
 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 

 
 

 REO za POMURJE 

Arhitekta Novaka 17, p.p. 326 

9000 Murska Sobota 

Poslovnega sistema Gorenje 

Regijski odbor 
 

    

 

 SKEI - REO za POMURJE 

Arhitekta Novaka 17, p.p. 326, 9000 Murska Sobota 
Davčna številka: 27670686, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 5953693000. IBAN: SI 56 61000 0001867985, BIC: HDELSI22 

W: www.skei.si, M: robi.sersen@siol.net, T: +386 (0)31 818 106 

 

                                                                                                                      

Datum: 18.04.2015 

 

 
 

 

Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi na kratko kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2015. 

 

V lanskem letu so bilo sklicane 4. seje ReO SKEI Pomurje ter 1. seja IO ReO za Pomurje. 

 

Eno sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstavitve ter razdelitve materiala (kolektivne 

pogodbe z razlago in brez razlage). Ker je bilo s strani predsednikov ter tudi članov nekaj 

nejevolje smo posebej predstavili nekatere spremembe znotraj nove KPD katere so se zgodile ob 

podpisu (s strani sekretarja za KP in plačni sistem Bogdana Ivanoviča je bila pripravljena tabela o 

razlikah med staro in novo KPD).  

 

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. 

 

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 2014. 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 2015, 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…). 

 

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 23.05.2015 v 

gostišču Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 6 ekip oz. sindikalnih podružnic 

vsaka s tremi tekmovalci, ki so skupaj ujeli približno 120 kg rib, ki smo jih na koncu spustili nazaj 

v vodo. Ne glede na vremensko napoved smo imeli prekrasne vremenske pogoje za kar je v veliki 

meri zaslužno 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. Na državno prvenstvo so se uvrstili prvi štirje 

najboljši posamezni tekmovalci. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. ARCONT d.d. Gornja 

Radgona 

2. TKO d.o.o. 

3. Daihen Varstroj d.d. Lendava 

Vrstni red posamezno: 

1. Delfina Vrban ARcont d.d. 

2. Franc Šantl ARcont d.d. 

3. Srečko Fraič TKO d.o.o 

 

 

 

 

 

Slika: Arhiv SKEI Pomurje 

 

 

Po kar nekaj zapletih je prišlo do podpisa nove PKP v podjetju ARcont d.d. ter ARcont ip d.o.o. iz 

Gornje Radgone. Ob tem zahvala Bogdanu Ivanoviču, ki je vodil in izpeljal oz. pomagal pripeljati 

pogajanja do konca. 

Kot običajno smo se največ ukvarjali z »biseri« naše regije, katera so tudi že dalj časa na »črni 

listi« SKEI Slovenije (IKETT, Agromex, Inox galvanika) glede neizplačanih plač ter prispevkov.  

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

odškodninskih tožb. 

 

Po sindikalnih podružnicah smo aktivno sodelovali pri zbiranju podpisom volivcev za podporo 

pobudi za vložitev predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači. 

Z veseljem lahko sporočimo, da smo v Pomurju bili med vsemi sindikati dejavnosti najbolj pridni 

pri zbiranju teh podpisov.  

 

 

Z ekipo smo se udeležili tudi ribiškega 

tekmovanja za Memorial Franca 

Trbuca kateri je potekal v organizaciji 

SKEI, ReO Celje. 
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Ker se mandatno obdobje 2011- 2016 počasi izteka in ker je bil sprejeti sklep o sklicu kongresa 

SKEI Slovenije se je potrebno bilo pripravljati na volitve v sindikalnih podružnicah v naši regiji.  

Na zadnji seji regije je bilo predstavljen rokovnik oz potek izvedbe volitev v sindikalnih 

podružnicah (časovno okvir izvedbe volitev na vseh nivojih)  

 

Na zadnji seji se je tudi na pobudo direktorja Delavske hranilnice d.d. prestavila DH v naši regiji z 

nekaterimi novostmi za naše člane ter predvsem kakšne ugodnosti dobijo naši člani z prenosom 

TRR računa na poslovalnico DH v Murski Soboti.  

 

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

Ivanoviča, ter Barbaro Kozina), ki sta nam v veliko pomoč. Zato še enkrat obema 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 

dogodkov, mogoče je kateri izostal, ampak se bomo potrudili, da zadeve realiziramo v letu 2016. 

 

Z lepimi pozdravi.   

                                                                                                     Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

                                                                                                                                                                                                                          

Robert Seršen                                                                                                                                                                                                                       

 


