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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 

ZA FEBRUAR 2011 

 

V februarju se napeto in negotov stanje glede poslovanja že znanih podjetij nadaljuje. Celo to 

nas je presenetilo, da so se še pridružila s težavami druga podjetja. Med njimi so tudi takšna, 

ki so bila v preteklosti kot vzgled in dobro stoječa pri poslovanju ter skozi to tudi pri 

spoštovanju panožne kolektivne pogodbe. Obiski in pritožbe naših članov so vse pogostejši, 

pri tem nas posebej skrbi, da vse več delodajalcev vrši nad delavci mobbing in še druge vrste 

pritiskov, tako, da postajajo razmere v posameznih podjetjih nevzdržne. Ker v večini delavci, 

naši člani,  ne upajo prijaviti nepravilnosti na sindikat, skušamo mi preko najrazličnejših 

obveščevalnih virov preveriti oz. ugotoviti dejansko stanje. Ker, če tega ne bi storil in bi kar 

na slepo prijavljali, se bi nam lahko zgodile številne neprijetnosti, skozi to pa tudi našim 

članom v posameznih podjetjih. 

 

Tako smo v februarju 2011 vršili poleg rednih aktivnosti še naslednje: 

- Udeleženi smo bili na 44. redni seji IO RO SKEI Slovenije v Velenju. 

- Sodelovali na predstavitvi gospodarskih problemov, ki ga je organizirala medobčinska 

gospodarska zbornica za Podravje. 

- Sodelovali v dveh televizijskih oddajah (RTS) o gospodarskih problemih v Podravju. 

- Bili prisotni na treh sejah IO KSP SKEI Mariborska livarne Maribor. 

- Aktivno sodelovali pri razgovorih s predsednikom uprave MLM. 

- Prisotni na 17. državnem prvenstvu SKEI Slovenije v veleslalomu in smučarskih 

tekih, ki ga je organizirala regija Koroške v Črni na Koroškem. Tekmovanje je bilo 

vzgledno organizirano in ekipa regije SKEI Štajerska je izmed dvanajstih ekip zasedla 

tretje (3) mesto. Čestitamo vsem udeležencem. 

- Sodelovali z našimi člani kot statisti pri snemanju celovečernega filma Zmaga. 

- Sodelovali na sestanku s predsednico SKEI Slovenije v Tovarni vozil Maribor. 

- Sodelovali s predstavniki Tovarne vozil Maribor pri županu mestne občine Maribor 

glede pomoči, če bi delavci TVM-ja sami podali predlog za stečaj podjetja. 

- Organizirali in izpeljali 27. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 

- Organizirali sestanek z državnim poslancem in lastnikom glede problematike 

razreševanja podjetja TVM. 

- Sodelovali na sestanku pri novem vodji Inšpektorata za delo enota Maribor g. Emilu 

Batiču. Dogovorili smo se, da ga bomo v bližnji prihodnosti predstavili na eni od sej 

regijskega odbora ReO SKEI Štajerska. 

- Organizirali in izpeljali 28. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 

- Sodelovali na 18. redni seji RO SKEI Slovenije. 
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- Organizirali in izpeljali 29. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 

- Sodelovali na seji Sveta delavcev v MLM. 

- Sodelovali na volilno programski seji sindikalne podružnice SKEI Lentherm v 

Lenartu. 

 

Kot je razvidno so poleg rednih nalog bile v preteklem mesecu še številne druge aktivnosti. 

Namreč, do konca marca 2011 moramo v ReO SKEI Štajerska zaključiti vse volilne postopke 

po pet letnem mandatu od zadnjega (petega) kongresa SKEI Slovenije.  

Kar se teh postopkov tiče in vseh zapletov, ki so pri tem nastajali pa v mojem zadnjem 

poročilu ob izteku marca meseca. 

 

         SEKRETAR 

         Branko Medik  

 


