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LETNO POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE
ZA LETO 2008

Spoštovani člani in članice,
predstavili bi vam radi delo Območne organizacije SKEI Pomurje za leto 2008.
V letu 2008 smo sklicali in izvedli 5 sej območnega odbora, ki so po dogovoru z
sindikalnimi podružnicami potekala v družbah oz. podjetjih. Sklicana je bila tudi 1 seja
izvršnega odbora ter 1 seja nadzornega odbora, ki sta v začetku leta kontrolirala in
predlagala OO SKEI Pomurje potrditev in sprejem finančnega poročila za leto 2007 in
finančnega plana za leto 2008.
Letošnje leto smo začeli z redno 10. sejo, ki je potekala v podjetju ARCONT d.d. v Gornji
Radgoni, kjer so nam predstavili proizvodni proces kontejnerjev in opravili krajši razgovor s
predsednikom uprave. Sprejeli smo finančno poročilo o zaključnem računu OO SKEI
Pomurje za leto 2007 in sprejet je bil finančni plan za leto 2008. Direktor DH Danilo Horvat
pa je prisotnim predstavil poslovanje in ponudbo Delavske hranilnice Ljubljana d.d.
(delavska hranilnica je začela poslovati v Pomurju v mesecu februarju). Na tej seji je bil
sprejeti sklep, da se v Pomurju v mesecu februarju skupaj s kolegi OOSKEI Ptuj organizira
seminar na temo »SKEI, kdo smo in dobra organizacija pri izvedbi Stavke«.
Na seminarju, ki smo ga organizirali skupaj s kolegi iz OOSKEI Ptuj je bilo skupaj
prisotnih približno 45 sindikalnih zaupnikov iz obeh območnih organizacij. Na seminarju sta
bila predavatelja predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič ter sekretar ReO SKEI Velenje
Branko Amon (prvotni predavatelj bi moral biti Bogdan Ivanovič, ki pa zaradi službenih
obveznostih ni mogel prisostvovati na seminarju, zato ga je zamenjal kolega Branko Amon,
ki je odlično opravil svoje delo), ki sta se zelo potrudila pri predstavitvah tem določenih za
seminar. Po besedah vseh udeležencev je bil seminar dobro organiziran in tudi teme, ki so
bile predstavljene so bile pravilno in tehtno izbrane. Na koncu je bilo izpostavljeno mnenje
vseh, da bi bilo potrebno več izobraževanj za sindikalne zaupnike, ker se nam na terenu
dogajajo stvari, ko sindikalni zaupniki ne vedo pomagati članstvu oz. sami ne vedo, kako se
problema lotiti.
11. seja je potekala v podjetju SCT-TKO v Murski Soboti, kjer nam je direktor družbe na
kratko predstavil delovni proces ter vizijo podjetja za vnaprej.
Na seji je bila prisotna predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, ki je predstavila potek
pogajanj o povišanju plač za leto 2008 ter aktivnosti SKEI Slovenije. Člani OO SKEI
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Pomurje smo na tej seji sprejeli sklep, da bo naslednja seja OO SKEI Pomurje v SIP
Šempetru in v NOVEM-CAR Ložnici pri Žalcu, kjer si bomo na kratko ogledi proizvodni
proces in izmenjali izkušnje s kolegi teh dveh sindikalnih podružnic. Sprejet je bil tudi sklep
o izvedbi ribiškega tekmovanja v Hrastje Moti v mesecu juniju, prav tako pa smo
obravnavali prejeti razpis za letne športne igre SKEI Slovenije, ki so se ga udeležili tudi
naši člani oz. tekmovalci. V mesecu maju so se naši člani iz Varstoja d.d. in Arcont d.d.
udeležili tekmovanja v varjenju, ki je potekalo v Celju v prostorih Celjskega sejma, ki ga je
skupaj s sekcijo za varjenje Maribor, organiziral SKEI Slovenije.
