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   Sindikat kovinske  
  in elektroindustrije Slovenije                              
 REGIJSKA ORGANIZACIJA ZA POMURJE    
Kardoševa 2   
9000 Murska Sobota                                         

 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                    Datum: 05.01.2010 
 

LETNO POROČILO O DELU OBMO ČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE  

ZA LETO 2009 

 
 
Spoštovani članice in člani SKEI, 
 
V letu 2009 smo sklicali in izvedli 7 sej območnega odbora, sklicane so bile 3 seja izvršnega odbora ter 1 
seja nadzornega odbora, ki je v začetku leta kontroliral in predlagala OOSKEI Pomurje potrditev in 
sprejem finančnega poročila za leto 2008 in finančnega plana za leto 2009.     
 
V začetku leta 2009 smo skupaj s kolegi OO SKEI Ptuj izvedli seminar, kako se dejansko soočiti s 
gospodarsko krizo, ki je zajela dobršen del celotne Slovenije. Na podlagi tega smo se že konec lanskega 

leta pripravili in sprejeli sklep, da za 
sindikalne zaupnike izvedemo seminar na 
temo »Presežni delavci in reševanje teh 
problemov« ter drugi del seminarja 
»Organiziranost SKEI-ja«. Seminar smo 
izvedli skupaj s kolegi iz OO SKEI Ptuj dne 
20.01.2009 v gostišču Mencingar na Krajni. 
Na seminarju je bilo iz obeh območnih 
organizacij prisotno 54 sindikalnih 
zaupnikov. Predavateljica na seminarju je 
bila predsednica SKEI Slovenije Lidija 
Jerkič, ki je po ocenah sodelujočih odlično 
predstavila naše naloge in delo, ki nas čakajo 
v času trajanje krize. Sodelujoči smo zelo 
aktivno sodelovali v seminarju s svojimi 
vprašanji in razmišljanji glede  problematike 
na kakšen oz. na katere načine se lotiti 

problema presežnih delavcev in posebej smo se seznanili z zakonskimi možnostmi zaščite naših članov.  
 
Letošnje leto smo začeli z redno 16. sejo, ki jo je vodil predsednik OO SKEI Pomurje, Robert Seršen, ki je 
pozdravil prisotne in predstavil novega predsednika sindikata SKEI ELEKTROMATERIAL d.d., Lendava 
in člana OO SKEI Pomurje, Cigut Cirila. Sekretar OO SKEI Pomurje je podal informacijo o začetku 
postopkov za izvolitev organov in funkcionarjev v območni organizaciji ZSSS Pomurja. Čeprav je ZSSS 
sprejela sklep o podaljšanju mandatov do konca junija 2009, je konferenca OO ZSSS 27.11.2008 sprejela 
sklep o sklicu volilno-programske konference OO ZSSS Pomurja za 27.3.2009. 
 
Vsi predsedniki sindikatov SKEI družb so prejeli gradiva v zvezi s postopki in rokovnik za izvedbo 
postopkov evidentiranja kandidatov za sekretarja OO ZSSS Pomurja in članov Nadzornega odbora OO 
ZSSS Pomurja ter predlagali imenovanje sekretarjev v OO ZSSS Pomurja. Na podlagi postopka  
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evidentiranja smo na tej seji sprejeli sklep, da se za sekretarja OO ZSSS Pomurja kot tudi sekretarja v OO 
ZSSS Pomurja ne predlaga nobenega kandidata oz. se nobenemu kandidatu ne, da soglasja.  
 
Predsednik OO SKEI Pomurje je podal informacijo, da so člani IO OO SKEI Pomurje bili pri predsednici 
SKEI Slovenije in se pogovarjali o kadrovskih postopkih in sklepih o ustanovitvi regij SKEI v okviru 
organizacijske sheme SKEI Slovenije. 
 
11.03.2009  smo na sedežu OO ZSSS Pomurja izvedli tudi dokaj dobro obiskano tiskovno konferenco na 
temo stanja v podjetji glede gospodarske krize.  
 
17. seja območnega odbora je potekala v podjetju Elektromaterial d.d. v Lendavi. Prisotni smo si ogledali 
proizvodne prostore družbe in postopke izdelave, podrobnejša pojasnila in razlage pa je podal predsednik 
sindikalne podružnice Ciril Cigut. Po ogledu proizvodnje se je seja nadaljevala po dnevnem redu. 
 
Poročilo o finančno-materialnem poslovanju OOSKEI Pomurje, ki ga je pripravil računovodski servis 
FIRST d.o.o. iz Murske Sobote je predstavil predsednik OOSKEI Pomurje. Obrazloženo je bilo, da je 
finančno-materialno poslovanje pregledal tudi IO SKEI Pomurje kot tudi NO SKEI Pomurje, ki na 
poslovanje ni imel nobenih pripomb. 
 
