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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 

ZA AVGUST IN SEPTEMBER 2010 
 

V avgustu 2010 je v regiji Štajerska bilo s strani podjetij v naši branži pretežno 
zatišje, saj je bilo v podjetjih precej zaposlenih na koriščenju letnega dopusta ali pa so 
zaradi pomanjkanja dela bili na čakanju. Veliko je bilo individualnih obiskov naših 
članov pri pravni službi OO ZSSS Podravja in Koroške. Kljub vsemu so bile določene 
aktivnosti v nekaterih podjetjih in na ravni SKEI Štajerska kot so: 
- sodeloval sem na sestanku Izvršnega odbora KSP SKEI v MLM, 
- sodeloval sem na zboru članstva SKEI v orodjarni programske enote Alutec MLM, 
- sklicali in izvedli smo 15. izredno sejo IO ReO SKEI Štajerska, 
- sodeloval sem na sestanku pri predsedniku uprave MLM, 
- sodeloval sem na sestanku s predsednikom uprave Tovarne vozil Maribor, 
- sodeloval sem na zboru delavcev v podjetju Tovarne vozil Maribor, 
- sodeloval sem na sestanku pri direktorju podjetja Avto nad Maribor, 
 
Vse aktivnosti so bile usmerjene v smeri razreševanja najrazličnejših problemov, ki 
pestijo podjetja pri njihovem poslovanju. Posebej, pa sva s predsednikom ReO SKEI 
Štajerska opozarjala vodstva podjetij na kršitve delovno pravne zakonodaje, 
kolektivnih pogodb dejavnosti in pogodb o zaposlitvi posameznih delavk in delavcev.  
 
V septembru 2010 pa je že občutno zaznati večje aktivnosti po posameznih 
podjetjih. Zaposleni so se vrnili z dopustov, pa tudi proizvodnja je začela teči v 
povečanem obsegu.  
Začetek meseca (petek, sobota in nedelja) sva s predsednikom zapolnila z obiskom 
počitniškega doma SKEI TVT Maribor na Murterju. Postorila so se najnujnejša dela 
in opravil se je splošen pregled doma.  
Na ReO SKEI Štajerska je bilo vse več obiskov individualnih članov SKEI iz 
posameznih podjetjih. Veliko pritožb so imeli na neupravičene odpovedi pogodb o 
zaposlitvi, izvajanju razno raznih šikaniranj na delovnem mestu in podobne kršitve. 
Vse smo napotili na našo pravno službo pri OO ZSSS Podravje in Koroška, ki je 
podala ustrezne tožbe v imenu delavcev  ali kako drugače ustrezno ukrepala.  
Poleg navedenih nalog pa smo še opravljali naslednje naloge, kot so: 

- S predsednikom ReO SKEI Štajerska sva sodelovala na izredno pomembnem 
sestanku pri vodstvu podjetja Viator & Vektor v Ljubljani, ki je večinski lastnik 
podjetja TVM, kjer so se na koncu predlagani zaključki z naše strani zelo 
ugodno razrešili v prid zaposlenih v podjetju TVM. 

- S predsednikom ReO SKEI Štajerska sva sodelovala na Mednarodni konferenci 
o malem delu. 

- Vršil sem razgovor s predstavnikom  podjetja Palfinger sistem. 
- Z državnim poslancem smo obiskali vodstvo podjetja Avto nad Maribor, glede 

pomoči in razreševanja problemov.  
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- Sodeloval sem na 3. državnem prvenstvu SKEI Slovenije v ribolovu, ki je bilo 
11. septembra 2010 na Škalskem jezeru v Velenju. 

- Sodeloval sem na sestanku IO SKEI v podjetju Lentherm invest v Lenartu. 
- Sodeloval sem na sestanku IO SKEI KSP MLM. 
- Sklicali in izvedli smo 16. izredno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 
- Sodeloval sem na sestanku pri predsedniku uprave MLM. 
- Sodeloval sem na sestanku predstavnikov SKEI ReO Štajerska, SKEI Slovenije 

in članov SKEI skupščine SKEI TAM. 
 
Vse te navedene aktivnosti so le del nalog, ki smo si jih med drugim zastavili s 
programom dela za leto 2010 oz. jih izvajamo glede na stanje, ki nastane v 
posameznih sindikalnih podružnicah oz. KSP SKEI po podjetjih. 
 
Zaskrbljujoč je predvsem porast obiskov individualnih članic in članov SKEI, ki iščejo pravno 
pomoč zaradi kršitev delovno pravne zakonodaje, kolektivne pogodbe dejavnosti, podjetniške 
kolektivne pogodbe in pogodbe o zaposlitvi. Ni malo primerov, da naši člani prinašajo na 
našo regijo preverbo izračuna plač. Več ali manj so naši člani-ice z našimi storitvami 
zadovoljni, kar kaže, da bomo morali delati na tem, da se naše storitve še izboljšajo in 
nadgradijo s strokovnimi pomočmi.  
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