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POROČILO O DELU ZA MAREC 2010 

 

Kriza se odraža oz. stopnjuje iz meseca v mesec, tako, da je stanje v podjetjih naše branže zelo 
negotovo, kljub temu, da beležijo povečanje naročil. Posebej velik problem so plačila za 
dokončane proizvode, to pa povezujemo s tem, da nastajajo problemi z izplačili plač inp., 
izpolnjevanjem določil iz kolektivnih pogodb. 
 
V marcu 2010 smo na ReO SKEI Štajerska opravljali naslednje aktivnosti: 

- Udeležili smo se 36. redne seje IO RO SKEI Slovenije, ki je bila v Kovinoplastiki Lož, 
- Sodeloval sem na sestanku z glavnim Inšpektorjem za delo RS, kjer sem se pritožil 

nad delom inšpektorjev za delo v enoti Maribor. Iz sestanka smo odšli z upanjem, da 
se bo stanje na tem področju izboljšalo. 

- Sodelovali smo na zboru članstva v Tovarni vozil Maribor. 
- Organizirali in izpeljali smo 22. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 
- Bili smo prisotni na seji Izvršnega odbora sindikalne podružnice SKEI Carrera Optyl 

Ormož. 
- Prisoten sem bil na seji Sveta delavcev MLM d.d.. 
- Organizirali smo tiskovno konferenco, ki je bila zelo dobro obiskana. Na njej smo 

opisali stanje v regiji Štajerska.  
- Sodelovali smo na pogajanjih z vodstvom podjetja Palfinger glede stavkovnih zahtev. 

Vodstvo je predlagalo določene predloge za obravnavo v sindikatu. Sestanek smo 
zaključili s predlogom nadaljevanja pogajanj.  

- S predsednikom ReO SKEI Štajerska sva sodelovala na sestanku z vodstvom podjetja 
v Tovarni vozil Maribor. 

- Pričeli smo s pripravami za drugo državno tekmovanje varilcev, ki bo prav tako v maju 
2010 v Celju. 

- Sodeloval sem na sestanku z direktorjem podjetja Metalna SRM. 
- Sodeloval sem na sestanku Izvršnega odbora KSP SKEI MLM.  
- Sodeloval sem na 6. izredni seji IO RO SKEI Slovenije, kjer smo obravnavali nadaljnjo 

financiranje ZSSS. 
 
Kot sem že večkrat izpostavil, da so te navedene aktivnosti le del aktivnosti, ki sva jih 
opravljala s predsednikom. Nekateri sestanki so se odvijali v določenih podjetjih dvakrat, 
trikrat in še večkrat kot npr. Palfinger, MLM in Carrera Optyl. Potrebno je poudariti, da so se 
občutno povečali individualni obiski, klici po telefonu (TBP, Inometal, Montavar, TVM, 
Cimos AI Maribor, Karoserije …). Res je, da se klicatelji po telefonu ne prestavijo, iznesejo pa 
zelo krute in težke zgodbe. Vse informacije in aktivnosti sproti sporočamo predsednici SKEI 
Slovenije po telefonu, tako, da je zmeraj na tekočem s pomembnimi dogodki na terenu oz. 
SKEI Štajerske. Na skromen način smo v ožjem delovnem okolju praznovali oz. obdarili naše 
žene-sodelavke ob njihovem prazniku 8. marcu. 
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