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POROČILO O DELU OBMO ČNE ORGANIZACIJE SKEI POMURJE ZA OBDOBJE  

JANUAR-JULIJ 2008 

 
 
Spoštovani člani in članice, 
 
V kratkem bi vam radi predstavili delo Območne organizacije SKEI Pomurje za obdobje januar-julij 
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 Danilo Horvat pa je prisotnim predstavil poslovanje in ponudbo 
Delavske hranilnice Ljubljana d.d. DH 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, 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 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 



2 
 

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 ugotavljali so takšna srečanja zelo 
dobrodošla, ker lahko vidimo tudi razlike v 
delu v sindikalnih podružnicah in vidijo se 
razlike v regijah, kar se plačnega dela tiče. 
Posebej zahvala kolegu sedaj že tudi 
sekretarju Mirku Hirciju, ki je celotno zadevo 
odlično organiziral in 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, in bo 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, s pripravami za 
naslednje športne igre, katere bo organiziral OO SKEI za Podravje pa smo pričeli takoj na poti domov 
tako, da bomo še boljši. 
 
Kot smo že večkrat ugotavljali na sejah OO SKEI Pomurje je še vedno največji problem v Pomurju v 
razlikah  plač proti ostalemu delu v Sloveniji zato smo se dogovorili, da bomo pričeli s pogajanji v 
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družbah za dodatno povišanje plač in kot smo že sprejeli sklep na eni od prejšnjih sej bomo v Pomurju 
na to temo organizirali problemsko konferenco. K sodelovanju bomo pozvali vse delodajalce oz. tista 
podjetja, kjer imamo organizirani sindikat. Na konferenci bo glavno vprašanje zakaj je lahko naš 
»šlosar« (kovinar) oz. zaposlen v elektroindustriji slabše plačan za svoje delo kot nekateri zaposleni za 
isto delo v drugih regijah. Ali res delamo slabše kot drugod? 
 
Kot je že večkrat bilo povedano so časi, ko smo prosili že davno mimo sedaj so prišli časi, ko si bomo 
morali to vzeti na lep ali na grd način in samo z solidarnostjo in vzajemnostjo. 
 
Vse kaže na to, da ne bo samo na političnih tleh vroča jesen ampak tudi mi moramo poskrbeti, da bo 
jesen zelo vroča in kar se da rodna glede povišanja plač, ker cene so že celo leto zelo vroče.     
 
»SKUPAJ GREMO NAPREJ SKUPAJ SMO MOČNEJŠI,« 
 
Vsem članom in članicam želim, da preživijo še teh par poletnih dni, kar se da lepo z veliko sončnih dni 
in upam da so vse nevihte, ki so nas letos že prizadela za nami in da nas čaka lep in miren konec leta.  
 
                                                                                                         Predsednik OO SKEI Pomurje 
                                                                                                                   
                                                                                                                  Robert Seršen, l.r.                                                                                      


