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POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE  

MESEC JANUAR 2009 

 
 
Spoštovani člani in članice, 
 
predstavili bi vam radi delo Območne organizacije SKEI Pomurje za mesec Januar. 
 

V začetku leta 2009 smo se dejansko soočili 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 čaka do konca trajanje te 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.  

 
Posebej na seminarju je bilo izpostavljeno na kakšen 
način pristopiti k ugotavljanju presežnih delavcev 
(12. členu KPD in ZDR člen 96. do 102.) Posebna 
točka in predstavitev  na seminarju je bil sprejet 
zakon o dodelitvi subvencij za ohranitev delovnih 
mest, ki ga je sprejela Vlada R. Slovenije in ki 
omogoča, da lahko v morebitnih spremembah 
delovnega časa družbe oz. podjetja zahtevajo 
subvencije v višini 60 oz. 120 Eur na vsakega 
zaposlenega v podjetju.  
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Po zadnjih informacijah so do sedaj podpisali 
dogovor o skrajšanem delovnem času na 36 
ur ( polni delovni čas) v podjetju ARCONT 
d.d. in ARCONT IP d.o.o. drugje se še 
razmišlja in ocenjujejo možnosti na kakšen 
način čim bolj ublažite dejavnike krize. 
Večina podjetij je napovedala oz. niso 
podaljšali pogodb za določen čas, odpovedali 
so pogodbe agencijskim delavcem, nekatera 
med njimi pa so odpustila oz. nameravajo  
odpusti manjše število delavcev za nedoločen 
čas. Nekaj govora je bilo tudi na temo 
organiziranosti SKEI Slovenije o morebitnem 
sodelovanju oz. združevanju območnih 
organizacij z ciljem še boljšega dela SKEI-ja 
predvsem z vidika zaščite naših članov.  

 
Za vse naše člane smo in moramo biti na razpolago non-stop, zato prosimo vse, ki imajo bilo kakšen 
problem, da javijo čim prej sindikalnemu zaupniku oz. predsedniku sindikalne podružnice, da lahko potem 
nemudoma stopijo oz. stopimo v kontakt z pravno službo na OOZSSS Pomurja.    
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