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Spoštovani člani in članice, 
 
Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v meseca januarju. 
 
V tem mesecu smo sklicali eno sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstavitve ter razdelitve 
propagandnega materiala, kateri se je nanašal na Zakon o malem delu in Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). S predsednikom regije smo organizirali stojnico na kateri smo 
aktivno sodelovali pri zbiranju oddanih podpisov na upravnih enotah. Ob tem lahko povemo, da 
smo zelo dobro sodelovali z OO ZSSS Pomurje oz. z njegovim sekretarjem Jože Turklom. 
Zahvala gre tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali pri zbiranju podpisov, istočasno pa smo dokazali 
vladajoči koaliciji, da če je potrebno smo lahko še kako složni ter osredotočeni na dosego cilja. 
 
Kot je že stalnica smo se tudi ta mesec največ ukvarjali s podjetjem Natral d.o.o. Ljutomer, kjer se 
zaradi finančnih težav in pomanjkanja dela v podjetju zadeva bliža koncu oz. za delavce to pomeni 
konec agonije. Težave so tako velike, da je lastniku zmanjkalo vizije za rešitev podjetja, tako 
delavci iz tega podjetja že dva tedna stavkajo. Po zadnjem skupnem sestanku je direktor družbe 
izjavil da pripravljajo prisilno poravnavo v primeru neuspeha pa bo podjetje šlo (ali dal) v stečaj. 
Delavcem je podjetje dolžno že dve plači, tretja pa se neizbežno bliža, po besedah lastnika pa ni 
nobene možnosti v kratkem pričakovati kakšen priliv zato smo se odločili, da delavci stavkajo. 
Delavci stavkajo doma, saj imajo nekateri velike finančne težave (neplačane položnice in prejete 
opomine za neplačane položnice). Na SKEI, ReO za Pomurje jim bomo poskušali (nekatere so že 
zaprosili za enkratno solidarnostno pomoč) priskočiti na pomoč z zbiranjem sredstev na posebnem 
računu pri DH. Nekaj delavcev pa se je odločilo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 
krivdnih razlogov, ki so na strani delodajalca.   
 
V mesecu januarju smo opravili razgovor v podjetju Carthago, kjer smo razrešili nekatera 
vprašanja, ki se vlečejo že več let. Dogovorili smo se tudi, da bomo probleme reševali sproti oz. v 
najkrajšem možnem času, tako se bomo z upravo podjetja dobili na delovnem sestanku že v 
kratkem. 
 
Kot vse povsod v Sloveniji tudi pri nas potekajo volitve za sindikalen zaupnike SKEI po podjetjih. 
Lahko povemo, da smo volitve opravili v večini sindikalnih podružnicah SKEI, ostale pa bodo 
volitve opravile v začetku oz. v sredini meseca februarja.    
 
S predsednikom regije sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, ki je bila tokrat v Velenju, kjer je 
bilo govora o nadaljevanju pogajanj za povišanje plač. Glede na to, da delodajalci nimajo preveč 
posluha za naše predloge za dvig plač smo sprejeli sklep o možnosti napovedi stavke, če 
delodajalska stran ne bo poslušala argumentov delavske strani. Na  seji so člani spregovorili o 
spremembah in dopolnitvah statuta SKEI Slovenije na katerega je bilo  možno podati pobude in 
predloge do 10.2.2011. 
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Na seji je bil predlagan in sprejet ključ Republiškega odbora in ključ za določitev delegatov na  
6. Kongresu SKEI Slovenije, kateri bo 15.6.2011 v Ljubljani.   
 
V tem mesecu smo pripravili kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na pravno 
službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  
 
Tudi v tem mesecu smo našo pravno službo zaprosili za nekaj pravnih nasvetov ob tem zahvala 
Barbari, Bogdanu ter Ljubotu.    
 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 
                                                                                                                  
                                                                                                                 Robert Seršen l.r.  


