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ZAPISNIK 
  
    
S strani predsednice SKEI Slovenije Lidije Jerkič sem bil zaprošen, da poskušamo rešiti zadevo,  ki je 
bila naslovljena na njo v zvezi z podjetjem ARTEX iz Lendave, ki je želelo skrajšati delovni čas na 
32 ur in ker nimajo organiziranega sindikata so se obrnili na SKEI Slovenije za pridobitev pisnega 
soglasja. 
Dne 07.08.2009 sem se podpredsednikom Stanislavom Čizmazijo po dogovoru z vodstvom družbe 
sestal z direktorjem družbe Antonom Benso, ki je v grobem predstavil situacijo in predloge za 
reševanje nastale situacije. Že na začetku je bilo jasno da ravno niso bili veseli našega obiska oz. 
dejstva da oni nas potrebujejo bolj kot mi njih ampak smo prisluhnili njihovemu predlogu, ki je 
opredeljeval v prvi meri zmanjševanje osnovni plač zaposlenih za približno 18,4%. Za nas to nikakor 
ni bil sprejemljiv dogovor oz. smo jim dali jasno vedeti, da do podpisa ne bo prišlo če se bodo vstajali 
zniževanju plač. Na kar je direktor postavil vprašanje, da najverjetneje ne mislimo, da bodo plačevali 
delavcem nekaj kar niso naredili oz. da so doma, ker potem lahko sedijo tudi na podjetju. Mi smo 
vztrajali, da v vsakem primeru morajo sklicani zbor delavcev kjer bi delavcem tudi mi obrazložili kaj 
za njih dejansko pomenijo ti ukrepi. 
Prvič smo se sestali z delavci 10.08.2009, kjer je že v začetku prišlo do postavljanja vprašanj s strani 
zaposlenih, kaj pri njih iščemo, da oni ne potrebujejo sindikata in jim je bilo težko razložit da so 
njihovi vodstveni kontaktirali nas, ker so rabili soglasje reprezentativnega sindikata kamor po KPD 
oni spadajo. Ob tem je bil tudi podan predlog da se del subvencij (60 Eur), da delavcem ampak da se 
ob tem tudi zniža plača za približno v povprečju za 18,4%. Delavci so se po posvetu odločili, da 
počakajo tudi kolege, ki so bili trenutno na terenu, da bi se dobili še enkrat naslednji dan, ko še jim 
enkrat razložimo situacijo. 
Dne 11.08.2009 smo se še enkrat dobili v njihovih prostorih, ker je bil s strani družbe podan končni 
predlog 85 Eur vsakemu delavcu od pridobljenih subvencij in v povprečju za 6% nižje osnovne plače. 
Mi smo vztrajali da soglasja ne damo zaradi zniževanja plač  na kar so začele padati grožnje  o 
izsiljevanju in morebitni kazenski ovadbi proti meni zato sem se posvetoval s predsednico SKEI 
Slovenije in prišli do zaključka, da naj delavci povejo ali grejo v kompromis ali ne. 
Ampak na našo žalost se je ponovila stara zgodba izpred prejšnjega dne, ko so nas napadali in tudi 
zdaj ni bilo nič drugače. Pozneje sem zvedel od nekaterih zaposlenih, ki so z mano govorili na 
skrivoma da je podjetje v pretežni  družinski lasti družine Bensa, da pa je polovica zaposlenih v 
sorodstvenem razmerju z lastnikom. Kot je razvidno iz poslane liste prisotnih so vsi zaposleni bili za 
to, da se sprejme predlog vodstva družbe kot izhaja iz podpisanega soglasja. Soglasje je bilo 
podpisano 14.08.2009  in poslano v vednost z vsemi prilogami na SKEI Slovenje. 
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