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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE (ReO) SKEI ŠTAJERSKA 

ZA JANUAR 2011 
 

Tako kot smo napovedali v poročilu za december 2010 na koncu, je stanje v januarju 
2011 bistveno zaostreno in se ne kaţe, da se bi v naslednjih mesecih letošnjega leta kaj 
izboljšalo.  Zadeve se bodo po naši oceni stopnjevale še najmanj do junija, tako, da 
smo lahko v sindikatu SKEI zelo zaskrbljeni.  Individualnih obiskov naših članov je 
na sedeţu regije iz dneva v dan več, stanje v Tovarni vozil Maribor se slabša, v 
posameznih podjetjih, kjer je bilo poslovaje do nedavnega  še normalno se zadeve 
slabšajo. Ta podjetja so imela ţe sklenjene posle, npr. z Egiptom in ostalimi drţavami 
bliţnjega vzhoda. Ker je nastala v teh drţavah kriza,  izgotovljeni proizvodi pa čakajo 
v skladiščih na odpremo v te drţave. Ţe to kaţe, kako so naša podjetja vezana na izvoz 
in vsaka najmanjša kriza ali podoben vzrok lahko močno vpliva na poslovanje naših 
podjetij. 
 
Tako smo poleg ţe ustaljenih in obseţnih nalog v januarju opravljali še naslednje 
naloge: 

- sodelovali in pomagali pri stavki v Tovarni vozil Maribor 
- sodelovali na številnih sestankih v TVM-ju 
- pripravili in sodelovali na javnem shodu z delavci TVM-ja pred podjetjem 

Viator & Vektor 
- sodelovali na številnih sestankih v podjetju Avto nad 
- sodelovali na sestanku v podjetju Aklimat Lenart 
- aktivno smo sodelovali v radijski tribuni Radia Maribor glede krize podjetij v 

regiji Štajerska 
- dali pomoč pri zbiranju podpisov za zakon o malem delu in novi pokojninski 

reformi na stojnici pri Mestni občini Maribor in Občini Ruše 
- s predsednikom ReO SKEI Štajerska sva  sodelovala  na razgovoru pri 

predsednici SKEI Slovenije glede problematike v naši regiji 
- skupaj s sindikatom SKEI TAM smo opravili razgovor z delavci podjetja 

Laverna ter z lastnikom tega podjetja in njegovim pravnim zastopnikom 
- realizirali smo 26. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, kjer smo pregledali 

potek volitev po sindikalnih podruţnicah in KSP SKEI po podjetjih 
- sodelovali na številnih sestankih in razgovorih  IO KSP SKEI MLM  
- s predsednikom sva skupaj s predsednico SKEI Slovenije in sekretarjem za 

regionalizacijo sodelovala na sestanku regijskih organizacij SKEI Štajerska, 
Pomurje in OO SKEI Ptuj 
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- skupaj s predsednico SKEI Slovenije, predstavnikoma TVM-ja smo sodelovali 
na sestanku na Kapitalski druţbi v sklopu Ministrstva za finance, kjer smo 
iskali moţne rešitve za Tovarno vozil Maribor 

- sodeloval sem na posvetu sekretarjev regij pri predsednici SKEI Slovenije 
- z drţavnim poslancem Matevţem Frangeţom  smo imeli sestanek na katerem 

smo iskali moţne rešitve za Tovarno vozil Maribor 
- sodeloval sem pri obisku ministra za finance dr. Franca Kriţaniča ob obisku v 

podjetju MLM 
- organizirali sestanek na Centru za socialno delo v Mariboru glede socialne 

pomoči zaposlenim v podjetju TVM 
- sodeloval sem na sestanku z vodstvom podjetja ADK glede odpuščanja 

zaposlenih 
 
Kot je iz zgoraj navedenim aktivnosti razvidno je bil januar zelo pester in pričakovati 
je, da se bodo te aktivnosti še stopnjevale v naslednjih mesecih. Moramo pa posebej 
navesti, da je bila pomoč predsednika ReO SKEI Štajerska zelo pomembna. Povrhu 
vsega je posebej pomembno navesti, da poleg problemov v podjetjih, potekajo v 
sindikalnih podruţnicah  in KSP SKEI volitve, ki morajo biti zaključene do konca 
meseca februarja. Po rokovniku SKEI Slovenije bi morala biti do konca februarja 2011  
izpeljana tudi volilno programska seja ReO SKEI Štajerska.  
Iz vsega navedenega pa je več kot očitno, da večino delovnega časa porabimo za 
reševanje problemov v podjetju TVM in Avtonad.  
Posebej zaskrbljujoče je, da podjetja, ki so do sedaj poslovala dokaj zadovoljivo, ţe 
najavljajo v naslednjih dneh probleme v poslovanju, to pa za sabo potegne tudi 
številne probleme, ki jih najbolj občutijo naši delavci – člani. Ţelimo si lahko samo, 
da bi bilo teh problemov čim manj. 
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