Poročilo NO SKEI Pomurje je podal predsednik Fartelj Štefan, ki je povedal, da so na seji NO SKEI 
Pomurje imeli dostop do celotne dokumentacije in da niso imeli na poslovanje OOSKEI Pomurje nobenih 
pripomb. Zato je nadzorni odbor ugotovil, da je poročilo, ki ga je izdelal računovodski servis FIRST d.o.o. 
in IO OO SKEI Pomurje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju SKEI Slovenije, ter 
predlagal Območni organizaciji SKEI Pomurje, da se poročilo v taki obliki sprejme in potrdi. Poročilo NO 
OOSKEI Pomurje je bilo soglasno potrjeno.  
 
Predlog finančnega plana za leto 2009 je predstavil predsednik OOSKEI Pomurje. Program aktivnosti je bil 
izveden kot je bil smo si jih planirali v letu 2009, dodatno pa so bile izvedene aktivnosti, po sklepih višjih 
organov SKEI  npr. demonstracije v Ljubljani. 
 
V mesecu maju se je na OO SKEI Pomurje zgodilo, kar nekaj dogodkov, ki vam jih bomo na kratko tudi 
opisali. V začetku maja smo bili gostitelji 28. redne  seje IO SKEI Slovenije, ki je bila 5.5.2009 z ogledom 
podjetja Kutsenits International v Murski Soboti in ogledom Šiftarjevega vrta spominov na Petanjcih. 
 
Bili smo tudi med številnimi udeleženci letnih športnih iger SKEI Slovenije, ki so potekale v Športnem 
parku v Slovenski Bistrici, kjer smo bili med uspešnejšimi glede športnih rezultatov.  
 

 
Izvedli smo 2. ribiško tekmovanje OOSKEI 
Pomurje, ki je potekalo v gramozni jami v 
Gradišču, kjer je sodelovalo 9 sindikalnih 
podružnic.  
 
Prvo mesto je zasedla ekipa SKEI ARcont 
d.d. iz Gornje Radgone, ki so si s tem  
prislužili, da sobo bili med udeleženci 2. 
ribiškega tekmovanja za prvenstvo SKEI 
Slovenije. Vsi udeleženci so dobili praktične 
nagrade ob tem zahvala tudi vsem 
sponzorjem, ki so nas podprli pri izvedbi 
tekmovanja. 
 
 
 



3 
 

18. seja OO SKEI Pomurja je potekala skupaj s kolegi iz ReO SKEI Ljubljane in okolice, kjer smo si 
ogledali proizvodnji proces v podjetju Hella Lux v Ljubljani, ob enem pa smo izmenjali izkušnje glede 
sindikalnega dela. Ob tem še enkrat posebna  
 
zahvala kolegom iz ReO Ljubljana in okolica posebej kolegoma Vladu Hajdinjaku predsedniku SKEI 
Hella-Lux in sekretarju ReO SKEI Ljubljane in okolice Zlatku Herenčiču, ki sta zaslužna, da je do tega 
srečanja sploh prišlo. 
 
V mesecu juniju smo organizirali sejo s kolegi SKEI ReO Velenje z ogledom podjetja ARcont d.d. v 
Gornji Radgoni in ogled Radgonske šampanjske kleti. Ob tem upamo, da smo kolegom iz Velenja 
polepšali tisti junijski dan z kakšnim nepozabnim dogodkom. Posebej zahvala kolegoma iz sindikalne 
podružnice ARcont d.d. in ARcont IP d.o.o. Stanislavu Prajdlu in Francu Lešnjaku.   
 
Na 20. seji OO SKEI Pomurje smo v začetku pozdravili novo izvoljenega sekretarja OO ZSSS Pomurje 
Jožeta Turkla, ki je na kratko predstavil svojo vizijo vodenja OO ZSSS Pomurje. V nadaljevanju seje smo 
obravnavali že dalj časa problem s sekretarjem SKEI v Pomurju in na podlagi sklepa RO SKEI Slovenije 
pristopili k reorganizaciji Območnih organizacij v Regijske organizacije. Po razpravi, ki je potekala je bilo 
mnenje, da je potrebno zadevo v Pomurju urediti na način, da bomo imeli v celoti servis, ki mora biti ves 
čas na razpolago oz. po potrebi na voljo vsem članom SKEI. Predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, kot 
tudi sekretar za regionalizacijo, Albert Vodovnik sta zelo aktivno sodelovala pri iskanju rešitev in po 
sestanku z predsednikom OOSKEI Pomurje in po zadnji seji OOSKEI Pomurje se je pojavil predlog o 
morebitnem pokrivanju sekretarja s strani zdajšnjega predsednika OOSKEI Pomurje. Na tej seji smo 
sprejeli  sklep, da se z 01.01.2010, Območna organizacija SKEI Pomurje reorganizira in preimenuje v 
SKEI, Regijsko organizacijo za Pomurje. SKEI, Regijska organizacija je pravna naslednica Območne 
organizacije SKEI Pomurje. Na tej seji smo obravnavali tudi točko gibanje članstva SKEI, kjer so 
predsedniki sindikalnih podružnic predstavili gibanje članstva v naši OOSKEI Pomurje. Ocena je bila, da 
se nam je članstvo v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za približno 20%, vzroki so v veliki meri v 
upokojitvah, delu za določen čas ter zaradi odpuščanj v nekaterih podjetjih. 
 