Kot je bilo že prej omenjeno je bila 12. seja OO SKEI Pomurje izvedena skupaj s kolegi iz
sindikalnih podružnic SIP Šempeter in v NOVEM-CAR Ložnica pri Žalcu. Kot smo na
koncu ugotavili so takšna srečanja zelo dobrodošla, ker lahko vidimo razlike v delu
sindikalnih podružnic v regiji in morebitne razlike na finančnem področju (plačni del, pogoji
dela, itd.). Zadevo je odlično organiziral sekretar OO SKEI Celje Mirko Hirci, ki je v celoti
poskrbel za vse predstavitve v obeh družbah, kjer smo bili izjemno dobro sprejeti.
Območna organizacija SKEI Pomurje je organiziralo 1. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob
enem izborno tekmovanje za prvenstvo SKEI Slovenije, ki je potekalo v septembru mesecu.
Tekmovanje je potekalo dne 14.06.2008 v gramozni jami Ribiške družine Hrastje Mota v
bližini Radencev. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 9 ekip oz. sindikalnih podružnic vsaka s
tremi tekmovalci, ki so skupaj ujeli približno 200 kg rib, katere smo na koncu spustili v
vodo. Ne glede na bojazen, da nas bo vreme razočaralo je na koncu vse skupaj zdržalo do
konca tekmovanja 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 Pomurje, ki je tekmovanje organiziral po besedah sodelujočih zelo vzorno. Kot smo
na koncu ugotavljali bi zadevo poskušali izvajati tradicionalno, ampak vsako leto v drugem
kraju v Pomurju.
Rezultati:
1. mesto - ARCONT d.d. Gornja Radgona,
2. mesto - ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona,
3. mesto - ROBOTIKA KOGLER d.o.o. Šratovci
Ko smo se lansko leto prvič udeležili Športnih iger SKEI Slovenije smo vedeli, da se jih
bomo letos tudi ampak z bolj organizirano ekipo, kar se je poznalo tudi na rezultatih. Igre so
potekale v Športnem parku na Kodeljevem v Ljubljani v lepem sončnem vremenu in ob
dobrem razpoloženju vseh sodelujočih. V skupni razvrstitvi smo dosegli odlično 5. mesto,
kar je bil boljši rezultat od lanskega. V posameznih športnih panogah smo osvojili eno 2. in
dve 3. mesti, kar je več kot smo pričakovali. VI. letne športne igre SKEI Slovenije bodo
organizirali kolegi iz Regije za Štajersko (bivše Podravje) mi pa bomo pristopili k pripravam
in organizaciji tega dogodka pravočasno.
V začetku avgusta smo izvedli 13. redno sejo OO SKEI Pomurje, ki je potekala v sejni sobi
družbe VARSTROJ d.d. v Lendavi, Industrijska ul. 4, kjer so nam predstavili proizvodni
proces varilne opreme in montažne dejavnost in omogočili krajši razgovor s tehničnim
direktorjem. Na seji je bila prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, ki je
predstavila delo in aktivnosti SKEI Slovenije do konca leta 2008. Večina tem te seje se je
nanašala na organizacijo Problemske konference, ki je bila sklicana za 11.11.2008 v Hotelu
Vivat v Moravskih Toplicah. Ob koncu seje OOSKEI Pomurje smo bili funkcionarji
povabljeni na skupno sejo s svetom delavcev, kjer nam je predsednik IO Stanislav Čizmazija
predstavil aktivnosti sindikalne podružnice. Sindikalna podružnica Varstroj d.d. je pripravila
osnutek PKP, ki pa jo delodajalec ni sprejel oz. je pripravil novi vzorec PKP in nastavil
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zunanjega pogajalca. Po znanih informacijah so pogajanja težka in zelo mučna v pogajanji
nam pomaga kolega Bogdan Ivanovič.
V začetku septembra je bil uveden tudi stečajni postopek v družbi PSN d.o.o. iz Murska
Sobote in na podlagi te informacije so člani OOSKEI sprejeli sklep o podelitvi solidarnostne
pomoči po pravilniku finančno materialnega poslovanja SKEI Slovenije.
