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SKEI-Sindikalna podružnica 

ALTRAD-LIV,d.o.o. 

Sveti Jurij 18a 

Datum:27.09.2009 

 

ZAPISNIK 

Izvršni odbor je dne 24.09.2009 sklical zbor članov sindikalne podružnice ALTRAD LIV Sveti 
Jurij, v gostišču ROGAN V Večeslavcih. 

Predlagani dnevni red: 

1. Otvoritev zbora članov sindikalne podružnice. 
2. Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.    
3. Pritisk direktorja družbe na IOS in člane sindikata. 
4. Aktualna problematika v Pomurju-mnenje poda Robert Seršen. 
5. Razno. 

Ad 1. 

Predsednik IO Sindikalne podružnice je odprl zbor članov sindikalne podružnice vse pozdravil 
posebej predsednika OOSKEI Pomurje Roberta Seršena. Predlagani dnevni red je bil sprejet 
soglasno. 

Ad 2. 

Predsednik IOS je predlagal za zapisnikarja Roberta Seršena ter overitelja Slamar Janez in Rogan 
Martin. Predlogi so bili potrjeni soglasno. 

Ad 3. 

V poročil od delu in pritiskih na njega in celotni IO je predstavil  predsednik IOS, ki je izpostavil zelo 
nekorektno obnašanje direktorja družbe do njega kot tudi do ostalih članov IOS. V predstavitvi je bilo 
povedano da je bilo na zboru delavcev vršen direktni pritisk na predsednika IOS z ob razlagami,  ki 
niso v ponos direktorju. V razpravo se je vključil predsednik OOSKEI Pomurje, ki je povedal da 
direktor naj po  nepotrebnem ne  zaostruje stvari, ker da se mu lahko zgodi prijava pristojni 
inšpekcijski inštituciji glede oviranja dela sindikata za kar je zagrožena kazen Po kazenskem zakoniku 
RS (denarna kazen oz. do enega leta zaporne kazni). Člani tudi zahtevajo, da na podlagi že 
večkratnega predloga IOS se dejansko  omogoči razgovor z lastnikom družbe in da se ljudem 
predstavi kakšna je nadaljnja usoda podjetja oz.  v nasprotnem primeru sami stopimo v kontakt z 
njim. Delavce je tudi zanimalo zakaj se ni že prej pristopilo k izkoriščanju subvencij, ki jih je ponudila 
država. Odgovor je  bil da se je z direktorjem izvedel sestanek kjer so bili prisotni vsi člani IOS kot tudi 
predsednik in sekretar OOSKEI Pomurje in tam smo lahko dobili odgovor, da potem ne moremo 
odpuščati kot tudi da se ne smejo delati nadure zato se je raje pristopilo k neenakomerni 
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prerazporeditvi delovnega časa ampak brez predhodnega soglasja za starejše delavce in invalide 
katerim brez tega soglasja ni potrebno opravljati prerazporeditve. Postavljeno je bilo vprašanje zakaj 
se je odpuščalo samo v proizvodnji in odgovor je bil da, pač sindikat nima pristojnosti, da odloča koga 
bo podjetje odpustilo in na katerem delovnem mestu razen v primeru programa presežnih delavcev, 
kjer se pa morajo določiti kriteriji glede presežkov. Omenjeni si bili v zadnjem  času  slabši pogoji dela 
za kar se delodajalca opozarja v skladu Zakonom o delovnih razmerjih ter Kolektivno pogodbo 
dejavnosti da se te nepravilnosti v najkrajšem možnem času odpravijo. 

Ad 4.  

Predsednik OOSKEI Pomurje je predstavi zadnje dogodke, ki so se odvijali tudi v naši neposredni 
bližini in skupna ocena je bila da se lahko ti dogodki ponovijo bilo kje v Sloveniji, ker so ljudje prišli na 
rob preživetja in jim je vse eno za posledice, ki lahko z takimi zadevami nastanejo. Predsednik je 
omenil da to najverjetneje nista zadnja  primera, ko je ljudem počil film in so šli na cesto ampak kaj je 
zaskrbljujoče je dejstvo da so protestniki z vsako akcijo bolj drzni in se bojimo, da jih ne bomo mogli 
več brzdati in se bo lahko v nekaterih primerih prišlo do večjega uničenja družbene lastnine. Člani so 
bili obveščeni tudi o reorganizaciji OOSKEI Pomurje v ReO SKEI Pomurje z dnem 01.01.2010 za kar bo 
v prvi meri imel posledico lastne organizacije s svojim sekretarjem, ki bo pokrival samo člane SKEI na 
območju Pomurja. Pisarna v Gornji Radgoni se bo za člane SKEI zaprla in prenesla na OOZSSS Pomurja 
v Murska Soboto, pravna pomoč ostane enaka kot doslej.  

Ad 5. 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

Seja zaključena ob 15.30 uri. 

Zapisal:                                                                                                                                      Predsednik IOS: 

Robert Seršen                                                                                                                                 Peter Šadl 

 

Overitelja zapisnika: 

Slamar Janez 

Rogan Martin 

  


