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Spoštovani člani in članice, 
 
Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v meseca avgusta in septembra. 
 
V mesecu avgustu smo se je največ ukvarjali z napovedjo (začetek konec meseca julija) in izvedbo 
stavke v podjetju Natral d.o.o. iz Ljutomera (že dalj časa tudi na črni listi).  
Kot je iz prejšnjega poročila razvidno smo dosegli vse tisto, kar smo zahtevali v stavkovnih 
zahtevah zato smo stavko 02.08.2010 preklicali. 
V času pisanja tega poročila je prišlo v podjetju Natral d.o.o. iz Ljutomera do ponovnega 
neizplačila plač za mesec avgust zato smo z današnjim napovedali stavko za 04.10.2010 ter 
podjetje uvrstili na črno listo. 
 
V začetku meseca smo včlanili kar nekaj novi članov iz podjetja INOKS d.o.o. ter iz AGROMEX 
d.o.o. (bivša Panonija) obe iz Murska Sobote s včlanitvijo pa so takoj prišli problemi z 
neizplačanimi plačami ter prispevki v obeh podjetjih (do tistega trenutka 3 plače, po našem 
urgiranju so ostale neizplačane plače za mesec avgust). Iz obeh podjetij smo nekaj članov napotili 
na pravno službo ter v podjetje INOX je bila s strani pravnice poslan zahtevek za takojšnje 
izplačilo vseh zaostalih obveznosti do delavcev v enem primeru pa smo delavcu svetovali ter mu 
pomagali pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivnih razlogov na strani delodajalca. 
Obe podjetji sta bile nemudoma dani na črno listo pri SKEI Slovenije ter z obema podjetjema oz. 
direktorjema družbe opravljen osebni razgovor.   
  
V mesecu  septembru sem skupaj še z nekaterimi člani IO ter zaposlenimi pri SKEI Slovenije 
udeležil seminarja v INZLLU V Nemčiji v organizaciji IGM-a. 
Seminar je imel naslednje točke dnevnega reda katerega smo v celoti obdelali: 
- Poročila držav,  
- Skladnost nacionalnih zakonodaj z Direktivo 2008 / 104 / ES z dne 19.11.2008 o delu prek 
agencij za zagotavljanje začasnega dela, 
- Nove oblike fleksibilnosti dela in delovnega časa 
S predsednikom sva se udeležila seje IO SKEI katera je potekala v Črni na Koroškem kjer smo si 
lahko ogledali poslovne prostore podjetja TAB Mežica. 
 
V mesecu septembru smo sklicali sejo SKEI, ReO za Pomurje z namenom predstaviti delo 
regijske organizacije do konca letošnjega leta. V program smo dali posvet za sindikalne zaupnike, 
kateri bo potekal v organizaciji OO Ptuj na teme katere so trenutno najbolj aktualne. 
Predavateljica na posvetu bo predsednica Lidija Jerkič. 
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Na seji smo obvestili vse predsednike na sprejeti sklep iz seje IO ter RO SKEI Slovenije o  
nujnosti sprejetja novega načina oz. delilnika sindikalne članarine na terenu (37% sindikalne 
podružnice, 63% pa višje oblike organiziranosti SKEI Slovenije). 
  
Po skupnem sestanku z vodstvom družbe ter prizadevanjem in vztrajanjem SKEI smo v mesecu 
septembru nadaljevali z pogajanji o PKP v podjetja Varstroj d.d. iz Lendave. 
Z razočaranjem ugotavljamo, da delodajalec po dveh pogajalski sestankih ni bil pripravljen oz. ni 
pripravil nikakršnega drugačnega predloga kot takrat, ko so pogajanja zastala zato smo se odločili, 
da pogajanja za določen čas (07.10.2010) prekinemo ter smo od delodajalca zahtevali resen 
pristop k pogajanjem z podanimi novimi predlogi v nasprotnem primeru bomo prisiljeni pogajanja 
odpovedati oz. prekiniti. Ob tem tudi ugotavljamo, da je pogajalec (pooblaščenec) na strani 
delodajalca zelo arogantna ter nesramna oseba kateri vstaja pri zadevah, katere bi bile slabše za 
zaposlene  kot je sedaj v veljavni KPD. Na taka pogajanja nikakor  ne moremo pristati zato če bo 
potrebno ne bomo vstajali pri pogajanjih za vsako ceno. 
      
 

V mesecu septembru smo 
sodelovali tudi na Prvenstvu 
SKEI, v lovljenju rib z 
plovcem katero je potekalo v 
organizaciji SKEI, ReO 
Velenje. Na ribičiji katera  je 
potekala v Škalskem jezeru 
smo sodelovali tudi mi z ekipo 
katero so sestavljali člani 
sindikalne podružnice 
ARCONT d.d. iz Gornje 
Radgone. Po srditem ribiškem 
boju smo osvojili zelo solidno 
3. mesto med ekipami 
(sodelovalo 9 ekip iz celotne 
Slovenije), ter 1. ter 3. mesto 
med posamezniki. 
 

 
To so bile na kratko aktivnosti z naše ReO, za dva mesec skupaj. Ker se je pa začela jesen vam 
želim dosti dobrih trgatev ter obilo pametnega pitja.  
 
 

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