Na podlagi razpisa SKEI Slovenije je Območna organizacija SKEI Celje izvedla 1. ribiško
tekmovanje, ki je potekalo v ribniku v Preserjah. Prijavljenih oz. tekmovalo je 11 Območnih
in Regijskih organizacij iz cele Slovenije v vsaki ekipi so bili štirje tekmovalci oz.
tekmovalk. Tekmovalo se je po pravilniku Ribiške zveze Slovenije (4 sektorji, kazenske
točke). Območna organizacija SKEI Pomurje se je udeležila 1. ribiškega prvenstva SKEI
Slovenije, ki jo je zastopala na podlagi prej izbirnega tekmovanja v OO SKEI Pomurje,
sindikalna podružnica SKEI ARCONT d.d. Med 11 ekipami, ki so sodelovale smo dosegli
solidno skupno 4. mesto, med posamezniki pa sta naša člana dosegla 2. oz. 3. mesto
(Založnik David, Merčnik Darko) ČESTITAMO.
Od 08. do 11. Oktobra 2008 sva se z podpredsednikom OOSKEI Pomurje Stanislavom
Čizmazijo na povabilo SKEI Slovenije udeležila s kolegi naše organizacije, Mednarodne
konference v Pragi na temo »prekarnega dela« oz. agencijskega dela. Na konferenci so
sodelovali člani sindikatov večina držav iz celotne Evrope (Nemčija, Avstrija, Madžarska,
Češka, Slovaška…). Konferenca je bila zelo poučna saj smo se seznanili s problemi
agencijskih delavcev po celi Evropi in njihovimi pravicami, ki so v veliki meri kršene oz.
nekateri bivajo in delajo v nemogočih razmerah. Konferenco je zelo dobro organiziral in
pripravil sindikat kovinarjev iz Češke republike-KOVO.
V novembru mesecu je bila sklicana 14. redna seja OOSKEI Pomurje, ki je potekala v sejni
sobi družbe ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. v Gornji Radgoni, Ljutomerska c. 42. Na
seji sta bila prisotna tudi kolega Bogdan Ivanovič in Brane Plavec. Na začetku nam je
direktor družbe v elektronski obliki predstavil obliko delovanja in odjemalce podjetja Elrad
Internacional d.o.o. v nadaljevanju pa nas je izvršni direktor za proizvodnjo popeljal na
ogled proizvodnega procesa. Povedano nam je bilo, da podlagi recesije oz. gospodarske
krize ne bodo oz. ne mislijo odpuščati delavce kakor koli, da so vezani na velik trg
elektronskih komponent za večje firme v Evropi (Gorenje, Hilti, Bosch, itd) se je zgodilo
ravno obratno, konec lanskega leta niso vsem podaljšali pogodb za določen čas in na podlagi
obvestila sindikatu so odpustili nekaj delavcev tudi za nedoločen čas.
Dne 11.11.2008 smo v Hotelu Vivat organizirali problemsko konferenco na temo »Plače v
Pomurju« in z velikim razočaranjem smo ugotavljali, da smo v veliki večini bili prisotni
člani OOSKEI Pomurje ter funkcionarji SKEI Slovenije in OO ZSSS Pomurja. Od
delodajalske strani sta bila prisotna dva predstavnika (g. Branko Kurbus-ARcont d.d. in Jože
Caf- ELTI d.o.o., štirje direktorji so se opravičili) in bilo je kar malo žalostno, da nasprotna
stran sploh ni pokazala nobenega interesa sodelovati na tej konferenci. Konferenca je
potekala v sproščujočem okolju in aktivnem sodelovanju vseh sodelujočih še posebej
sekretar SKEI za KP Bogdana Ivanoviča, ki je zadevo pripravil na podlagi podatkov, ki
veljajo za območje Pomurja. Konferenca je bila še kar dobro medijsko podprta s strani tistih
medijev, ki so sodelovali na konferenci in so korektno poročali ter pohvalili idejo o
reševanju problematike plač v Pomurju, predsednica Lidija Jerkič pa je imela intervju na
radiu Murski val. V časopisih Večer, Pomurski vestnik in Delavski enotnosti pa so bili
objavljeni, kar obširni zapiski s te konference.
