠANTL 10,250 1. 

2.  28 VALTER RUSTJAN 9,850 2. 

3.  27 MATIJA GRIVEC 9,450 3. 
 

 

Rezultati ekipno 

 

Zap. št. SKEI Regija Kazenske točke Osvojeno mesto 

1.  SKEI, ReO Velenje  10 1. 

2.  SKEI, ReO Posočje 11 2. 

3.  SKEI, ReO Celje 12 3. 
 

Napisana oz. omenjana so samo nagrajena prva tri mesta tako v posamični kot skupni rezultatih. 

 

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

dogodkov, mogoče je kateri izostal, ampak se bomo potrudili, da zadeve realiziramo v letu 2017. 

 

Z lepimi pozdravi.   

                                                                                                     Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

                                                                                                                                                                                                                          

Robert Seršen                                                                                                                                                                                                                       

 


