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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v letu 2013. 

 

Po preživetih praznikih se je leto 2013 začelo dokaj burno ter s precej vloženega truda, da 

smo delo opravili z oceno-zadovoljivo. 

Kjer smo končali leto smo ga potem tudi nadaljevali. V začetku lete je bila sklicana tudi 1. 

Izredna seja SKEI, ReO za Pomurje zaradi priprav nekaterih aktivnostih, katere se 

pripravljajo za začetek letošnjega leta. Govorilo se je o nadaljevanju pritiska na delodajalsko 

stran, ki se ni žela pogajati o povišanju vseh osnovnih plač v družbah, katere spadajo pod 

okrilje naše KPD. 

SKEI je že septembra 2012 ob preklicu stavke napovedal, da bo vodil oz. pripravil novo 

izhodišče zahteve za pogajanja o povišanju plač vseh treh KPD. Do zdajšnja pogajanja so bila 

neuspešna, saj so delodajalci ponujali manj oz. so se po domače delali »norca« iz naših 

sindikalnih pogajalcev. Rezultati, ki so objavljeni na spletni strani AJPES-a so pokazali, da je 

zahteva o dvigu plač in regresa za letni dopust s strani sindikata upravičen.  

 

Sindikat SKEI smo se zato na podlagi 

sprejetih sklepov odločili, da 

zaostrimo pogajalska izhodišča ter 

damo naši pogajalski skupini 

predvsem voljo in pogum. Zato smo 

pristopili takoj k pripravim 

protestnega shoda pred GZS v 

Ljubljani. 

Iz naše regije je bilo na zboru 

prisotnih kar nekaj sindikalnih 

zaupnikov ter članov sindikata SKEI. 
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Ker pogajanja niso bila uspešna je sindikat SKEI na podlagi sprejetih sklepov napovedal in 

izvedel opozorilno stavko. Stavka je potekala 23. januarja 2013 od 6.00 ure pa do 24 ure tega dne. 

Prvič je sindikat SKEI organiziral ter izvedel stavko na ta način, da so vi zaposleni ostali doma. 

Po oceni, lahko v naši regiji govorimo o zadovoljivem odzivu zaposlenih na stavko je pa en 

grenak priokus, ker se stavki niso priključila večja podjetja v naši regiji, ki zaposlujejo tudi večje 

število ljudi (v stavki niso sodelovala naslednja podjetja ARcont d.d., Arcont IP d.o.o.,ELRAD 

International, ELTI d.o.o. vsi iz Gornje Radgone, Robotika Kogler d.o.o. iz Šratovec ter del 

zaposlenih iz podjetja iz TKO d.o.o. iz Murske Soboti).  

Nekih večjih problemov glede izvedbe stavke ni bilo občasno so se pojavi v nekaterih podjetjih 

problemi, da so hoteli delodajalci na vsak način pridobiti sezname stavkajočih pred izvedbo 

stavke. 

Ker je prišlo do nekaterih sprememb predvsem zaradi racionalizacije stroškov, zato je prišlo do  

sprememba in  novo pokrivanje pravne pomoči s strani odvetniške pisarne Hari iz Murske Sobote.   

 

Kot smo že omenili je SKEI Slovenije v februarju pristopil k zaostrovanju oz. večjemu 

pritisku na delodajalsko pogajalsko skupino. V naši regiji smo tudi pripravili v sodelovanju z 

OO Rdečim križom Murska Sobota krvodajalsko akcijo ter razdelitev solidarnostno pomoč 

najbolj potrebnim pakete Rdečega križa. 

Ampak kot začuda tudi tokrat niso razumeli našega sporočila in so nadelavali z 

obrazložitvami kot so »pa kako ne razumemo da ne gre , pa da če bi to šlo bo potrebno 

odpuščati oz če bi meli bi dali, itd«. Ampak večino naših delavec to ni zanima bi dali če bi 

meli, ja pa naših delavcev ne zanima da ne gre itak pa pravijo ko pride do prve manjše krize 

so pa prvo delavci na tapeti oz. na izhodnih vratih podjetij. 
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JA resno niso razumeli zakaj za njih ni nikoli ko pa govorim o plačah menedžerjev pa ni 

nobena plača preveliko v nasprotnem primeru še premala z obrazložitvijo »kaj pa moremo mi 

vse delati« ja res mogoče morejo dosti delati ampak v večin zadev, ki jih delajo ni vidnih 

rezultatov res škoda ampak takšna je realnost.  

 

V mesecu marcu smo sklicali dve seji SKEI, ReO za Pomurje, sejo IO ReO za Pomurje ter 

sejo NO ReO za Pomurje z namenom pripraviti poročilo za regijski odbor. V mesecu marcu 

smo postorili še zadnje, kar se tiče finančnih poročil, zato smo še ta mesec oddali bilance 

stanja na DURS. Naša zunanja računovodska služba je pripravila in oddala, vsa poročila, tudi 

od sindikalnih podružnic SKEI. 