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V decembru mesecu smo sklicali 15. redno sejo OOSKEI Pomurje kjer smo ocenjevali
rezultate po problemski konferenci in kot je že prej omenjeno smo pričakovali boljši odziv
delodajalcev, kar se pa same konference tiče je bila organizirana na solidnem nivoju z
dobrimi argumentu na predstavitvi.
Na tej zadnji seji smo se pogovarjali večino časa na temo recesija oz. gospodarska kriza v
svetu. Kot je bilo izpostavljeno s strani sodelujočih se tej krizi Slovenija nikakor ne bo
mogla izogniti ampak kot je Bogdan Ivanovič omenil moramo najti rešitve, da bi zadeva
najmanj prizadela vse zaposlene. V veliki meri se v Sloveniji srečujemo že sedaj z
nekaterimi rešitvami, ki jih ponujajo naši delodajalci ampak v večini primerov so te rešitve
nekorektne in tudi v večini primerov nezakonite, zato je naloga nas oz. vsakega sindikalnega
zaupnika, da zadeve spremlja in nas tekoče obvešča o aktivnostih v podjetjih. Nobena
aktivnost pa naj si je skrajševanje delovnega časa oz. odpuščanje presežnih delavcev se ne
more in ne sme izvesti brez soglasja sindikata v družbi. Sekretar je na sindikalne podružnice
naslovil gradiva kako v teh primerih odreagirati in vsem predsednikom sindikata je bil
poslan vzorec obvestila s katerim delavec od vodstva družbe zahteva, da se o morebitni
odpovedi pogodbe o zaposlitvi obvesti sindikat, na ta način lahko prej aktivno pomagamo in
svetujemo našim članom. Kot je bilo že prej omenjeno so se začele aktivnosti delodajalcev
tudi v naši regiji. Podjetja ne podaljšujejo pogodb za določen čas oz. so jih zmanjšali na
minimum v nekaterih podjetjih pa so delodajalci že nakazali tudi možnosti odpuščanja
delavcev za nedoločen čas (Natral d.o.o. Ljutomer, Elrad d.o.o. Gornja Radgona, Inglar
Gornja Radgona, v času pisanja tega poročila še mogoče katero podjetje), zadevo aktivno
spremljamo in po potrebi bomo na pravni podlagi tudi odreagirali.
Naši člani kot tudi vsi ostali, čakamo na rezultate sprejetega zakona o subvencioniranju dela
plače, ampak kot smo že opozarjali na seja IOSKEI Slovenije je velika bojazen, da se ta
sredstva ne bodo prenesla oz. subvencionirana v delavske plače. IO SKEI Slovenije je
sprejel sklepe, da morajo neto plače v vsakem primeru ostati enaka. Osnovne plače po
kolektivnih pogodbah ne smejo biti nižje od najnižjih osnovnih plač po kolektivni pogodbi
dejavnosti, ne glede na to ali traja delovni čas 40 ali 36 ur (36 urnik je polni delovni čas z
vsemi dodatki), sofinanciranje 60€ ali več pa se v celoti uporabi za izplačilo nadomestil
delavcem. Upam in želim, da ta zakon reši vse probleme, kar jih imamo, ampak sem
skeptičen, saj obstaja bojazen, da bomo spet pomagali vodilnim v podjetjih in njihovem
menedžmentu kot pa delavcem, ki so potrebni te pomoči. Bojimo se, da bo država spet
ustvarila novodobne tajkune, ki bodo pobrali te subvencije, pozneje pa bodo cesto vrgli še
delavce. Kot smo ugotavljali zakon ni dorečen. V zakonu se omenja da delodajalec ne sme
odpuščati v času prejemanja subvencij zato se postavlja vprašanje, kaj pa odpuščanja prej
oz. pozneje po prenehanju prejemanja subvencij.
Z bilo kakšnim problemom se naši člani in članice lahko obrnejo na predsednike oz.
sindikalne zaupnike v podjetjih ter na funkcionarje na našem območju, kjer bodo po potrebi
napoteni na pravno službo, ki deluje v okviru OO ZSSS Pomurje.

Predsednik OO SKEI Pomurje
Robert Seršen, l.r.
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