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SKEI-Sindikalna podružnica 
Kutsenits International 
Lendavska 29c 
Murska Sobota 
 
 
Datum:08.10.2009 
 

ZAPISNIK 
 
Na izrednem članskem sestanku sindikalne podružnice Kutsenits International, ki je bil v sredo dne 
09.10.2009 ob 12.45 uri v jedilnici podjetja Kutsenits International. Lista prisotnih je v arhivu 
sindikalne podružnice Kutsenits International. 
. 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev članskega sestanka 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda  
3. Izvolitev zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika 
4. Aktualna problematika v sindikalni podružnici Kutsenits International  
5. Razno 
 
Ad.1/2 
Predsednik IO je pozdravil vse prisotne člane posebej podpredsednika SKEI Slovenije Martina 
Dularja ter opravil otvoritev zbora članov.Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
Ad.3. 
Za zapisnikarja je bil predlagan Miran Števančec ter dva overitelja zapisnika Jasmina Čizmazija  in 
Marič Dejan. Predloge so člani sprejeli soglasno. 
 
Ad.4. 
Poročilo o delu sindikalne podružnice Kutsenits International je podal predsednik IOS, ki je v 
začetku izpostavil delo sindikalne podružnice in vzrok zakaj je to takega izrednega članskega 
sestanka sploh prišlo. Problemi in nezadovoljstvo članov se je stopnjevalo že od protesta v Gorenju 
vrhunec pa doživelo z protestom v Muri. S strani podpredsednika SKEI Slovenije Martina Dularja so 
bili predstavljena pogajalska izhodišča, ki jih je pripravil IO SKEI Slovenije, ker so delodajalci 
zaprosili, da bi se pa letos lahko še kaj iz pogajali morebiti tudi o povišanju plač. Vsi vidimo da je 
trenutno res dosti dela, ki ga že komaj zmoremo ampak na plačilnih listah se skoraj nič ne pozna 
razen plačanih nadur, ki pa niso ne vem kakšen motivator zato se v družbi pojavljaj veliko 
nezadovoljstvo med zaposlenimi. Ob tem je tudi podpredsednik dal nekaj razlag, kaj je sindikat, kaj 
je njegovo delo in zakaj je dobro če nas je čim več organiziranih v sindikat ker nekatere stvari lahko 
premaknemo hitreje kot če smo sami. Po razpravi so člani sprejeli sklepe: 
Sklep št. 04/10-2009 
 Pristopi se takoj k pogajanjem o povišanju vseh plač preučiti možnosti na kakšen način 

povečati osnovne plače (rok Takoj) 
 Preveriti na kakšen način so plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (rok 

Takoj) 
 Zakaj se zniža osnovna plača pri izplačilu nadur (rok Takoj)  
 Vodstvu družbe je bilo večkrat opozorjeno o nekvalitetni malici (embalaža, ne kvaliteta, 

neprimerno razdeljevanje zato zahtevamo, da se do 15.10.2009 poišče rešitev v nasprotnem 
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primeru se obvesti pristojno inšpekcijsko službo) ob tem bi radi opozorili, da je bila 
zadeva začasna rešitev ampak kot je pri nas znano se zadeve, ki so začasne hitro spremenijo 
v trajne 
 

   Ureditev garderobnih omaric, ki nam ne morejo in ne smejo biti v ponos, ker se ta problem 
vleče že od začetka proizvodnje na tej lokaciji (vrata na garderobne omarice, preveč omaric v 
enem prostoru na enem kvadratnem metru trije zaposleni,  rok za odpravo Takoj) 

 Pristopi se k takojšnjim pogajanjem o PKP ter odpraviti nepravilnosti pri vseh zaposlenih, ki 
so prijeli v zadnjem času nove pogodbe o zaposlitvi (obrazlaga na nepravilnosti podana s 
strani pravnice SKEI Slovenije) 

 Takojšnja odprava nepravilno obračunanega letnega dopusta starejšim delavcem  
 Takojšnja odprava nepravilno izplačanih nadomestil za čas malice 
 Predlagati finančno solidarnostno pomoč za člane, ki so več kot 3 mesece v bolniškem staležu 

(predlog pripravi SKEI Slovenije) 
Vsi sklepi so bili potrjeni soglasno zato se od vodstva družbe zahteva, da zahteve preuči resno  
ter poda odgovore v pisni obliki. 
 

Ad.5.       
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
 
.    
Zbor članov je bil končan 14.00 uri. 
 
                                            
Zapisnikar:                                                                                                 Predsednik IOS: 
Števančec Miran                                                                                            Seršen Robert 
 
 
Overitelja zapisnika: 
- Čizmazija Jasmina  

- Marič Dejan 

 
 
 
 


