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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v meseca februarju. 

 

V tem mesecu smo se spet največ ukvarjali z situacijo v podjetju NATRAL d.o.o. iz 

Ljutomera, kjer sva skupaj s pravnico Simono Horvat sodelovala na zboru delavcev, kjer je 

bilo s strani vodstva družbe predstavljeno dejansko stanje družbe ter s tem tudi napovedano, 

da bo podjetje šlo v stečaj. Delavci so že dlje čas brez vsakršnih prihodkov zato smo jim 

svetovali, da se obrnejo ter zaprosijo za solidarnostno pomoč prek MDDSZ pri izpostavi 

Ljutomer. Solidarnostno smo pomagali tudi v ReO za Pomurje, kot tudi SKEI Slovenije je 

namenil nekaj sredstev za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči. 

 

Z velikim zadovoljstvo nam je poročati, da smo izpeljali volitve v vseh sindikalnih 

podružnicah. V vseh sredinah smo se držali že vnaprej dogovorjenega rokovnika za izpeljavo 

volilnih postopkov tako, da ni prihajalo do podvajanja volilnih sej, zaradi tega pa sem lahko  

sodeloval na večini volilno programskih sejah. 

 

V veliki meri so ostali funkcionarji stari člani oz. predsedniki sindikalnih podružnic razen v 

primeru ARCONT IP d.o.o. ter ELRAD INT. d.o.o. oba iz Gornje Radgone. V obeh 

sindikalnih podružnicah je bil izvoljen celotni novi IO v primeru ELRAD-a pa so se članice 

ter člani odločili, da jim sekretar ReO SKEI kot zunanji sindikalni zaupnik pomagam pri 

vodenju sindikalne podružnice. V vseh sindikalnih podružnicah so že tudi izvedli prve seje 

IO, kjer so nekateri že tudi obravnavali finančna poročila za leto 2010 ter plan dela za leto 

2011. 

 

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 24.3.2011.  

 

V tem mesecu smo pripravili kar nekaj dopisov za naše člane oz. so bili napoteni na pravno 

službo, kjer so bili deležni pravne pomoči.  

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 
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