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Spoštovani člani in članice, 

 

predstavili bi vam radi na kratko kaj in katere aktivnosti smo opravili v letu 2011. 

 

V lanskem letu je bilo sklicanih 8. sej ReO za Pomurje ter 2. seji IO ReO za Pomurje. 

 

V mesecu januarju smo sklicali eno sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstavitve ter razdelitve 

propagandnega materiala, kateri se je nanašal na Zakon o malem delu in Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). S predsednikom regije smo organizirali stojnico na kateri smo 

aktivno sodelovali pri zbiranju podpisov na upravnih enotah. Ob tem lahko povemo, da smo zelo dobro 

sodelovali z OO ZSSS Pomurje oz. z njegovim sekretarjem Jožetom Turklom. Zahvala gre tudi vsem, ki 

so kakorkoli pomagali pri zbiranju podpisov, istočasno pa smo dokazali vladajoči koaliciji, da če je 

potrebno smo lahko še kako složni ter osredotočeni na dosego cilja. 

 

V naši regiji se je zgodil v začetku leta tudi stečaj podjetja Natral d.o.o. Ljutomer, kjer je zaradi 

finančnih težav in pomanjkanja dela v podjetju prišlo do stečaja podjetja, oz. za delavce je to pomenilo 

konec agonije. Težave so bile tako velike saj je lastniku zmanjkalo vizije in sredstev za rešitev podjetja. 

Na SKEI, ReO za Pomurje kot tudi na SKEI Slovenije smo jim priskočili na pomoč z enkratnim 

izplačilo solidarnostne pomoči. Nekaj delavcev pa se je odločilo za izredno odpoved pogodbe o 

zaposlitvi iz krivdnih razlogov, ki so na strani delodajalca.   

 

Z velikim zadovoljstvo vam želim sporočiti, da smo izpeljali volitve v vseh sindikalnih podružnicah do 

konec meseca februarja. 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. V večini sindikalnih podružnic SKEI so ostali funkcionarji stari člani oz. predsedniki 

sindikalnih podružnic razen v primeru ARCONT IP d.o.o. ter ELRAD INT. d.o.o. oba iz Gornje 

Radgone. V obeh sindikalnih podružnicah je bil izvoljen celotni novi IO v primeru ELRAD-a pa so se 

članice ter člani odločili, da jim sekretar ReO SKEI kot zunanji sindikalni zaupnik pomagam pri 

vodenju sindikalne podružnice. V vseh sindikalnih podružnicah so že tudi izvedli prve seje IO, kjer so 

nekateri že obravnavali finančna poročila za leto 2010 ter plan dela za leto 2011. 

 

V mesecu marcu 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. Priprave tečejo na izvedbo referenduma o 

malem delu ter nadaljevanje zbiranje podpisov glede razpisa referenduma o pokojninski reformi. 

Posebej je bilo izpostavljeno dejstvo, da je potrebno aktivno pristopiti k realizaciji priprave na oba  

 

 

 



2 

 

 

 

 

referenduma, ker so naši člani oz. vsi zaposleni v naših branžah na udaru, če bi bila sprejeta takšna 

oblika zakona kot ga ponuja vlada RS. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa na 3. seji o volitvah predsednika SKEI, ReO za Pomurje, kjer je bil sprejet 

predsedniku Stanislavu Prajndl-u kot tudi podpredsedniku Stanislavu Čizmazija, sklep o začasnem  

mandatu oz. oba mandata sta bila vezana na ponovno izvolitev za predsednika sindikalne podružnice: 

 Za predsednika SKEI, ReO za Pomurje je bil potrjen za mandatno obdobje 2011-2016 

Stanislava Prajndl. 
 Za podpredsednika  SKEI, ReO za Pomurje je bil potrjen za mandatno obdobje 2011-2016 

Stanislav Čizmazija. 

 Na podlagi razprave na seji SKEI, ReO za Pomurje smo člani soglasno podprli predlog, da se za 

predsednico SKEI predlaga LIDIJO JERKIČ dosedanjo predsednico SKEI Slovenije. 

 Na podlagi razprave na seji SKEI, ReO za Pomurje  smo člani soglasno podprli predlog, da se za 

podpredsednico SKEI za elektroindustrijo predlaga MATEJO GEREČNIK  predsednico ETI 

Izlake. 

V mesecu aprilu je bil izbojevan prvi veliki boj na fronti 

imenovan referendumi, kjer smo z veliko večino glasov 

zavrnili predlog Zakona o  malem delu. Čaka pa nas še en 

za nas najbolj pomemben boj Zakon o pokojniki reformi, 

ki bo potekal v mesecu juniju.   

