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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 
ZA OKTOBER IN NOVEMBER 2010 

 
 

Oktober 2010 je ţe dal posebno resne znake teţav, ki jih lahko pričakujemo do konca 
leta in najmanj v začetku naslednjega leta. Obiski naših članov se povečujejo iz dneva 
v dan, saj jih v podjetjih obravnavajo na najrazličnejše načine od raznih šikaniranj, 
groţenj z odpusti ipd. Kljub vsem tem pritiskom na posameznike, zadeve relativno 
uspešno razrešujemo.  
 
V oktobru smo vršili naslednje najbolj izpostavljene aktivnosti: 

 Udeleţili smo se konference, ki jo je organiziral Zavod za zaposlovanje enota 
Maribor. Na konferenci smo izpostavili problematiko delavcev, ki se 
zaposlujejo v podjetjih naše branţe preko agencij. 

 Udeleţili smo se 42. redne seje IO SKEI Slovenije. 

 Obiskali smo tudi podjetje Tovarna kos in srpov v Lovrencu na Pohorju, kjer 
smo se z vodstvom pogovarjali o vseh problemih, ki nastajajo dnevno na 
njihovih delovnih mestih. Sestanek je bil zelo konstruktiven, saj smo našli 
številne rešitve, ki se bodo v bodoče upoštevale s strani vodstva podjetja. 

 Udeleţili smo se okrogle mize na obrtniško-podjetniški zbornici o 
problematiki poslovanja v malih in srednjih podjetjih. 

 Udeleţili smo se treh sestankov v Tovarni vozil Maribor glede problematike 
izplačila plače za tekoči mesec in še dela regresa za leto 2009. 

 Z drţavnim poslancem smo se udeleţili sestanka z vodstvom podjetja Tovarne 
vozil Maribor. 

 Udeleţili smo se posveta o noveli zakonodaje, ki ga je organizirala OO ZSSS 
Podravje in Koroška. 

 Organizirali in izvedli smo 24. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 

 Udeleţili smo se protesta v Ljubljani glede predlagane spremembe in uvedbe 
nove zakonodaje, ki bo ogrozila tako pravice kot ekonomski in socialni poloţaj 
delavstva. 

 Udeleţili smo se razgovora s predsednikom uprave MLM. 

 Organizirali smo delovni posvet s predsednico SKEI Slovenije na sedeţu ReO 
SKEI Štajerska na katerem smo se podrobneje seznanili s spremembami nove 
zakonodaje in z vzroki sprememb delitve sindikalne članarine. Posvet je bil 
skromno obiskan s strani predsednikov-ic sindikalnih podruţnic. 

http://www.skeipodravje-sindikat.si/
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 Udeleţili smo se tudi Štajerskega foruma, ki ga je organizirala enota Zavoda za 
zaposlovanje v Mariboru. 

 Udeleţili smo se 16. redne seje RO SKEI Slovenije. 

 Udeleţili smo se prisege sodnikov porotnikov delovnega in socialnega sodišča 
v Mariboru. 

 Udeleţili smo se sestanka pri ministru za finance dr. Francu Kriţaniču in ga 
povabili v Maribor, kjer bi ga seznanili s problematiko likvidnostnih teţav v 
podjetjih naše branţe in vzrokih za te teţave. Ţal do danes še nismo prejeli 
ustreznega termina. 

 Vzpostavili smo tudi navezo z ţupanom mesta Maribor, da ga ravno tako 
seznanimo s problematiko poslovanja podjetij, ki so v naši branţi. Tudi s te 
strani ni pretiranega interesa za tovrstne sestanke. Sklenili smo, da še bom 
malo počakali in nato ukrepali. Upajmo, da ne bo prepozno. 

 Sestanek smo imeli z vodstvom sindikata SKEI  TDR Legure, kjer smo se 
pogovarjali o problematiki, ki se pojavlja v podjetju. 

