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POROČILO ZA MESEC JULIJ 

 

 

Dne  8.7.2011 smo imeli  prvo izredno sejo IO ReO SKEI Štajerska, kjer smo obravnavali, 

trenutno zelo skrb vzbujajočo  problematiko v zvezi s finančno situacijo v ReO SKEI 

Štajerska  in s tem posledično tudi kadrovske spremembe. IO ReO SKEI Štajerska je bil 

informiran glede problematike, ki se je dogajala v Podravju od leta 2000, pa do danes. 

 

Na izredno sejo IO je bil vabljen tudi nadzorni odbor, katerega smo seznanili z skrb 

vzbujajočo problematiko finančnega poslovanja. Dokončno poročilo, oz verodostojne 

informacije o situaciji in stanju na ReO SKEI Štajerska, tako nadzornemu odboru, kot članom 

IO, bo podano takoj,  ko bo zadeva s strani strokovnih služb zaključena. 

 

Kljub vsemu, da je mesec julij čas dopustov, se to pri nas na SKEI ne odraža. Naši člani 

sindikata se iz dneva v dan soočajo  s težavami in  kratenjem pravic na delovnem mestu, ter s 

tem neizpolnjevanjem kolektivnih pogodb.  

 

Iz tedna v teden  v našo sindikalno pisarno prihaja vedno več članov, katerim so kršene 

pravice na delovnem mestu. 

 

Dne 15.7.2011 smo imeli na sedežu SKEI ReO Štajerska skupen sestanek z likvidacijskim 

upraviteljem Montavar Metalna Nova d.o.o., dr. Tomažem Rojsom, predstavniki sindikata 

SKEI podjetja in regije Štajerske ter pravnim zastopnikom. Pogovor je bil uspešen, saj smo se 

dogovorili, da delavcem ni potrebno prijavljati njihovih terjatev.  Delavci, ki pa ne bodo 

prerazporejeni in jim bo likvidacijski upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, bodo 

upravičeni do vseh pravic po zakonodaji, vključno z odpravnino. 

 

Z vodstvom podjetja Palifinger, sindikatom in svetom delavcev smo se sestali in proučevali, 

ter izmenjali mnenja glede prerazporeditve delovnega časa za najete delavce. Ker so 

tolmačenja in razlage različne, smo pridobili še ustrezno pravno mnenje za najete delavcev v 

prerazporeditvi. 

 

Dne 18.7.2011 je bila ponovno 

napovedana stavka delavcev 

Karoserije d.o.o., ker kljub 

opozorilom niso bile izpolnjene 

stavkovne  zahteve od prejšnje 

stavke, kot so plačilo nadurnega 

dela, dodatki za nočno delo, 

neplačani prispevki od plač, 

neizplačan regres za letni dopust 

za leto 2009 – preostanek, leto 

2010, in leto  
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2011. Prav tako lastnik ni prenehal z šikaniranjem delavcev in je izvajal mobing nad 

zaposlenimi, katerega še vedno izvaja. Vsemu navedenemu se stavka nadaljuje in bo trajala 

do izpolnitve zahtev. Med samo stavko ni bilo posluha za pogajanje med stavkovnim 

odborom in vodstvom podjetja, temveč so se vršili pritiski in grožnje  na stavkajoče delavce 

tako ustno kot pisno. Stavkajočim delavcem smo omogočili tudi prehrano v dneh stavke. 

Večina stavkajočih delavcev, članov  sindikata je vložila tožbe pri našem odvetniku. V zvezi z 

delavci Karoserije d.o.o., sem naslednji dan opravil tudi razgovor na Agenciji za zaposlovanje 

z možnostjo čim ugodnejšega  uveljavljanja in koriščenja delavčevih pravic. 

 

Dne 21.7.2011 je bila na sedežu ReO SKEI Štajerska tiskovna konferenca, kjer smo 

predstavili skrb vzbujajoče stanje podjetij na našem območju, še posebej smo  izpostavili 

težave delavcev Karoserije in delavcev Montavar-ja v likvidaciji. 

 

Po vsem povedanem, kaj se dogaja v določenih podjetjih smo analizirali stanje, in ugotovili, 

da je ključni problem v naši pravni državi, ker pristojne službe ne delujejo po sistemu in 

načelu pravičnosti,  za odpravo krivic in zlorab delavcev, ali pa  je njihov odziv zakasnjen. 

Vedno bolj se kaže, da je sindikat edina zaščita delavcev. 

 

Dne 26.7.2011 smo se sestali s predstavniki bivše SP TVM in predsednico SKEI  Lidijo 

Jerkič glede pojasnil  sindikalne članarine. Spodbudna je bila ugotovitev, da obstaja možnost, 

da bo TVM ponovno zaživela in s tem tudi sindikalna podružnica, katera bo imela, oz. že ima 

finančno podlago za svoje delovanje. 

 

Dne 28.7.2011 smo se sestali z direktorjem Metalna Nova, in bili seznanjeni s težavami 

novega podjetja, ki  izhaja iz Montavar Metalna Nova d.o.o., katero se iz dneva v dan spopada 

s težavami in nelojalno konkurenco na trgu dela. 

 

Dne 29.7.2011 smo 36 delavcem iz podjetja Karoserije izplačali oz nakazali solidarnostno 

pomoč, za katere je polovico zneska prispeval SKEI Slovenije. V hudi stiski je našim članom 

še tako skromna pomoč zelo dobrodošla. 

 

Sindikalni delavci žal vedno bolj zaznavamo, da globalna in gospodarska kriza, posledično 

vedno bolj udriha po plečih delavcev, ne zavedajo pa se, da so delavci pomemben člen v 

verigi gospodarstva, saj s svojim delom ustvarjajo novo vrednost. 

 

Temeljna načela sindikalizma so enotnost, neodvisnost in demokratične metode in temu smo 

zavezani, in tako delujemo sedaj in tudi v bodoče.  

 

 

 

Maribor, 3.8.2011 

 

 

 

                                                                                                Sekretar ReO SKEI Štajerska 

                                                                                                 

                                                                                                           Martin  Dular 

 


