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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 
ZA MAREC 2011 

 
 
V marcu smo imeli kar nekaj zelo pestrih aktivnosti predvsem na ravni regijske 
organizacije. Namreč, volilni postopki so se zaključevali, ambicije za zasedbo 
najodgovornejših funkcij na ravni regijske organizacije pa so naraščale iz dneva v 
dan. Imeli smo kar štiri kandidate za sekretarja  in dva kandidata za predsednika ReO 
SKEI Štajerska. Po nekoliko daljši proceduri, kot je to bilo običajno,  smo dejansko 
prišli do izvolitve po enega kandidata za vsako od navedenih funkcij. Sedaj je samo še 
potrebno počakati na ustrezna soglasja organov SKEI Slovenije. 
 
Vseh ostalih aktivnosti, ki jih redno izvajamo na sedežu ReO SKEI Štajerska, 
predvsem delo in pomoč našim članom, je iz dneva v dan več. Stanje v regiji Štajerska 
se ne izboljšuje, ocenjujemo, da se iz meseca v mesec poslabšuje. Ne odpirajo se nova 
delovna mesta, vse več je presežnih delavcev, delavcem, ki so bili zaposleni za določen 
čas, se ne podaljšuje več pogodb o zaposlitvi, skratka, stanje v regiji Štajerska  je zelo 
negotovo in napeto. Posebej nas skrbi stanje v podjetjih, kjer so na začetku tega leta 
napovedovali, da bo iz poslovnega vidika zelo dobro, da je dovolj naročil in celo, da 
bodo morali še dodatno zaposlovati. To so podjetja kot so Carrera Optyl in 
Elektrokovina predstikalne naprave, kjer je trenutno pomanjkanje dela in so 
zaposleni v tem mesecu že kar nekaj časa na čakanju. Lahko samo upamo, da so to 
manjše in trenutne krize. Edina svetla točka med podjetji v naši panogi pa je podjetje 
Palfinger, ki proizvaja manjša avtodvigala, kjer so še dodatno morali zaposliti kar 
nekaj sodelavcev. Takšnih  
informacij smo zelo veseli. 
 
V marcu smo poleg rednih aktivnosti izvajali še naslednje: 

 sodelovali smo na 45. redni seji IO RO SKEI Slovenije v Celju, 

 sodeloval sem kot sodnih porotnik na obravnavah na delovnem sodišču v 
Mariboru, 

 sodeloval sem pri konstituiranju volilne komisije pri ReO SKEI Štajerska, 

 sodeloval sem na sestanku v MLM Aklimat v Lenartu in z vodstvom podjetja 
MLM, 

 sodelovali smo na sestanku IO sindikalne podružnice Ecom Ruše, 

 sodelovali smo na zimskih športnih igrah SKEI KSP Impol na Treh Kraljih, 
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 skupaj s predstavniki delavcev TVM smo bili na razgovoru z vodstvom Elektra 
Maribor, zaradi premostitve odklopa elektrike delavcem TVM-ja v njihovih 
stanovanjih. Namreč, delavci že dva meseca niso prejeli nikakršnih finančnih 
sredstev in zaradi tega niso morali poravnati svojih finančnih obveznosti. 

 organizirali in realizirali smo 30. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, 

 sodeloval sem pri realizaciji volilne konference sindikalnih podružnic SKEI 
MLM, kjer sem se razrešil kot predsednik tega organa.  

 sodeloval sem na javni tribuni, ki ga je organizirala stranka Socialnih 
demokratov na temo Zakon o malem delu, 

 sodelovali smo na sestanku s stečajno upraviteljico Tovarne vozil Maribor, 

 sodelovali smo na razgovoru pri predsednici SKEI Slovenije Lidiji Jerkič, 

 organizirali in realizirali smo 12. redno (volilno) sejo regijskega odbora ReO 
SKEI Štajerska, na kateri smo izvolili predsednika ReO SKEI Štajerska 
Branka Medika, podpredsednika ReO SKEI Štajerska Mladena Tramška in 
sekretarja ReO SKEI Štajerska Martina Dularja. 

 udeležili smo se izobraževanja na temo pisanja poročil na spletni strani. 
Izobraževanje je organiziralo vodstvo SKEI Slovenije.  

 sodelovali smo na javni tribuni na temo Zakona o malem delu, ki ga je 
organizirala OO ZSSS Podravje in Koroška, 

 sodeloval sem na radijski tribuni Radia Maribor na temo izkoriščanje 
delavcev, 

 sodelovali smo na sestanku IO sindikalne podružnice SKEI Lentherm Invest, 

 opravili smo razgovor s predstavnikoma SKEI sindikata TAM, na katerem je 
sodelovala tudi predsednica SKEI Slovenije, 

 sodelovali smo na sestanku s predsednico SKEI Slovenije v Ljubljani na 
sedežu SKEI Slovenije, 

 sodelovali smo na sestanku z delavci zaposlenimi pri podjetju Inometal v 
Cinkarni Celje. Stanje pri njih je zelo težko, saj še niso prejeli dela plač za 
januar 2011 in februarskih plač, regresa za letni dopust za leto 2010 in še kar 
nekaj problemov, ki jih imajo z delodajalcem. 

 
To je le del dodatnih aktivnosti,  ki smo jih opravljali poleg rednih nalog. Res je tudi 
to, da je to moje zadnje poročilo o delu za tekoči mesec v letu, ki ga pišem kot sekretar 
ReO SKEI Štajerska. Še naprej bom aktiven kot predsednik ReO SKEI Štajerska, se pa 
obenem vsem zahvaljujem za sodelovanje in pomoč ter vzpodbude, ki ste mi jih 
dajali. Prepričan sem, da bo ReO SKEI Štajerska kot tudi SKEI Slovenije še bolj 
uspešna pri svojem delu kot do sedaj, saj se bi morali vsi zaposleni zavedati, da jim 
samo močan in številčni sindikat lahko najbolje pomaga. Pri tem pa je seveda zelo 
pomembna stroka, ki bo morala biti gonilna sila v sindikatu. Brez tega enostavno ne 
bo šlo, to se vse bolj kaže iz dneva v dan. Delodajalska stran krepi svoje strokovne 
službe, oz. strokovno pomoč izven podjetja tudi plačuje.  
 
Zato bom nazadnje in na koncu svojega poročila še enkrat ponovil že dobro znano 
geslo: Številčnejši smo močnejši in tudi bolj učinkovitejši. Zato se splača biti član 
sindikata, ker je to najcenejše zavarovanje in vsakemu članu edini prijatelj v podjetju. 
 
 
                                SEKRETAR ReO SKEI  
 
                                        Branko Medik 