 

Skupaj s pravno službo oz. pravnico Simono Horvat smo 

pomagali delavcem Natral-a, da so vložili tožbene 

zahtevke na sodišče ter na jamstveni sklad R Slovenije. 

 

V tem mesecu smo sklicali sejo IO SKEI, ReO za 

Pomurje z namenom priprave finančnega poročila za leto 

2010 ter sejo NO SKEI ReO za Pomurje katera je 

opravila inventurni pregled ter podala mnenje glede 

finančnega poročila za leto 2010. NO je finančno poročilo 

sprejel soglasno brez pripomb.  

 

Z našo pomočjo so delavci napovedali ter izvedli stavko v 

podjetju INOKS obrat Galvanika, kjer so po stavki v 

jutranji izmeni dobili izplačane zaostale plače. 

 

Mesec maj je bil zelo aktiven sklicali smo sejo SKEI, ReO 

za Pomurje z namenom sprejema finančnega poročila za 

leto 2010 in obravnavali ter sprejeli smo program dela za 

leto 2011. 

 

V tem mesecu sta bila sklicane dve seje IO SKEI Slovenije 

ter ena seja RO SKEI Slovenije na katerih sva bila prisotna 

s predsednikom.  

 

Ena od sej je bila organizirana tudi v naši regiji (ob tem 

zahvala vsem iz podjetja Elektromaterial d.d. iz Lendave, 

kjer smo si lahko ogledali proizvodni proces).  

 

SKEI Slovenije je bil v tem mesecu tudi organizator Mednarodnega srečanja-memorandumske skupine 

katera je potekala v Moravskih Toplicah v hotelu Vivat. Skupaj s kolegom Bogdanom Ivanovičem smo 

jim poskušali v kratkem predstaviti našo pokrajino.  

 



3 

 

 

 

 

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 21.05.2011 v gostišču 

Malibu na Kapaci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 6 ekip oz. sindikalnih podružnic vsaka z tremi 

tekmovalci, ki so skupaj ujeli približno 120 kg rib, ki smo jih na koncu spustili nazaj v vodo. Ne glede 

na vremensko napoved g. Trontlja 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 ob tem, da se je v en glas slišalo, da se drugo leto spet dobimo. Ob tem se 

zahvaljujemo vsem podpornikom ter sponzorjem kateri so pripomogli, da  so vsi tekmovalci  prejeli 

praktične nagrade. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. ARCONT d.d. Gornja Radgona 

2. SCT-TKO d.o.o. 

3. ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona 

Vrstni red posamezno: 

1. Dervarič Matej 22,70 kg 

2. Kegl Borut 16,05 kg 

3. Kranjc Danilo 10,55 kg 

 

SKEI, ReO za Pomurje je tudi sodelovala na 

letnih športnih igrah SKEI Slovenije, kjer je 

skupno osvojila 11. mesto ter nekaj odmevnih 

rezultatov posamezno.  

 

 

V mesecu juniju je bil izveden VI. Kongres 

SKEI Slovenije na katerem smo izvolili nove 

organe vodenja našega SKEI-ja. Za novo 

(staro) predsednico je bila izvoljena Lidija 

Jerkič. Sklicana je bila seja SKEI, ReO za 

Pomurje na kateri je tudi sodelovala 

predsednica Lidija Jerkič s svojimi sodelavci 

(ob tem dogodku smo ji iskreno čestitali za 

ponovno izvolitev kot predsednice SKEI 

Slovenije). Govora je bilo predvsem o 

kongresu ter o nekaterih aktivnostih, ki se 

bodo morale zgoditi v jesenskem času, če 

delodajalci ne bodo hoteli prisluhniti 

predlogom naše pogajalske skupine. V 

primeru neuspešnih pogajanj bomo primorani 

napovedati ter izvesti stavko po celi Sloveniji. Na seji je bil tudi okvirno prestavljen program dela za 

drugo polovico leta. Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI, pa so podali poročila glede izplačila 

regresa za letni dopust iz svojih podjetij. Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je večino podjetij 

izplačalo regres za letni dopust, problem se pojavlja v nekaterih podjetjih, kjer zaradi ne objave zneskov 

višine regresa za letni dopust v Uradnem listu R Slovenije niso izplačali regresa, kot je bilo izpogajano 

na nivoju države. Črne cvetke so kot je že nekaj let v navadi ena in ista podjetja (INGLAR Gornja 

Radgona, IKETT Murska Sobota), kjer bo potrebno z prijavo inšpekciji ter morebitno napovedjo stavke 

izsiliti izplačilo regresa za letni dopust za leto 2011.  

