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Spoštovani člani in članice, 

 

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

 

Kot je že stalnica smo se, kar nekaj časa tudi ta mesec ukvarjali s podjetjem Natral d.o.o. Ljutomer 

v katerem smo za 04.10.2010 ponovno napovedali stavko, katere pa je bila potem odpovedane, ker 

je delodajalec izplačal zaostale plače.  

 

Kot smo poročali že v prejšnjem poročilu smo včlanili kar nekaj članov v podjetju INOX d.o.o. ter 

AGROMEX d.o.o. za katere smo takoj vložili prek pravne službe zahtevke, da se nemudoma 

izplačajo zaostale plače. Po vloženih zahtevkih sta prej omenjeni družbi izplačale vse zaostale 

plače razen regresa za letni dopust kateri pa bi naj bil izplačan v podjetju INOX d.o.o. v teh dneh v 

AGROMEX-u pa do konec leta oz. do 20.10.2010 (dogovor delavci-sindikat delodajalec). 

 

S predsednikom ReO SKEI Pomurja sva se udeležila seje IO SKEI Slovenije, katera je potekala v 

podjetji ISKRA EMECO v Kranju. Po seji so bili razdeljeni priročniki številka 5 katerega smo  

razdelili v vsako sindikalno podružnico SKEI po en izvod. 

 

 

V mesecu oktobru smo skupaj s 

kolegi OO SKEI Ptuj izvedli 

seminar (ob tem iskrena hvala 

kolegom iz Ptuja za res dobro 

organiziran seminar, izkazali so se 

kot dober gostitelj-sigurno se 

bomo srečali še kdaj). Udeležba na 

seminarju je bila odlična kot tudi 

izbrana tema katero je predstavila 

predsednica SKEI Slovenije, 

Lidija Jerkič. Ocena po razgovoru 

z udeleženci je bila, da bi bilo 

potrebno takšne oblike srečanj /  

izobraževanja organizirati večkrat, 

ker zadeva ni bila mišljena kot 

seminar ampak sproščen razgovor 

z predsednico o aktualnih zadevah 

na terenu. 
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V tem mesecu smo ustanovili novo sindikalno podružnico CARTHAGO d.o.o. iz Odranci 

(proizvodnja avtodomov višjega cenovnega razreda za celotno Evropo). Za enkrat se je v sindikat 

včlanilo 17 zaposlenih (približno 200 zaposlenih), kateri so izmed sebe na ustanovni seji izvolili 3 

članski izvršni odbor, kateri bo zastopal člane v morebitnih zadevah proti delodajalcu. 

 

Ob tem bi posebej  omeniti, da smo našo strokovno službo (Barbara ter Bogdana) zaprosili za 

nekaj pravnih mnenj v primeru ARCONT d.d. (novi pravilnik glede video nadzora) ter v primeri 

novoustanovljene sindikalne podružnice CARTHAGO d.o.o. (prerazporejen delovni čas).    

  

To so bile na kratko aktivnosti z naše ReO, za mesec oktober. Po zadnjih informacijah prihaja 

vroča jesen zato je vas bomo sprotno informirali o nekaterih  aktualnih zadevah.  

 

 

Sekretar SKEI, ReO za Pomurje 

                                                                                                                  

                                                                                                                 Robert Seršen l.r.  