Kljub vsem navedenim aktivnostim smo uspeli razreševati sproti tudi manjše 
probleme, ki se pojavljajo v sindikalnih podruţnicah po podjetjih. Posebej je to 
pomembno v tem predkongresnem letu, ko moramo aktivno sodelovati pri 
pripravi vseh volilnih postopkov na volilno programskih sejah konferenc 
sindikalnih podruţnic oz. skupščin, odvisno kako so si postavili naziv najvišjega 
organa med kongresoma v posameznem podjetju v pravilih o delovanju 
sindikalnih podruţnic, skupščin oz. konferenc sindikalnih podruţnic. 
 
V novembru 2010 pa smo ţe pričeli konkretizirati posamezne aktivnosti v 
predkongresnem letu z opozorilom vsem predsednikom, da se posameznih 
opravil lotijo pravočasno in zelo resno. Tako smo v ta namen izdali poseben 
priročnik z vsemi potrebnimi navodili za volilna opravila in z ustreznimi 
prilogami, katere si lahko vsak predsednik tudi razmnoţi. Navedeno gradivo je 
prevzelo tudi republiško vodstvo, tako, da bodo vsa opravila glede volitev po 
sindikalnih podruţnicah lahko opravili po enotnih merilih. 
 
Tako smo v novembru 2010 poleg stalnih nalog še opravljali naslednje aktivnosti: 

 Sestanek smo imeli z vodstvom programske enote MLM Saniteh (Armal) 
glede problematike prerazporejanja delovnega časa. 

 Pogovarjali smo se s predsednikom SKEI Elektrokovina elektromotorji 
glede razreševanja problemov v tem podjetju. 

 Izvedli smo novinarsko konferenco glede sprememb nove zakonodaje in 
stanja v podjetjih v regiji Štajerska naše branţe. Na novinarski konferenci, 
ki je bila zelo dobro obiskana je aktivno sodelovala predsednica SKEI 
Slovenije kolegica Lidija Jerkič. 

 Sodelovali smo na sestanku v podjetju Tovarna vozil Maribor glede 
izplačila plač za tekoči mesec in se pogovarjali o problematiki poslovanja v 
tem podjetju. 

 Udeleţili smo se dvodnevnega mednarodnega posvetovanja v Kranjski 
gori. Posvet je organiziralo vodstvo SKEI Slovenije.  

 Udeleţili smo se sestankov pogajalskih komisij za kolektivne pogodbe 
dejavnosti in komisije za projekt pridobivanja novega članstva. 

 Pogovarjali smo se z delavci podjetja Laverna glede neizplačanih plač in o 
ostalih problemih v tem podjetju. 
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 Pogovarjali smo se s predstavnikom sindikata SKEI Gorenje notranja 
oprema program Marles. 

 Udeleţili smo se strokovne ekskurzije v Bugojnem, kjer je MLM d. d. 
odprla svoj obrat. Ekskurzija je bila zelo dobro organizirana s strani članov 
IO KSP SKEI MLM. 

 Udeleţili smo se sestanka z vodstvom lastnika podjetja Viator & Vektor 
glede problematike nadaljnjega poslovanja Tovarne vozil Maribor. 

 Bili smo prisotni na posvetu o podjetniški kolektivni pogodbi v Carreri 
Optyl. 

 Organizirali in izvedli smo sestanek s predsednikom uprave MLM. 

 Organizirali in izvedli smo 25. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 
 
Kot je navedeno je to le del vseh aktivnosti, ki smo jih in jih še bomo tekoče izvajali. 
Glavne aktivnosti pa nam še prihajajo nasproti v naslednjih dneh in mesecih. 
Poseben poudarek še zmeraj ostane glede predkongresnih opravil in aktivnosti, ne 
glede, da smo v fazi zaključka leta 2010. 
 
 
       SEKRETAR ReO SKEI ŠTAJERSKA 
         
                                                                                            Branko Medik l.r. 
 
 


