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POROČILO  O DELU  ZA MESEC OKTOBER  IN  NOVEMBER  2012 

 
 
V začetku meseca oktobra smo organizirali enodnevno stavko v družbi AVTONAD,  katero smo tudi 
istega dne končali, saj so bile izpolnjene stavkovne zahteve. 
 
V naši pisarni so se oglasili delavci zaposleni v Varkar,  kateri se že nekaj časa soočajo s težavami. 
Situacija jih je pripeljala  do odpovedi delovnega razmerja. 
  
Zaradi številnih vprašanj naših članov, kateri so bili zaposleni v družbi Karoserije d.o.o. smo povabili na 
naš sedež stečajnega upravitelja Simona Prelogarja, kateri vodi stečajni postopek družbe Karoserije 
d.o.o. v stečaju, da nam je podal  aktualne informacije glede  stečajnega postopka, kako poteka in  kdaj 
se bo postopek zaključil, da  bi bile  delavcem– našim  članom sindikata terjatve  čim prej poplačane. 
 
Urejali smo vse potrebno za organizacijo in  izvedbo dvodnevnega  izobraževalnega seminarja  na Treh 
Kraljih, kateri je potekal v obliki delavnic, v skupinah. Seminar je bil namenjen sindikalnim zaupnikom in 
namestnikom. Prvi dan je seminar vodil sekretar SKEI za KP in PS Bogdan Ivanovič, drugi dan je 
seminar vodila predsednica SKEI Lidija Jerkič. 
 
Namen seminarja je bil izobraževanje in informiranje sindikalnih predstavnikov za izboljšanje kakovosti 
dela izvršnih odborov in sindikalnih podružnic, aktivnosti za povečanje akcijskih sposobnosti in novosti  
ter  aktivnosti za pridobivanje novih članov sindikata.  
 
Seminarja so se poleg predstavnikov iz SKEI ReO Štajerska udeležili tudi iz SKEI ReO Ljubljana, SKEI 
ReO Kraško-Notranjska,  SKEI ReO Pomurja in iz  SKEI ReO Zasavja. 
 
V mesecu novembru 2012 sem bil povabljen na radijsko tribuno Radia Maribor, kjer sem predstavil 
situacijo v naši regiji. Problemov in težav ni videti konca, tako sem  med drugim bil prisoten na sestanku 
v družbi Krebe Tippo, v družbi TBP, in v Termotehni. 
 
Kot član sveta partnerjev sem bil vabljen v pisarno direktorice Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so nam 
predstavili stanje na trgu dela in poslovni načrt Zavoda RS. Skupno smo ugotovili, da se kriza na našem 
območju poglablja, kar je zaskrbljujoče. Kljub spodbudam za zaposlovanje se čas brezposelnosti 
podaljšuje. Med drugim so na  svetu partnerjev  želeli slišati tudi mnenje in aktivnosti sindikata, kar sem 
vsem prisotnim  tudi predstavil. 
 
Po sklepu IO SKEI Slovenije smo izpeljali tri zbore članstva SKEI  v družbi Cimos TAM, v družbi Impol v 
Slovenski Bistrici in v Carreri Optyl.  Zbore članstva je vodila predsednica SKEI Ljubljana in predstavila 
aktualne informacije upokojevanja po novem zakonu, predstavila KPD, postavila vprašanja, kaj zadržuje 
člane sindikata, da ne podpirajo stavke, katera je močan argument za obdržane oz dosego pravic, 
katere so vedno bolj kršene. Delavcem že iz preteklosti ni bilo nič podarjenega, vse pravice so si morali 
vedno izboriti sami in tako je tudi danes. 
 



Se pa v Mariboru v zadnjem času dogaja »revolucija«.  Ali je kamenje, požiganje radarjev ter ukinjanje 
varnostnih omejitev res prava  rešitev ? Ali je cestni vandalizem pred županstvom res primeren in 
koristen ?  Protest ja, saj sodijo in zapirajo »kurje tatove«,  »velike ribe«  pa spustijo - kateri so Slovenijo 
pripeljali do stanja v katerem smo danes. Izgubili smo vsa večja podjetja, posledica izgube dela 
predstavlja več tisoč ljudi, kateri životarijo iz meseca v mesec in jim ni omogočeno živeti človeka 
dostojno življenje !  – To pa skoraj nikogar od  vladnih politikov ne briga.  
 
V revolucijo gremo – samo ne za radarje – ampak  za človekove pravice – za človeka dostojno življenje! 
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