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Spoštovani člani in članice, 

 

Na kratko želim predstaviti delo in aktivnosti naše ReO SKEI, ki je bilo opravljeno v letu 

2014. 

 

Ne glede na dejstvo, da smo ena manjših regij lahko z zagotovostjo trdimo, da nam ne 

zmanjka dela, kot tudi problemov ne. 

 

Kot običajno smo se največ ukvarjali s podjetji »biseri« v naši regiji s katerimi imamo že dlje 

časa težave in kateri si pač zakonodajo, kot tudi KPD razlagajo po svoje oz. tisto uporabljajo 

in zagovarjajo, kaj jim pač v danem trenutku paše (IKETT, Inox, Agromex).  

 

Zaradi neizplačanih plač ter regresa za leto 2013 smo, kar trikrat zagrozili s stavko v podjetju 

IKETT d.o.o. iz Murske Sobote. Naredili smo dve prijave na pristojno inšpekcijsko službo v 

zvezi s to zadevo ter kot že prej omenjeno smo trikrat napovedali stavko, katero pa na koncu 

ni bili potrebno izvesti, saj so z zamikom dobili poplačane vse terjatve. Na koncu ima človek 

grenak priokus, da je možno vse v naši državo doseči samo z grožnjo in na koncu to ti da 

misliti »da majo pa ne dajo«. 

 

V začetku leta smo dobili predlog nove sistematizacije oz. predlog novega plačilnega sistema 

v podjetju ARcont IP d.o.o.. Skozi celo leto se je na to temo zvrstilo, kar nekaj sestankov in 

pogajan ampak do napredka nismo prišli tako, da ni prišlo do podpisa oz. zaključka pogajanj. 

V teh zadevah je aktivno sodeloval tudi Bogdan Ivanovič (bil prisoten na kar nekaj sejah), 

kateremu se ob tem tudi iskreno zahvaljujemo. 

 

Kot je že bilo omenjeno na koncu leta 2013 (predstavitev na zaključni seji kolega Brane 

Plavec) smo s strani delodajalcev prejeli predlog nove KPD in na podlagi pogajanj, ki so se 

intenzivno odvijala, smo članstvo o nekaterih znanih zadevah informirali na sejah regije kot 

tudi na sejah organov ReO SKEI in IO sindikalnih podružnic SKEI kamor sem bil povabljen. 

Zaradi pogajanj na nivoju države o novi KPD je prišlo do zastoja v pogajanjih in posledično 

nepodpisa novega plačnega sistema v podjetju ARconr IP d.o.o., saj se je čakalo na konec 

pogajanj na višjem nivoju.  

 

Meseca aprila smo ponovno sklenili novo pogodbo o pravnem svetovanju (v začetku leta smo 

prekinili pogodbo o sodelovanju in se zahvalili odvetniku Bojanu Grubarju za sodelovanje) z 

odvetnico Simono Horvat, katera je začela delati kot samostojna odvetnica. 
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Za začetku leta je bilo oz. smo preko pravne pomoči svetovali kar nekaj članom SKEII, ob 

tem je bilo zaskrbljujoče dejstvo, da je bilo kar nekaj odpovedi delovnih razmerij iz krivdnih 

razlogov na strani delodajalca, zaradi zamika oz neizplačila plač.      

  

Prvi torek v maju smo 

bili tudi gostitelji seje 

IO SKEI Slovenije, 

katera se je začela z 

ogledom podjetja 

Daihen Varstroj d.d. 

Lendava, kjer smo si 

ogledali novi razvojni 

oddelek ter potem sejo 

nadaljevali v Gostišču 

Malibu na Kapci. 

 

 

 

 

Maj je bil tudi tokrat kar športno obarvan ter kot tradicija veleva smo kovinarji Pomurja spet 

namakali trnke. SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala že 7. tradicionalno 

tekmovanje v lovljenju rib s plovcem. Tekmovanje je potekalo v soboto dne 24.05.2013 v 

ribnikih Gostišča Malibu na Kapci. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 5 ekip sestavljene iz 

sindikalnih podružnic iz regije Pomurja vsaka po 3 tekmovalci. Ob tem, da smo imeli 

naročeno lepo vreme za dobro vzdušje so zaslužni tekmovalci in njihovi spremljevalci ter 

člani kolektiva Malibu, kateri so poskrbeli še za tisti bolj veseli del.  