 

S kolegom Branetom Plavcem sekretarjem SKEI sva sodelovala na seji, kjer so tekla pogajanja med IO 

sindikalne podružnice SKEI Carthago iz Odranec in vodstvom družbe. Pogajanja so tekla predvsem o 

povišanju plač, delodajalcu pa smo posebej predstavili našo zakonodajo, ki jo kot tuji vlagatelj, ali ne  
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pozna ali pa si jo razlaga tako kot jim ugaja v danem trenutku. Opozorili smo jih tudi na nekaj 

nepravilnosti, ki jih morajo odpraviti v nasprotnem primeru se bo o kršitvah obvestilo pristojno 

inšpekcijsko službo.   

 

Na žalost so prišle tudi žalosten novice, ko smo se v začetku 

meseca julija morali poslovili od našega kolega, prijatelja i 

bivšega predsednika ReO SKEI za Pomurje, Stanislava 

Prajndla, ki ga je izdalo njegovo srce na pohodu, ki ga je 

organizirala športna sekcija Arcont. Sigurno bomo ustvarjali 

ter nadaljevali z delom, ki ga je začrtal s svojimi idejami. Naj 

počiva v miru. 

 

V tem mesecu je bila tudi sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje 

z namenom izvolitve in imenovanje predsednika SKEI, ReO za 

Pomurje. Po razpravi ter predlogih je bil izvoljen Stanislav 

Čizmazija zaposlen v podjetju VARSTROJ d.d. Lendava. Pri 

opravljanju funkcije mu je SKEI, ReO za Pomurje zaželela 

veliko uspehov ter srečno roko pri vodenju regije. Za 

podpredsednika je bil imenovan in izvoljen Ciril Cigut 

zaposlen v podjetju Elektromaterial d.d. iz Lendave. Na seji 

smo informirali predsednike sindikalnih podružnic ter na 

podlagi tega sprejeli osnutek sklepa o možnosti združevanja z 

SKEI, ReO Štajerske. 

 

Mesec avgust je bil že precej obarvan dopustniško, ampak ne glede na to smo  v sindikalni podružnici 

ARCONT d.d., Gornja Radgona na seji IO izvolili novega predsednika. Po predlogih, ki so bili 

predstavljeni na seji IO sindikalne podružnice SKEI je za predsednika IO SKEI ARCONT d.d. bil 

izvoljen Erik Šumak dosedanji član IO. 

 

Pri predsednici SKEI Slovenije Lidiji Jerkič je bil izveden sestanek na katerem sva sodelovala sekretar 

ReO SKEI Štajerske, Martin Dular in sekretar ReO SKEI za Pomurje, Robert Seršen. Lidiji Jerkič sva 

predstavila idejo o združevanju obeh regij in sodelovanju na nekaterih področjih sindikalnega dela. 

Predlog o združevanju je naletel na plodna tla, združevanje pa je bilo potrebno potrditi še na organih 

SKEI Slovenije ter na obeh regijah. 

 

V mesecu septembru je bila SKEI, Regijska 

organizacija za Pomurje organizator 4. Državnega 

prvenstva SKEI Slovenije v lovu rib s plovcem, ob 

tem je bil to tudi  prvi Memorial Franca Trbuca 

enega od ustanoviteljev tega tekmovanja. Z minuto 

molka smo se poklonili prej omenjenemu Francu 

Trbucu ter bivšemu predsedniku SKEI, Regijske 

organizacije za Pomurje Stanislavu Prajndlu, kateri 

je bil eden od pobudnikov, da takšno tekmovanje 

organiziramo v naši regiji. 
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Tekmovanje je potekalo v soboto dne 03.09.2011 na ribnikih Gradišče temeljna enota Tišina. 

Prijavljenih in sodelujočih je bilo 10 ekip sestavljene iz regijskih oz. območnih organizacij vsaka po 4 

tekmovalci. Vseh 40 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.  

 

Še posebna zahvala vsem podpornikom ter 

sponzorjem ribiškega tekmovanja, kateri so 

pripomogli, da  so vsi tekmovalci  prejeli 

praktične nagrade ter spominske medalje v 

upanju, da so vsi iz dežele ob reki Muri odšli domov s čim lepšimi spomini. 

 

Naša regija je bila tudi gostitelj skupnega 

seminarja za sindikalne zaupnike. S kolegi  

Regije Ljubljana in okolica smo organizirali 

seminar za vse sindikalne zaupnike, kateri se je 

odvijal 30.09.2011 ob 09.00 uri v hotelu Zvezda 

v Murski Soboti.  

