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Spoštovani člani in članice, 

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so bile opravljene v mesecu juliju. 

 

V mesecu juliju se je največ dogajalo v začetku meseca potem pa so se zadeve umirile zaradi 

prihajajočih letnih dopustov.  

 

Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih smo se tudi ta mesec ukvarjali z nekaterimi težavami v 

podjetju VARSTROJ d.d. Lendava, poleg tega pa smo organizirali stavko v podjetju NATRAL 

d.o.o., Ljutomer.  

 

V začetku meseca sem sodeloval na dveh sejah katere sta sklicale sindikalne podružnice SKEI 

ARCONT d.d. Gornja Radgona in ALTRAD - LIV d.o.o. Rogašovci.  

 

V podjetju ARCONT d.d. Gornja Radgona, je bilo govora o možnosti spremembe plačilnega 

sistema ter nadaljnje pogajanje v jesenskih mesecih o dvigu vseh plač. Bilo je nekaj vprašanj ter 

podanih odgovorov na predlagane spremembe pokojninske reforme. 

 

V ALTRAD – LIV d.o.o. je IO sklical zbor delavcev z namenom predstavitve kršenje delovno 

pravne zakonodaje, ker je delodajalec samovoljno določil teden dni kolektivnega dopusta brez, da 

bi o tem obvestil sindikat. Naša pravna službe je že izdala zahtevo, da se vsem zaposlenim vrne 

letni dopust in da se v skladu z zakonom izplača nadomestilo plače v višini 100% v nasprotnem 

primeru bomo zadevo predali pristojni inšpekcijski službi.   

 

Preko naše strokovnem službe (ob tem posebna zahvala Bogdanu, Branetu katera sta me 

nadomeščala v času mojega dopusta) smo vodstvu VARSTROJ d.d. Lendava, družbe posredovali, 

kar nekaj dopisov v katerih smo zahtevali, da se upošteva sindikalna organiziranost v podjetju in 

delovno pravna zakonodaja ter da se pristopi k nadaljevanju pogajanj za podjetniško kolektivno 

pogodbo (PKP). Po skupnem sestanku z vodstvom družbe ter prizadevanjem in vztrajanjem SKEI 

na vseh nivojih glede »branjenja pravic sindikata« za sporni primer »enostranskega urejanja plač s 

splošnim aktom«, obrodila sadove. Na osnovi  strokovnih soočanj je direktor sprejel odločitev o 

razveljavitvi spornega Pravilnika o plačilih za delo, podpisali pa smo dogovor, da se ohrani 

sedanji plačni sistem (nihče nič ne pridobi in nihče nič ne izgubi) na ta način je na koncu prevladal 

razum na strani delodajalca. 

 

Podjetje NATRAL d.o.o. iz Ljutomera se že dalj časa ukvarja likvidnostnimi težavami kateremu 

so izbile dno neizplačane plače za mesec april, maj, junij ter neizplačilo regresa za letni dopust za 
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leto 2010, zato so se delavci odločili ter  napovedali stavko za 28.07.2010 in s tem zaustavitev 

proizvodnje. 

 

Na seji smo se tudi odločili, da bodo delavci do nadaljnjega ostali doma, ker nekateri sploh niso 

imeli finančnih sredstev za prihod na delo. Ker je delodajalec v tem času pokazal interes, da se 

problem v podjetju reši (izplačane plače za april, maj ter do 06.08.2010 izplačilo celotnega dela 

regresa za letni dopust) se je stavka z 02.08.2010 prekinila. 

 

Z veseljem lahko ugotovimo, da je do danes bilo v podjetju izplačano vse kar smo zahtevali 

realizacijo stavkovnih zahtevah pa bo potrebno spremljati še naprej.  

 

Kot je iz tega primera razvidno se določeni problemi lahko hitro razrešijo samo potrebna je 

solidarnost ter zaupanje med vsemi zaposlenimi.    

 

To so bile na kratko aktivnosti z naše ReO, ker še vedno trajajo dopusti želim vsem našim članom, 

da dodobra izkoristijo čas na oddihu predvsem pa, da ga preživijo kar se da zdravo.  

 

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                                  

                                                                                                                Robert Seršen l.r.                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