Udeležili smo se 2. Ribiškega tekmovanja za prvenstvo SKEI Slovenije, ki je potekalo v organizaciji 
OOSKEI Ptuj v gramozni jami v kraju Rogoznica. Med 12. sodelujočimi ekipami iz cele Slovenije smo 
zasedli skupno 3. mesto. OOSKEI Pomurje je letos zastopala ekipa iz SP ARcont d.d. iz Gornje Radgone. 
 
Na 21. seji smo največ pozornosti namenili stavki, ki je bila napovedana za 13.11.2009. Aktualno 
gospodarsko situacijo in zadeve, ki se vodijo na SKEI Slovenije je predstavil predsednik OOSKEI 
Pomurje. V začetku je povedal oz. predstavil dejstva zakaj je prišlo do napovedi stavke za petek 
13.11.2009. Predstavljene so bila tudi stavkovne zahteve ter zadeve, ki se pričakujejo od slehernega 
sindikalnega zaupnika v regiji. V stavki je sodelovalo 5 sindikalnih podružnic s približno oceno 450 
stavkajočih delavcev v vseh izmenah. Če sedaj ocenjujemo udeležbo v stavki je le ta bila podpovprečna oz. 
se bomo morali vprašati ali hočemo imeti delovna mesta, z slabimi plačami oz. nam je vseeno kakšne so 
naše plače. Na tej seji smo sprejeli Pravila ReO SKEI Pomurje, ki smo jih posredovali na SKEI Slovenije-
Statutarno komisijo, ki je pravila pregledala. S tem so prenehala veljati pravila Območne organizacije 

SKEI Pomurje, ki so bila sprejeta 12.12.2006. IO SKEI 
Slovenije je na predlagana pravila podal soglasje in na 
naslednji seji IO ter RO SKEI Slovenije potrdil 
preimenovanje ter ustanovitev SKEI, Regijske 
organizacije za Pomurje. 
 
Dne 28.11.2009 smo se člani OOSKEI Pomurje udeležili 
demonstracij, ki so potekale v Ljubljani na temo 
minimalne plače in pokojninske reforme. Bili smo vsi 
mnenja, če nas država ne bo poslušala se lahko zgodi, da 
še bo leto 2010 zelo vroče.   
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22. seja je potekala v že bolj prazničnem vzdušju in v razmišljanju vseh nas kakšna, bodo izplačila ob 
koncu leta v obliki božičnic oz. razlika regresov za letni dopust. V večini podjetij so se sindikalni zaupniki 
uspeli dogovoriti o izplačilu božičnice ob koncu leta. 
 
Na tej seji smo tudi sprejeli vse potrebne sklepe, ki so bili še potrebni za preimenovanje OO SKEI Pomurje 
v SKEI, SKEI ReO za Pomurje. Ob tem smo na predlog IO OO SKEI Pomurje razrešili dosedanjega 
sekretarja Pavla Vrhovnika in imenovali novega sekretarja Roberta Seršena (skrajšani delovni čas). Sedež 
SKEI, ReO za Pomurje se je iz Gornje Radgone prenesel na sedež OO ZSSS Pomurja na Kardoševa 2, 
Murska Sobota. Ob tem smo SKEI Slovenije zaprosili za soglasje na vseh organih SKEI za vse te 
spremembe. 
 
To bi bilo na kratko opisani dogodki, ki so se zgodili skozi celo leto 2009.  
 
Članic in člani SKEI pa se lahko obrnejo s svojimi problemi in vprašanji na predsednike oz. sindikalne 
zaupnike v podjetjih ter na  funkcionarje na naši regiji, kjer bodo po potrebi napoteni na pravno službo, ki 
deluje v okviru OOZSSS Pomurje oz. se dogovarjamo, da bi pravna služba delovala znotraj SKEI, ReO 
Pomurje .       
 
 
                                                                                                          Sekretar SKEI, ReO za Pomurje: 
                                                                                                                   
                                                                                                                      Robert Seršen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


