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POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE ZA OBDOBJE
AVGUST-DECEMBER 2008

Spoštovani člani in članice,
predstavili bi vam radi delo Območne organizacije SKEI Pomurje za obdobje avgust-december 2008.
V začetku avgusta smo opravili z 13. redno sejo OOSKEI Pomurje, ki je potekala v sejni sobi družbe
VARSTROJ d.d. v Lendavi, Industrijska ul. 4, kjer so nam prijazno predstavili proizvodni proces varilne
opreme in montažne dejavnost in opravili 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. V glavnem smo se na tej seji pogovarjali o organiziranju Problemske konference, ki je bila
sklicana dne 11.11.2008 v Hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. 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 OOSKEI Pomurje, sindikalna
podružnica SKEI ARCONT d.d. Med 11 ekipami,
ki so sodelovala smo dosegli skupno solidno 4.
mesto, med posamezniki pa sta naša člana dosegla
2. oz. 3. mesto (Založnik David, Merčnik Darko)
ČESTITAMO.
Kot smo ugotavljali vsi sodelujoči so takšna srečanja dobrodošla in potrebna da se izmenjavajo določena
mnenja in izkušnje. Kot je bilo na koncu povedano se drugo leto spet dobimo in to v sodelovanju z
Območno organizacijo SKEI Ptuj.
Ob tej priliki bi se zahval tudi podjetju oz. vodstvu družbe ARCONT d.d. za reklamno podporo. HVALA.
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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.
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 International d.o.o. v nadaljevanju pa nas je izvršni direktor
za proizvodnjo popeljal na ogled proizvodnega procesa.
Ta seja je bila sklicana z namenom priprave sodelujočih na problemski konferenci.
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 z našo
predsednico SKEI Slovenije Lidijo Jerkič, sekretar SKEI za KP Bogdana Ivanoviča, sekretar SKEI Brane
Plavec, podpredsednik SKEI Slovenije Martin Dular in sekretar ZSSS Pomurje Danilo Šipoš. Od
delodajalske strani sta bila prisotna le dva predstavnika (g. Branko Kurbus-ARcont d.d. in Jože Caf- ELTI
d.o.o., štirje direktorji so se opravičili) in bilo je kar žalostno gledati da nasprotna stran sploh ni pokazala
nobenega interesa sodelovati na tej konferenci. Konferenca je potekala v sproščujočem okolju in aktivnem
sodelovanju vseh sodelujočih posebno sekretarja SKEI za KP Bogdana Ivanoviča, ki je zadevo pripravil na
podlagi podatkov, ki veljajo za območje Pomurja in izpostavil točke
-

iztočnica so podatki iz OO SKEI Pomurje,
pregled faktorjev, ki vplivajo na razvoj,
pravica delavcev do kvalitetnih pogojev
dela in kvalitetnega življenja,
- nizki povprečni donosi v industriji,
- potrebni so pravi prijemi in managerski
projekti,
- dodana vrednost na zaposlenega je nizka,
pod Slovenskim povprečjem
- več je potrebno narediti na organizaciji
dela,
- prednosti obmejnega območja,
- podpovprečna razvitost, nadpovprečna
nezaposlenost,
- možnosti črpanja sredstev iz evropskih
skladov,
- podatki o plačah, predlogi, pobude, razmišljanja delodajalcev
Konferenca je bila še kar dobro medijsko podprta in kot smo že na prejšnji seji ugotavljali so nekateri
mediji hoteli predstaviti z našim finančnim vložkom oz., da zadevo plačamo pa nas bodo vrteli v medijih
koliko bomo hoteli, OOSKEI Pomurje je odločno nastopil proti takšnemu obnašanju medijev in smo se
takšnim idejam lepo zahvalili.
Tisti mediji, ki so sodelovali na Konferenci so korektno poročali in vsi 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.
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 Bogdana
2

Ivanoviča, ki je zadevo zelo dobro pripravil in predstavil. Ob tem se v imenu Območne organizacije SKEI
Pomurje zahvaljujem vsem sodelujočim za udeležbo na konferenci in upam, da še najdemo kakšno temo za
organiziranje takšnih konferenc. 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 naših dejavnostih. 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 naša naloga 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 ter na tak način prej aktivno pomagamo in svetujemo našim članom. V naši
regiji so se začeli kazati znaki krize z koncem leta in v večini podjetij ne podaljšujejo pogodb za določen
čas oz. so jih zmanjšali na minimum, v dveh podjetjih pa so delodajalci že nakazali tudi možnosti
odpuščanja delavcev za nedoločen čas (Natral d.o.o. Ljutomer in Erad d.o.o. Gornja Radgona), zadevo
aktivno spremljamo in po potrebi bomo na pravni podlagi tudi odreagirali. Kot je bilo že večkrat omenjeno
v nekaterih medijih nas je do tega dejstva »gospodarska kriza« privedla lakomnost in požrešnost nekaterih
posameznikov, ki mislijo da so edini in najbolj pametni na tem svetu ampak v večini primerov so za to
bogastvo, ki so si ga nekateri nagrabili zaslužni prav ti delavci, ki jih zdaj nekateri mečejo na cesto ampak
upam na razum in priznanje napak, ki so jih v preteklosti storili.
Ob koncu izteka starega leta želim vsem nam, da bi nas ta »gospodarska kriza« hitro obšla in da bi vsi
ljudje imeli koliko toliko dostojno življenje. Ob tem vam želim vam in vašim družinam
»VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2009«

Predsednik OO SKEI Pomurje
Robert Seršen, l.r.
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