V podjetju ELRAD International iz Gornje Radgone smo podpisali dogovor oz. novo tarifno 

prilogo, kjer so se vse osnovne plače povišale za 3% (so v povprečju 20% nad tarifno prilogo 

po KPD).   

V mesecu aprilu smo se predvsem ukvarjali z nekaterimi podjetji katera ne spoštujejo KPD 

predvsem tu izstopata dve, to sta INOKS d.o.o. in Agromex obe iz Murske Sobote zato smo 

proti njima podali prijave na pristojne inšpekcijske službe. Za oba podjetja lahko z žalostjo in 

besom ugotavljamo, da so delodajalci, delavce pripeljali na rob obupa, zato smo jim pomagali 

vložiti izredno odpoved delovnega razmera iz krivdnega razloga, ki je na strani delodajalca. 

V mesecu aprilu sta bili s strani sindikalnih podružnic ARCON d.d. in ARCONT IP d.o.o. 

sklicani seji izvršnih odborov sindikalnih podružnic SKEI z namenom priprav na ribiško 

tekmovanje ter priprav na izlet, ki jih organizirata sindikalni podružnici SKEI. V sindikalnih 

podružnicah ARCONT d.d. ter IP. d.o.o. so izvedli ribiško tekmovanje na katerem je 

sodelovalo 27 strastnih ribičev, ki so skupaj ujeli 124 kg rib. Sindikalna podružnica ELRAD 

International pa je organizirala izlet. Ob tem smo si ogledali proizvodni proces v podjetju 

HELLA Lux Slovenija iz Ljubljane (ob tej priložnosti, iskrena zahvala kolegom iz podjetja 

Hella predvsem kolegu, predsedniku sindikalne podružnice Vladu Hajdinjaku). Ob vračanju 

domov smo se ustavili še v Volčjem potoku. 

 

V mesecu maju smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom sprejema finančnega 

programa za leto 2012 ter programa dela za leto 2013. Poročilo o finančno-materialnem 

poslovanji je podal sekretar SKEI, ReO za Pomurje Robert Seršen (na seji razdeljeno 

gradivo), ki ga je pripravil računovodski servis VAL s.p. iz Krašč. Poročilo je narejeno na 

podlagi finančno-materialnega plana za leto 2012 in prvič narejeno po priporočilu SKEI 

Slovenije (enotna tabela- stroškovna mesta za vse regije). Nadzorni odbor je pri pregledu 

finančnega poslovanja ugotovil, da je imel na razpolago vso dokumentacijo in da je poročilo, 

ki ga je predlagal računovodski servis VAL s.p. in Izvršni odbor SKEI Pomurje v skladu s 

pravilnikom o finančno materialnem poslovanju SKEI Slovenije, zato je bilo poročilo 

soglasno potrjeno in podan predlog, da ga v taki obliki sprejme in potrdi tudi SKEI, ReO za  

Pomurje. SKEI, ReO za  Pomurje je poročilo NO sprejelo soglasno. V nadaljevanju seje je bil 

predstavljen plan dela in aktivnosti za leto 2013, kateri je bil dan v razpravo članom SKEI, 

ReO za Pomurje. Iz plana je razvidno, da smo poskušali narediti plan v isti okvirih kot je bil 

zastavljen lansko leto z nekaterimi manjšimi spremembami. Plan dela in aktivnosti za leto 

2013 je regijski odbor sprejel soglasno. 

Maj je bil tudi tokrat kar športno obarvan ter kot tradicija veleva smo kovinarji Pomurja spet 

namakali trnke. SKEI, Regijska organizacija za Pomurje organizirala že 6. tradicionalno 

tekmovanje v lovljenju rib s plovcem. Tekmovanje je potekalo v soboto dne 25.05.2013 v 

ribnikih Gostišča Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 5 ekip sestavljene iz 

sindikalnih podružnic iz regije Pomurja vsaka po 3 tekmovalci. Vseh 15 ribičev je skupaj 

ujelo približno za 240 kg rib, katere smo na koncu spustili nazaj v vodo.  
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Ob tem, da smo imeli naročeno lepo vreme za dobro vzdušje so zaslužni tekmovalci in njihovi 

spremljevalci ter člani kolektiva Malibu, kateri so poskrbeli še za tisti bolj veseli del. 

Organizacija je potekala v domeni SKEI, ReO za Pomurje. Vsi tekmovalci  so prejeli 

spominske medalje v upanju, da so vsi odšli domov s čim več  lepimi spomini. 

 

Vrstni red ekipno: 

1. SKEI, ARcont 1 d.d. 

Gornja Radgona 

2. SKEI, TKO d.o.o. 

Murska Sobota 

3. SKEI, ARcont 2 d.d. 

Gornja Radgona 

Vrstni red posamezno: 

1. Delfina Verban, 

ARcont d.d.,   

2. Darko Merčnik 

ARcont d.d. 

