
 

POROČILO O DELU  ZA MESEC SEPTEMBER 

  
 
Mesec september se vsako leto začne na isti dan v tednu kot december, in je srednji mesec v 
jesenskem letnem času. 
 
V tem mesecu  je  IO SKEI Slovenije na svoji 10. redni seji obravnaval predlog za napoved  enodnevne 
opozorilne stavke v podjetjih. Aktualen datum za izvedbo stavke je 26.9.2012,  pokrita je  s 3 KPD, 
katerih podpisnik je SKEI Slovenije, saj se konca leta pričakuje dodatna rast cen, ki jih že sedaj tako in 
tako obubožani delavci niso sposobni dohajati, kar pa v veliki meri žal, delodajalcev ne zanima. 
Na nivoju dejavnosti bi se pogajali le za povišanje najnižjih osnovnih plač po KPD, zato je nujno, da 
sindikalne podružnice v podjetjih napovejo stavko s stavkovno zahtevo za povišanje vseh osnovnih plač 
pri delodajalcu.  
V zvezi s tem, so se po Sindikalnih podružnicah pričele aktivnosti v zvezi z napovedjo stavke. Prisoten 
sem bil na sejah IO v Impolu, Gorenje Surovina, Alu Reflex, obiskal pa sem tudi Sindikalno podružnico 
Palfinger in Avto-Nad. 
Na SKEI  ReO Štajerska smo imeli 13. septembra sklicano tiskovno konferenco, na kateri smo podali 
informacijo o enodnevni opozorilni stavki, zaradi zavrnitve pogajanja o dvigu plač za vse tri Kolektivne 
pogodbe dejavnosti. Istega dne smo imeli tudi  sejo ReO SKEI  Štajerska, kjer so predsedniki 
Sindikalnih podružnic podali  rezultate razgovorov in stališč, katere so pridobili na sklicanih sestankih v  
s svojih sindikalnih podružnicah. Prevladalo je mnenje, da vsi člani podpirajo stavko, za samo stavko pa 
se ne želijo oz ne upajo odločiti, čeprav se strinjajo, da bi bila nujna. Iz vsega povedanega smo nekako 
strnili že stari rek »Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi«., čeprav se nekateri z veliko težavo prebijajo 
iz meseca v mesec. Sprašujem se, zakaj smo Slovenci tako pohlevni, da se kljub terorju vlade, vladnih 
ukrepov in krutih delodajalcev ne odzovemo, zakaj ne upamo ustaviti dela ali iti na ceste, da se vsaj 
začasno prekine agonija po vedno večjem izkoriščanju delavcev. 
Na podlagi  slabega odziva za uresničitev stavke, je RO SKEI Slovenije po proučitvi sprejel odločitev, da 
prekliče opozorilno stavko za 26. september 2012, kar pomeni da so pogajanja za najnižje osnovne 
plače in regres za leto 2012 žal neuspešna, kar pa ne pomeni, da bomo kar odnehali, saj nikakor ne 
moremo dopuščati manipulacij delodajalcev, kateri blokirajo pogajanja na ravni dejavnosti. 
Zadnji četrtek v mesecu smo imeli tudi sejo SKEI ReO Štajerska, na kateri smo med drugim obravnavali 
tudi problematiko v zvezi z opozorilno stavko. 
 
SKEI Slovenije je na podlagi komisije za Kulturo, šport in rekreacijo organiziral 5. Državno prvenstvo 
SKEI – Memorial Franca Trbuca v lovu rib s plovcem v Posočju na Vogrščku, katerega so se udeležili 
tudi ribiči – tekmovalci iz naše regije. 
Tudi ReO SKEI za Pomurje je organizirala Ribiško tekmovanje 4 Regij SKEI, ki se je odvijalo v gramozni 
jami gostišča Malibu na Kapci, katerega so se udeležili tudi naši ribiči iz SKEI ReO Štajerska. Bilo je 
prijetno športno vzdušje  ob okusnem bograču in jedeh iz žara. Sicer pa so Pomurci od nekdaj znani po 
dobri hrani.  
 
Tako kot nas povezuje šport, si želimo, da  najdemo voljo in združimo moči za napore za boljšo,  bolj 
varno in stabilno prihodnost. 
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