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                                                                                                            1.6.2011 

 

ReO SKEI Štajerska 

 

 

POROČILO O DELU ZA MESEC MAJ 2011 
 

Mesec maj smo kot vsako leto pričeli s praznovanjem delavskega praznika. KSP SKEI Impol 

je v sodelovanju z ReO SKEI 

Štajersko organizirala 

prvomajsko prireditev na RTC 

Trije Kralji. Prvomajsko 

praznovanje je bilo odlična 

priloţnost za promocijo naše 

organizacije SKEI. S strani 

udeleţencev in pohodnikov je 

bila proslava pozitivno sprejeta, 

zato smo se odločili,  da to praznovanje na Treh Kraljih postane tradicija sindikata SKEI.   

 

V okviru zastavljenega programa dela ReO SKEI Štajerska za leto 2011 smo izvedli 

seminarje  za sindikalne zaupnike v večjih sindikalnih podruţnicah in KSP SKEI: 

- Carrera Optyl Ormoţ – 12 .05. 2011 

- MLM – 20. 05. 2011, 

- Impol Slovenska Bistrica – 27.05.2011 

 

Na seminarju so se  sindikalni zaupniki seznanili z naslednjima temama: 

1. Pristojnosti, naloge in cilji SKEI-ja – temo je predstavila predsednica SKEI Slovenije 

Lidija Jerkič. 

2. Pravice do sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj – temo je predstavil 

sekretar za KP in plačni sistem pri SKEI Slovenije Bogdan Ivanovič 

Seminar je bil namenjen novo izvoljenim sindikalnim zaupnikom v sindikalnih podruţnicah 

SKEI ter zelo dobro obiskan. 

 

Za ostale sindikalne podruţnice pa bo seminar  07. 06. 2011 na sedeţu ReO SKEI Štajerska. 

 

Kot član komisije za KPD sem se udeleţil v Ljubljani na sedeţu sindikata pripravljalnega 

sestanka pogajalske skupine SKEI za pogajanja, ki so bila podlaga za nadaljevanje pogajanj 

na GZS. Pogajanja so zašla v slepo ulico – neodgovorno in nekorektni pogajalski sestanek s 

strani delodajalcev. 

 

Zelo pestra pa so bila dogajanja v podjetju Karoserije d.o.o., kjer je Izvršni odbor sindikalne 

podruţnice SKEI 19. maja 2011 na svoji izredni seji vodstvu podjetja napovedal stavko, ki se 

je pričela 24. maja 2011. Stavka 

je bila napovedana z razlogom, 

saj so delavcem bistveno kršene 

njihove pravice. Izvršni odbor 

sindikalne podruţnice SKEI 

Karoserije, ki se je preimenoval 

v stavkovni odbor je vodstvu 

podjetja podal naslednje  
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stavkovne zahteve: 
- izplačilo plače za mesec april  2011,   
- izplačilo regresa za letni dopust za leto 2009 in leto 2010, 
- poravnava vseh do sedaj neporavnanih dajatev iz in na bruto plače delavcev, vključno s  
   plačo za mesec april 2011, 
- poravnava vseh nenakazanih  administrativnih  prepovedi iz plač,  
- vsem zaposlenim zagotovitev ustreznih zaščitnih sredstev 
- poravnava jubilejnih nagrad zaposlenim, ki jim pripadajo po določilih kolektivne pogodbe, 
- poravnava vseh neplačanih nadur – opravljeno delo preko polnega delovnega časa, 
- sprejet dogovor – plan o možnostih koriščenja rednih letnih dopustov za leto 2010 in 2011  
   ter zagotovilo o drugačnem (sprejemljivem) odnosu do zaposlenih v družbi. 
 

Med samo stavko v podjetju so potekala pogajanja, ki pa so se končalo zelo hitro zaradi 

nekorektnega obnašanja lastnika Franc Unuka, ki je ţalil zaposlene (zmerjal z lenuhi, pijanci, 

kradljivci, delomrzneţi …). Prav tako je napadal predstavnika sindikata in ga zmerjal z 

laţnivcem in lopovom. 

 

 

Ker je vodstvo podjetja 27. maja 

2011 dalo stavkovnemu odboru 

pisno zagotovilo, da je izplačana 

stavkovna zahteva 100,00 € je 

stavkovni odbor stavko zamrznil. V 

podjetju poteka delo nemoteno, 

stavkovni odbor in direktor podjetja 

Stanislav Ţuman pa se pogajata za 

ostale stavkovne zahteve. 

 

ReO SKEI Štajerska se je konec 

meseca maja 2011 udeleţila 8. 

letnih športnih iger SKEI Slovenije, ki so bile v Meţici na Koroškem. Kljub slabemu vremenu 

je bila dobra organizacija in prijetno vzdušje, naše načelo pa je, da so potrebna tudi v bodoče 

takšna in podobna druţenja in da ni vaţno le zmagovati, ampak je vaţno sodelovati. 

 

 

                 Sekretar ReO SKEI Štajerska 

  

         Martin Dular 

 

 