 

Na seminarju je bilo iz obeh regij prisotno 

približno 50 udeležencev. Seminar je potekal 

celi dan oz. za člane regije Ljubljana in okolica 

še naslednji dan. Predavatelji po vrstnem redu 

so bili Pavel Vrhovec, Marjan Urbanč ter naša 

predsednica Lidija Jerkič ter dan pozneje Goran 

Lukič. 

 

Ob tem zahvala vsem predavateljem za odlično pripravljene teme. Kolegom iz Ljubljane pa zahvala, da 

so tudi pogledali na ta konec države v upanju, da 

jim je bilo lepo v naši pokrajini. 

 

V mesecu oktober smo sklicali 13. sejo SKEI, 

Regijska organizacija za Pomurje, katera pa je 

poteka skupaj s kolegicami in kolegi iz 

sindikalne podružnice ETI Izlake. Na seji je bil 

prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija 

Jerkič. Ob tem zahvala predsednici Mateji 

Gerečnik ter njenemu IO sindikalne podružnice.  

 

Ob tem zahvala tudi direktorju podjetje ETI d.d., 

Jani Braune-tu, kateri je predstavil celotni 

koncern ETI. Na koncu smo bili mnenja, da se še 

bomo srečali, ampak bomo tako srečanje 

organizirali na Pomurskem koncu.  
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Sodelovali smo na skupnem seminarju za sindikalne zaupnike, kateri je potekal v Mariboru. Organizator 

odlično organiziranega seminarje je bila SKEI, ReO Štajerska. Seminar je bil zelo dobro obiskan ter tudi 

teme, ki so jih pripravili kolegi iz Štajerske so bile prav izbrane za trenutno aktualno situacijo 

(sprememba Zakona VZD, Mobing na delovnem mestu, predstavljen pa je bil tudi projekt Pridobivanje 

članstva SKEI). Ob tem zahvala kolegici Metki Cesar ter sekretarju Martinu Dularju, katera sta tudi za 

vse udeležence pripravila gradivo, da smo lahko aktivno sodelovali v razpravi. 

 

Ker se že dlje časa pogovarjamo o sodelovanju med regijama smo na koncu prišli do skupnega 

zaključka, da bomo s takimi skupnimi seminarji nadaljevali. Naslednji takšen projekt izobraževanja 

bomo izvedli v Pomurju.  

 

V mesecu november je bila najbolj odmevna zadeva v Pomurje napovedana stavka v podjetju Carthago 

d.d. Skupaj s kolegoma Bogdanom Ivanovičem ter Branetom Plavcem smo sodelovali na seji IO 

sindikalne podružnice Carthago d.o.o. Odranci. IO sindikalne podružnice je soglasno sprejel sklep o 

napovedi stavke za 25.11.2011. V stavkovnih 

zahtevah smo zahtevali povišanje vseh osnovnih 

plač za 5% ter priznanje sindikalne podružnice, ker  

delodajalec vztrajno zavrača sodelovanje oz. 

socialni dialog z vodstvom sindikalne podružnice. 

Po dveh dneh zelo napornih pogajanj smo prišli do 

podpisa dogovora, da se vse osnovne plače povečajo 

za 3%, iz pogajali smo, da se izplača božičnica v 

višini 800€. Ker pa delodajalec še vedno vztraja pri 

tem da sindikalna podružnica SKEI ni 

reprezentativna smo delodajalca prijavi pristojni 

inšpekcijski službe ter sklicali novinarsko 

konferenco, kjer smo jim predstavili probleme na 

katere smo naleteli v tem času v podjetju Carthago d.o.o.  http://skei.si/mediji_o_nas/ od 24.11 do 

26.11.2011. 

 

Mesec december je v večini že praznično obarvan. S tem namenom je bila sklicana zadnja letošnja seja 

SKEI, ReO za Pomurje na kateri je bila prisotna predsednica SKEI Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. S 

strani SKEI, ReO Štajerske sta bila prisotna poslovna sekretarka Metka Cesar in sekretar Martin Dular, 

kateri je predstavil idejo o avtonomni združitvi in delitvi dela med regijama. Kot je predstavil smo mi 

prvi, ki smo šli v takšen projekt združitve zavestno, da poskušamo ta SKEI še napraviti bolj močen ter 

dostopen članom v obeh regijah. 

 

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.  

 

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 2011. 

 

Z lepimi pozdravi.   

                                                                                                     Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 

                                                                                                                                                                                                                          

Robert Seršen                                                                                                                                                                                                                       

http://skei.si/mediji_o_nas/

