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POROČILO O DELU ZA MESEC MAREC   2012 
 

Marec je mesec  pomladi, prebuja se narava in verjamemo, da se bodo prebudili  tudi pogoji 

za  delo, ter tako omogočili zaposlovanje vse večjemu številu brezposelnih. Ena temeljnih 

človekovih pravic, brez katere vse ostale izgubljajo smisel, je pravica človeka do dela in do 

plačila za opravljeno delo. Vse preveč je negotovosti in travm katere doživljajo delavci  v 

današnjem času. Zato se sindikalisti še toliko bolj  trudimo in pomagamo za boljši jutri. 

 

Kljub začetku pomladi smo se v naši regiji soočali s težavami in nepravilnostmi, katere so 

zopet najbolj občutili delavci. Po planu smo obiskovali sindikalne podružnice SKEI, vmes pa 

so se pojavljali izredni primeri, kjer se pojavljajo težave in jim ni videti konca. Tako smo na 

žalost doživeli stečaj podjetja Prelog d.o.o. in s tem kalvarijo zaposlenih in tudi  naših članov. 

Pripravljamo tožbo zoper delodajalca, saj ima veliko odprtih obveznosti do delavcev (regres, 

neizplačane plače, jubilejne nagrade). Delavci so lastnika že kazensko ovadili policiji, ker ni 

plačeval prispevkov. Prav tako smo v Elektrokovini PN napovedali stavko, jo zamrznili in 

ponovno napovedali, ter s tem nekako premaknili delodajalca, da je poravnal nekaj starih  

obveznosti do delavcev in naših članov. Delavke, ki so bile odpuščene zaradi prestrukturiranja 

podjetja, so se odločile tožiti delodajalca - lastnika Elektrokovine PN zaradi odprtih terjatev 

do delavk (del regresa za leto 2010, regres za leto 2011, neizplačane plače in izplačilo  

odpravnine).  

 

Z odvetnikom smo opravili razgovor na Zavodu za zaposlovanje in pri inšpektorju za delo ter  

poročali o kršitvah delodajalcev, v iskanju najboljših rešitev.  Žal tudi inšpektorat vse bolj  

ugotavlja velike kršitve, katere se kar vrstijo, veliko imajo individualnih prijav zaposlenih 

delavcev pri raznih manjših delodajalcih, za katere pričakujemo, da bodo inšpektorji  čim prej 

našli posluh pri reševanju nastalih težav. 

 

V sindikalni podružnici  Surovina sem se udeležil  5. redne seje IO in sestanka sveta delavcev. 

Sindikalna podružnica Surovina je dober zgled delovanja sindikata v podjetju, zato vsa 

pohvala predsednici Darji Cerkvenič. 

 

V mesecu marcu smo imeli sejo IO in RO Štajerske, kjer smo podali naše finančno poročilo 

za leto 2011, predstavili in sprejeli plan dela za leto 2012, predstavili in  sprejeli finančni plan 

za leto 2012. Trdno smo prepričani in verjamemo, da bomo dosegli plane in uresničili cilje, 

katere imamo v ReO SKEI Štajerska, saj kjer je zastavljena pot, je tudi cilj bližje. Prioriteta pa 

nam je, da uresničujemo svoje poslanstvo, in pomagamo uresničevati pravičen odnos do 

delavcev ter pomagati delovati za zdrav razvoj gospodarstva in  sprotno pridobivati  nove 

člane sindikata SKEI.  Več nas bo, močnejši bomo proti lastnikom kapitala. 

 

Pričele so se aktivnosti za šolanje poklica Sindikalist, zato smo sekretarji pričeli z 

računalniškim izobraževanjem, da si nadgradimo  računalniška  znanja, katera so dandanes še 

kako potrebna in uporabna. 
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