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SKEI-Sindikalna podružnica 
NATRAL d.o.o. 
Kolodvorska 16a 
Ljutomer 
 
 
Datum:13.09.2009 
 

ZAPISNIK 
 
Na članskem sestanku sindikalne podružnice Natral d..o.o. Ljutomer, ki je bil v petek dne 11.09.2009 
ob 14.00 uri v jedilnici podjetja Natral d.o.o.. Lista prisotnih je v arhivu sindikalne podružnice Natral 
d..o.o. Ljutomer. 
. 
 
DNEVNI RED: 

1. Aktualna problematika ( regres, zmanjšanje plače) 

2. Razno. 

 
Ad.1 
V začetku je predsednik IOS Natral d.o.o. pozdravil vse udeležence članskega sestanka posebej 
predsednika OO SKEI Pomurje Roberta Seršena. 
Člani niso imeli pripomb na predlagani dnevni red zato so ga sprejeli soglasno. 
V začetku je predsednik IOS predstavil zakaj je sploh prišlo do tega sestanka v prvi meri zaradi 
nespoštovanja zakonski določil direktorja družbe kot tudi neizplačila regresa za letni dopust. 
Po tem ko je bil že sklican članski sestanek je direktor dal ustno informacijo predsedniku IOS, da bi 
naj bil izplačan regres v torek 25.09.2009 ampak so se člani ne glede na to odločili, da se članski 
sestanek izvede, ker je še kar nekaj odprtih postavk,  ki niso v skladu z Zakonom o delovnih 
razmerjih kot tudi ne z Kolektivno pogodbo dejavnosti. 
Kot je predsednik OO SKEI Pomurje povedal niso zakoni zato napisani, da se kršijo ampak, da se 
spoštujejo ne glede če se nam to vidi ali ne. Delodajalci upoštevajo oz. sebi v prid obračajo tiste 
zakone, ki so njim pisani na kožo oz. imajo od njih korist. Zato je mislim da prišel čas, da se temu 
enkrat naredi konec in delodajalcem jasno povemo da imamo ignoranskih odnosov dovolj.  
Po razpravi ko so člani postavljali vprašanj je prišlo do predlaganih sklepov: 

 V kolikor ne bo izplačila regresa za letni dopust dne 15.09.2009 v celoti se z današnjim 
dnem napoveduje  celodnevna stavka, ki bi se izvedla v ponedeljek 21.09.2009 ob 07.00 
uri  

 Da se vrne vsem zaposleni odtegnjeni del plače v višini 10% in to tako z izplačilom plače 
za mesec Avgust v nasprotnem primeru se pristopi k napovedi stavke v skladu z zakonom 

 Da se opravi poračun že odtegnjenih 10% plače, ki so bili odtegnjeni različno po oddelkih 
rok za izplačilo poračuna je 23.12.2009 v nasprotnem primeru se pristopi k napovedi in 
izvedbi stavke 

Zahteve so bile soglasno potrjene in bilo je mnenje, da se vse zahteve lahko izvedejo v rokih, ki so 
določeni v zapisu.    
 
Ad.2. 
Pod točko razno je bilo postavljeno vprašanje, da imajo nekateri zaposleni v pogodbah o zaposlitvi 
zapisano, da je zadnji dan za izplačilo plače 28 v mesecu. Bil je podan odgovor s strani predsednika 
OO SKEI Pomurje, da to nikakor ne drži oz. še več tiste pogodbe, ki imajo to določilo zapisano v 
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pogodbi o zaposlitvi so v tistem členu nične oz. se  sklicuje na Zakon o delovnih razmerjih na 7. člen, 
30. člen ter 134. člen ter  na Kolektivno pogodbo na 42. člen 7. odstavek.  
 
 
 
Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede nabave osnovnih zaščitnih sredstev (zaščitne obleke ter 
zaščitna obutev), ker zadnji čas ni bilo nobene nabave osnovnih zaščitnih sredstev.  
Odgovorjeno je bilo, da bi vsak delavec moral na leto dobiti eno zaščitno obleko ter en par zaščitnih 
čevljev oz. po potrebi odvisno od dela (ličarji, varilci, itd…) zato se delodajalca opozarja, da je 
potrebno nabaviti zaščitna osnovna sredstva v nasprotnem primeru se obvesti inšpektorja za varstvo 
in zdravje pori delu. 
 
Sestanek zaključen ob 15.10 uri. 
         
                                            
Zapisal:                                                                                                 Predsednik IOS: 
Janez Hozjan                                                                                               Janez Hozjan 
 
 
 
 
 
 