 

Na seji junija meseca je bil predstavljen program dela za drugo polovico leta. Predsedniki 

sindikalnih podružnic SKEI, pa so podali poročila glede izplačila regresa za letni dopust iz 

svojih podjetij. Po analizi podatkov lahko ugotovimo, da je večino podjetij izplačalo regres za 
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letni dopust v zakonskem roku, problem se pojavlja v nekaterih podjetjih, ki pa so itak že črne 

ovce (IKETT Murska Sobota, Inox Murska Sobota, Agromex Murska Sobota), kjer je bilo 

potrebno z prijavo inšpekciji ter morebitno napovedjo stavke izsiliti izplačilo regresa za letni 

dopust za leto 2014.  

 

Na tej pred dopustniški seji smo se tudi poslovili od dolgoletne članice, predsednice 

sindikalne podružnice Elektromaterial Lendava Štefke Maučec katera je odšla v zasluženi 

pokoj. 

 

V mesecu juliju smo izvedli na podlagi vprašalnika anketo o izplačilu regresa za letni dopust 

na podlagi, katerega smo lahko ugotovili, da večina delodajalcev regres izplačuje v 

dogovorjenem roku (nekateri ne celotnega), nekateri izplačujejo več od določenega 

minimuma nekateri pa pač v predpisanem minimumu s KPD.  

 

S strani SKEI Slovenije je bil poslan razpis za pohod na Triglav ter ribiško tekmovanje za 

Memorial Franca Trbuca. Glede Triglava ni bilo interesentov (nič novega) smo očitno pač 

nižinski ljudje navajeni na ravnico.  Zato pa nismo manjkali na ribiškem tekmovanju, katere 

so pripravili Korošci. 

 

V začetku septembra sem se kot zunanji predstavnik udeležil strokovne ekskurzije - izleta 

skupaj s kolegicami in kolegi sindikalnih podružnic Elrad International ter Arcont IP. 

Ogledali smo si Plitviška jezera, poleg tega smo se na poti domov ustavil na obrobju Zagreba, 

kjer smo omogočili članom ogled enega največjih trgovskih centrov v tem delu Evrope.  

 

Do konca leta je bilo kar nekaj aktivnosti: 

- Seje IO predvsem seja IO SKEI Arcont d.d., kjer smo zavrnili podpis pravilnika o 

nagrajevanju, ker nismo bili aktivno vključeni oz. delodajalec ni pristal na pogajanja 

in je enostransko sprejel takšen pravilnik. Izplačilo na podlagi tega je bilo izvedeno na 

koncu poslovnega leta oz. v mesecu aprilu. 

- Konec leta je bila sklicana prednovoletna seja regije na kateri so sindikalni predsedniki 

predvsem poročali o pogajanjih o izplačilu ob koncu leta- božičnice. 

- Z ponosom lahko trdimo, da smo v letošnjem letu pomagali, kar nekaj članom oz. se to 

vidi tudi iz izdanih napotnic pravni službi, katera je imela res komplicirane in primere 

kateri so bili primerni za sodišče. 

- Kot sekretar sem se po svojih najboljših močeh udeleževal izobraževanja v sklopu 

SKEI Slovenije katere je potekalo skoraj celotno leto. 

 

To bi bilo na kratko opisano delo katerega smo opravili v letu 2014 res so omenjeni 

najbolj odmevni primeri, ki so se zgodili v letu 2014 je pa bilo dogodkov kot takih še kar 

nekaj.  

 

Upam in si želim, da bi se tudi v Pomurju stanje začelo izboljševati in da se nebi ukvarjali 

s tem ali bo izplačan plača ali regres ampak, da bo delodajalcem postalo jasno, da je dobro 

plačani delavec zadovoljen delavec in da delavec kateri ne razmišlja, ali bo lahko preživel 

svojo družino z svojo plačo. 

 

                                                                                               Sekretar SKEI, ReO za Pomurje                                                                                                   

                                                                                                             Robert Seršen  
 


