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Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi na kratko kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2018. 

 

V lanskem letu so bile sklicane 3. seje ReO za Pomurje ter 1. seja IO ReO za Pomurje ter 1. seja 

NO SKEI, ReO za Pomurje. Aktivno smo tudi sodelovali na sejah IO SKEI Slovenije kot tudi na 

RO SKEI Slovenije. 

 

V začetku leta smo se največ ukvarjali z podjetjem IKETT d.o.o., katero je potem po celoletni 

agoniji pristal v stečaju. 

Članom smo pomagali z pravno pomočjo odvetnice Simone Horvat, katera je pripravila vse 

potrebno dokumentacijo in jo tudi poslala na vse pristojne inštitucije, katere se v primeru stečaja 

morejo obvestiti tako, da članom ni bilo potrebno skrbeti ali bodo pravilo vložili ali kam sploh 

vložiti zahtevek. 

 

V sredini leta se je SKEI-ju pridružila nova sindikalna podružnica FARMTECH IZ Ljutomera. Do 

sedaj se jih je včlanilo okoli 55 članov ampak je tu dosti večji potencial, ker jih je zaposlenih okoli 

180 oz do konec leta 2020 bi se naj število zaposlenih povečalo na 350. Zato aktivno delamo smo 

podali tudi predlog za povišanje plač, dali smo tudi predlog PKP v poletnih mesecih smo 

delodajalca opozorili na temperature v podjetju in je tudi izvedel ukrepe v skladu z VZD. 

Z vsakim letom tudi ugotavljamo, da s težavo najdemo kader (nasploh, da sestavimo IO sindikalne 

podružnice ) zato sem ko sekretar že v 6 sindikalnih podružnicah kot zunanji sindikalni zaupnik oz 

predsednik sindikata. 

 

Na podlagi pomoči naše strokovne službe (Barbare Kozina, Ljubo Cvar in Bogdan Ivanovič) smo 

v večini podjetjih podali v mesecu avgustu oz. septembru zahtevek za povišanje plač. Tako smo 

podali predlog za pogajanje v podjetju ARCONT d.d., ARCONT IP d.o.o., Elrad International 

d.o.o., ALTRAD-LIV d.o.o., Kutsenits, Framtech. Zneski oz zahteve so bile različno podane od 

podjetja do podjetja različno odvisno od stanja oz. v kakšni finančni situaciji je podjetje. Konec 

leta smo prišli v večino podjetij do zaključka pogajan oz. prišlo je do podpisa PKP ali dogovorov 

o povišanju plač. 

 

V Arcontu v obeh podjetjih smo se uspeli uskladiti pri znesku minimalno izplačane plače v višini 

940€ bruto plus dodatki ter vse osnovne plače so se z 1.1.2019 povišale za 2,64%.  



 

V TKO so se z 1.1.2019 dvignile vse osnovne plače zaposlenih za 4,6% , ovrednotili so določene 

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

V drugih podjetij so se plače dvignile v skladu z podpisom nove tarifne priloge znotraj KPD na 

nivoju države.   

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

podjetjih ni bilo izplačila božičnice.   

 

V celotnem letu smo podali, kar nekaj prijav tudi na inšpektorat za delo (Carthago, IKETT, INOX 

Plus…) ampak ugotavljamo, da pač nekateri inšpektorji nimajo »jajc« da bi odreagirali in spisali 

denarne kazni in ostane samo pri opozorilih. 

Skupaj z pravno službo smo pripravili, kar nekaj izrednih odpovedi na to temo ter vložili, kar 

nekaj odškodninskih tožb. 

 

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

finančno materialnega poslovanja SKEI, ReO za  Pomurje za leto 2018. 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 današnji dan lahko potrdimo, da je 

reorganizacija prinesla rezultate in smo leto 2018 res, da ne vem kako velikim plusom ampak ne 

glede na vse smo končali z pozitivnim rezultatom. 

 

SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 10. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob enem 

izborno tekmovanje za prvenstvo SKEI Slovenije. Tekmovanje je potekalo dne 19.05.2019 v 

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

tekmovalci, ki so skupaj ujeli približno 150 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. Letos je tekmovanje na Državnem nivoji potekalo v Velenju 

katerega smo se tudi udeležili. 

 

Vložili smo kar nekaj truda v ustanavljanje novih sindikalnih podružnic (ustanovljena na žalost je 

bila samo ena sindikalna podružnica Farmtech) bil sem prisoten na kar nekaj sestankih, ampak z 

žalostjo lahko ugotavljamo oz. analiziramo, da ljudje kak dolgo v nekaj niso primorani tega ne 

bodo storili (bili smo ponovno v Carthagu da bi oživeli sindikalno podružnico).  

Bili smo malo v manjšem številu udeleženci tudi protestnega shoda pred Gospodarsko zbornico. 

 

Predvidene aktivnosti v letu 2019: 

- sklic saj 3 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 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 2019. 

 

 

Z lepimi pozdravi.   

                                                                                            Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

                                                                                                                                                                                                                          

Robert Seršen  

 