3. Farič Srečko TKO 

d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

V mesecu juniju je bila sklicana seja SKEI, ReO za Pomurje na kateri je sodelovala tudi 

predsednica Lidija Jerkič s svojimi sodelavci. Govora je bilo o spremembah Zakona o 

delavnih o razmerjih (ZDR) ter o končanih aktivnosti-pogajanjih za vse tri KPD. Dogovorjeno 

je bilo tudi da bo na prej omenjene teme potrebno v jesenskem času pripraviti izobraževanje 

za sindikalne zaupnike v regiji. 

 

Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI, pa so podali poročila glede izplačila regresa za letni 

dopust iz svojih podjetij. Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je večina podjetij izplačala 

regres za letni dopust nekateri tudi višjega od minimalnega. Najdejo pa se tudi črne cvetke 

med podjetji (IKETT Murska Sobota, Varstroj Lendava, Agromex Murska Sobota, INOKS 

Murska Sobota), kjer je bilo potrebno z prijavo inšpekciji ter morebitno napovedjo stavke 

izsiliti izplačilo regresa za letni dopust za leto 2013.  

V tem mesecu smo aktivno sodelovali na kar nekaj sejah IO sindikalnih podružnic, kjer je bilo 

podanih, kar nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja (ARcont d.d., Kutsenits International, 

ELRAD International,ARcont IP).  

 

V mesecu juliju smo izvedli na podlagi vprašalnika anketo o izplačilu regresa za letni dopust 

na podlagi, katerega smo lahko ugotovili, da večina delodajalcev regres izplačuje v 

dogovorjenem roku (nekateri ne celotnega), nekateri izplačujejo več od določenega 

minimuma nekateri pa pač predpisani minimum s KPD.  
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Pred dopusti smo spet v 

sodelovanju z OO Rdečega križa 

Murska Sobota razdeljevali pakete 

Rdečega križa. 

V celotni regiji smo jih razdelili 

120 paketov predvsem na območju 

UE Lendava in Murska Sobota. 

Obe tem iskrena hvala prizadevnim 

delavcem OO Rdečega križa 

Murska Sobota, ki so nam to akcijo 

sploh omogočili. 

 

 

 

 

 

 

V začetku septembra je bilo izvedeno tekmovanje v ribičiji, ki je potekal v Zasavju v 

tamkajšnjem ribniku. Našo regijo so zastopali kolegi in kolegica iz sindikalne podružnice 

ARcont d.d., kjer so med 10 ekipami osvojili solidno 6. mesto.  

Med posamezniki, kjer je sodelovalo 40 strastnih ribičev je Darko Merčnik osvojil zelo dobro 

3. mesto. 
Je pa v mesecu septembru prišlo v podjetjih, kjer jih večina delavcev prejema minimalno plačo do 

izključevanja nekaterih dodatkov, kar je bil dogovor na zadnjih pogajanjih za KPD.  

V mesecu oktobru smo skupaj s kolegicami in kolegi iz Zagorja izvedli skupni dvodnevni seminar 

na temo sprememb novega ZDR ter Saša Županek nam je na zabaven način razlagal o bontonu. 
 
Na seminarju je sodelovalo skupaj približno 40 udeležencev iz obeh regij, kateri so ocenili da 

potrebujemo takšno obliko izobraževanj, zato smo se dogovorili, da bomo do konca leta še 

poskušali izvesti en seminar na temo mobinga na delovnem mestu. 
 
V teh zadnjih mesecih tudi opažamo, da se je kriza v Pomurju poglobila in, da imajo nekatera 

podjetje probleme z izplačilom plač na dogovorjen zakonski rok ter z plačilom prispevkov katere 

pa na srečo države vzame na takšen ali drugačen način, potrebno pa je omeniti, da je odvisno od 

družbe do družbe kako so »dacarji« milostni v nekaterih primerih. 

 

Na zadnji letošnji seji smo gostili v imenu predsednice SKEI Lidijo Jerkič, izvršnega 

sekretarja Braneta Plavca. V začetku je predstavil aktivnosti SKEI Slovenije ob koncu leta kot 

je povedal se nekatere zadeve zaključujejo, kot so seje organov (RO in IO SKEI Slovenije) 

sedaj potekajo na terenu še zaključne sejo regij. 

Izvršni sekretar Brane Plavec je podal informacijo o pogajanjih za kolektivne pogodbe 

dejavnosti  in povedala, da so bili v tem času, od zadnje seje RO SKEI Slovenije kar nekaj 

aktivnosti na to temo.  
 

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.  
 

Delu čast in oblast. 
    (Ljudski pregovor 
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                                                                                              Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                               

                                                                                                             Robert Seršen l.r.  

 

 

 

 

 

     

 
 

                                                                                            

 


