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  Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

 REGIJSKA ORGANIZACIJA ŠTAJERSKA 

 Neratova ulica 4, Maribor 

  

 

POROČILO O DELU ZA MESEC AVGUST 

 

Dopustniško razpoloženje naših članov v počitniškem domu v Murterju je za naše letovalce – člane 

SKEI, zelo  prijetno, veselo in družabno. 

Z veseljem ugotavljam, da v našem sindikalnem domu  TVT Maribor, v Murterju  iz leta v leto letuje 

vedno več naših članov SKEI-ja, tudi iz ostalih delov Slovenije, saj prijav ne manjka in tudi pohval 

smo deležni iz leta v leto več. 

Za nas zaposlene na ReO SKEI Štajerska, žal ni dopusta, saj se težave delavcev naših članov vrstijo iz 

dneva v dan. V mesecu avgustu smo se soočali s težavami iz naslednjih družb: 

 Karoserije – stavka – protestni shod delavcev po Mariboru, 

 Nova Metalna – Montavar Metalna Nova – likvidacija, 

 Elektrokovina Pr.st. – zamuda pri izplačilu plač ( preložena stavka), 

 Almont Sl. Bistrica-težave pri izplačilu plač, grozi stečaj, 

 Inometal- vrstijo se pritožbe posameznih naših članov zaradi nerednega izplačila plač, 

jubilejnih nagrad, regresov za letni dopust, ne dobivajo povračila stroškov prevoza in 

terenskih dodatkov…. 

 

2.8.2011 sem se udeležil radijske tribune na kateri smo predstavili težak položaj delavcev v 

Mariborski regiji. 

 

Dne 4.8. 2011 sem imel razgovor na GZS o situaciji v mariborskem gospodarstvu, še posebej, 

pa sem izpostavil družbo Karoserije, kjer agoniji delavcev ni videti  konca. 

 

Dne 8.8 2011 in 24.8.2011 

smo organizirali v ReO 

SKEI  Štajerska protestni 

shod delavcev Karoserije 

d.o. o. Svoje težave, mobing 

katerega so delavci deležni 

že dalj časa, neizplačilo 

plač, regresov, ter ostalih  

nepravilnosti, ter  

ponižujočega početja 

svojega  delodajalca  so 

delavci izpostavili pred 

Mestno občino Maribor, 

pred Inšpektoratom za 

Delo-družino in socialne 

zadeve, in pred MF Davčno 

upravo Maribor. Delodajalec jih je s svojim početjem potisnil na rob obupa, in ogrozil  
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njihovo človeka vredno življenje in 

dostojanstvo. Oba shoda sta bila 

zelo odmevna. Obeh shodov se je 

udeležila tudi predsednica SKEI 

Slovenije Lidija Jerkič in Strokovni 

sodelavec Albert Vodovnik. 

Predsednica Lidija Jerkič je dala 

pobudo za »Akcijo zbiranja 

solidarnostne pomoči za delavce v 

družbi Karoserije«, na katero so se 

nekatere ReO hitro in pohvale 

vredno odzvale.  

 

Upamo in želimo, da bo še med ReO 

SKEI posluh za socialno stisko tudi v mesecu septembru, saj želimo delavcev pomagati v 

najboljši možni meri. 

 

Vedno bolj ugotavljamo, da delodajalci oz lastniki družb povzročajo v veliki meri težave sami, 

kateri so postali  lastniki premoženja ob lastninjenju podjetij, brez posebne odgovornosti do 

dela, oz ljudi, kateri s svojim trdim delom ustvarjajo novo vrednost. Pomemben jim je samo 

kapital, oz ustvarjen dobiček, ne glede na žrtve. Najbolj žalostno je, da pri njihovem 

izkoriščanju pravna država ne deluje. 

 

Negotova je tudi usoda družbe Metalna Nova – Montavar in novoustanovljena družba  Nova 

Metalna, katera je prevzela delavce Montavarja – v likvidaciji, vendar ji zaradi odpovedi 

delovnih pogodb grozi stečaj. Med obema družbama  smo podpisali dogovor o prenosu pravic 

z likvidacijskim upraviteljem dr. Tomažem Rojsom. 

 

Konec meseca avgusta smo imeli 4. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, na kateri smo 

obravnavali problematiko v naši Regiji, predstavili  probleme in težave s katerimi se 

spopadajo naši člani. 

 

V svojem sindikalnem delovanju želimo biti čim bolj flexibilni, se povezovati med regijami v 

smislu, da smo močnejši, uspešnejši, da združimo  službe v duhu dobrega, uspešnega in 

učinkovitega dela, in s tem krepimo solidarnost in prijateljstvo. 

 

 
Maribor, 7.9.2011                                            
 

                     

                                                                                                   Sekretar ReO SKEI Štajerska : 

                                                                                               

                                                                                                               Martin Dular 
 

 
 


