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Spoštovani člani in članice, 
 
Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu maju, mesecu cvetja. 
 
V mesecu maju je bilo v naši regiji, kar nekaj aktivnosti znotraj sindikalnih podružnic SKEI ter 
aktivnosti katere je pripravila SKEI, ReO za Pomurje. 
 
Največ smo se v maju ukvarjali z odpuščenimi delavci iz podjetja Varstroj Lendava za katere smo 
organizirali skupni posvet z našo pravno službo oz. pravnico Simono Horvat, katera je članom 
obrazložila ter svetovala, kako voditi aktivnosti v takšnih primerih. 15.05.2010 je podjetje 
VARSTROJ d.d., Lendava odpustilo 15 zaposlenih delavcev ter podalo pisno namero o dodatni 
določitvi večjega števila presežnih delavcev. V SKEI ReO za Pomurje smo se odločili, da 
skličemo tiskovno konferenco ter ta problem predstavimo širši javnosti. 
 
S strani sindikalne podružnice VARSTROJ d.d. sem bil povabljen na skupni posvet z vodstvom 
družbe, kjer je bilo govora o določitvi kriterijev za večje število presežnih delavcev. Število 
presežnih delavcev še ni znano, prestavljena pa sta bila kriterija (Navodilo za ugotavljanje 
učinkovitosti in uspešnosti dela ter napredovanje in za vodenje letnih razgovorov) za odpuščanje 
presežnih delavcem. Sindikat je ocenil predlagan kriterij za določanje presežnih delavcev kot 
vprašljiv predvsem zaradi kratkega ocenjevalnega roka delovne uspešnosti (ocenjevanje delovne 
uspešnosti 01.10.2009 do 30.04.2010), ob enem pa je podjetje VARSTROJ d.d. bilo vključeno v 
program subvencioniranja  čakanje dela na domu, ko večina delavcev v tem času ni delala. 
Sindikat je predlagal, da bi že morali v korekcijskem kriteriju uporabljati socialni kriterij (na kar 
smo vodstvo družbe večkrat opozorili) po Zakonu o delovnih razmerjih opisanem v 100. členu 
zakona (strokovna izobrazba, delovne izkušnje, delovna uspešnost, delovna doba, zdravstveno 
stanje, socialno stanje delavca, za starše z tri ali več otrok, ali za edinega hranitelja družine…). 
Sindikat je opozoril vodstvo družbe, da bo v vsakem primeru nosilec posledic delodajalec. Z 
vodstvom družbe se bomo dobili, ko bodo pripravili tudi konkretne številke ter program presežnih 
delavcev kjer bomo poskušali uskladili mnenja o možnih načinih za preprečevanje in omejitev 
števila odpovedi pogodb o zaposlitvi . 
 
Tiskovna konferenca je bila sklicana 25.05.2010 ob 11.00 uri v prostorih SKEI, ReO za Pomurje. 
Na tiskovni konferenci smo sodelovali Lidija Jerkič, predsednica SKEI, Stanislav Čizmazija, 
predsednik sindikalne podružnice Varstroj, Stanislav Prajndl, predsednik SKEI, ReO za Pomurje 
ter Robert Seršen, sekretar SKEI, ReO za Pomurje.  Novinarska konferenca je bila zelo dobro 
obiskana ter po objavah v nekaterih medijih tudi dokaj odmevna (objave si lahko ogledate na 
spletni strani SKEI Slovenije ( http://skei.si/mediji_o_nas/ ) 
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Napovedana je bila stavka v podjetju NATRAL d.o.o. Ljutomer. Podjetje ima že daljši čas  težave 
z likvidnostjo. Dalj časa zamujajo z izplačilom plač tudi do 10 dni, največji zamik izplačila pa je  
neizplačilo plače za mesec april, zato so se delavci odločili za izvedbo stavke. Stavka je bila 
napovedana za 28.05.2010 in bi naj trajala do izpolnitve zahtev oz. do izplačila celotne plače za 
mesec april. Ker je delodajalec 27.05.2010 nakazal akontacijo plače v višini 200€ neto, so se 
delavci odločili, da stavko prestavijo za 14 dni oz. se stavka v primeru neizplačane plače za mesec 
april izvede 11.06.2010. Početje delodajalca smo tudi omenili, kot slabo praksa na tiskovni 
konferenci, ter ga objavili na črni listi SKEI Slovenije (http://skei.si/crna_lista_delodajalcev/).  
 
SKEI, Regijska organizacija za Pomurje je organizirala 3. Ribiško tekmovanje, ki je bilo ob enem 
izborno tekmovanje za Prvenstvo SKEI Slovenije. Tekmovanje je potekalo dne 29.06.2010 v 
gramozni jami Lukač v Krogu pri Murski Soboti. Prijavljenih in sodelujočih je bilo 6 ekip oz. 
sindikalnih podružnic vsaka s tremi tekmovalci, ki so vsi skupaj ujeli približno 260 kg rib, ki smo 
jih na koncu vrnili v ribnik. Ob lepem vremenu in dobrem vzdušju je organizacija potekala pod 
vodstvom IO SKEI, ReO za Pomurje, ki je tekmovanje organiziralo, po besedah sodelujočih zelo 
dobro ob tem, da je  bila izražena želja, da se drugo leto ponovno srečamo. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem podpornikom ter sponzorjem kateri so pripomogli, da so vsi sodelujoči prejeli 
lepe praktične nagrade. 

 
 
In še uvrstitve: 
 
EKIPNO 
1. mesto- ARCONT d.d. Gornja Radgona, 3 kazenske točke ( 107 kg)   
2. mesto-ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona, 8 kazenskih točk (36 kg) 
3. mesto- SCT-TKO d.o.o. Murska Sobota, 9 kazenskih točk (43 kg) 
 
POSAMEZNO 
1. mesto- ZALOŽNIK DAVID, ARCONT d.d. (43 kg) 
2. mesto- DERVARIČ MATEJ, ARCONT d.d. (36 kg) 
3. mesto- BOŽIČ MIRKO, ARCONT d.d. (28 kg) 
 

 
Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                 
                                                                                                    Robert Seršen l.r. 


