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POROČILO ZA MESEC SEPTEMBER 

 
Mesec september smo pričeli športno-druţabno, saj je bilo 3.9. 2011 4. Drţavno ribiško tekmovanje v 

Gradišču. Zastopala nas je ribiška ekipa iz sindikalne podruţnice Palfinger, in osvojila častno 4. 

mesto, in 1. mesto med posamezniki,  na kar smo še posebej  ponosni. 

 

V mesecu septembru je Mariborsko sodišče na predlog uprave druţbe začelo s stečajnim postopkom 

podjetja Karoserije d.o.o. in s tem vendarle zaključilo ţalostno  agonijjo delavcev. Okrog  50  še 

zaposlenih delavcev,  ki so s stavko  skoraj tri mesece zahtevali izplačilo plač in nadomestila plač, je 

bila s tem izpolnjena vsaj  zahteva, da ţelijo  v stečaj. Delavcem, podjetje Karoserije  dolguje plače za 

mesec junij, julij in avgust, 

regres za letni dopust in 

plačilo prispevkov  za zadnje 

tri leta, ter izplačilo  

jubilejnih  nagrad. Sodišče je 

imenovalo stečajnega 

upravitelja Simona 

Prelogarja in pozvalo 

upnike, da do 9. decembra 

prijavijo svoje terjatve. Tako 

je potonilo še eno izmed 

mnogih mariborskih podjetij, 

zaradi slabega vodenja, 

lastnika ter posledično slabe 

kontrole drţavnih inštitucij. 

 

Teţave se v ReO Štajerska še kar vrstijo. Najbolj pereče so v naslednjih podjetjih: 

- Inometal 

- Elektrokovina predstikalne naprave 

- Almont Slovenska Bistrica. 

 

Teţave so preteţno z izplačili plač in regresov za letni dopust, saj se podjetja spopadajo z 

nelikvidnostno situacijo. 

 

Ţalostna je tudi zgodba nekoč velikega podjetja Metalna, na lokaciji Tezno, saj iz nekdanjega velikega 

podjetja,  izhajala druţba Montavar Metalna Nova, katera je v likvidacijskem postopku. V dobri veri 

so ustanovili  novo  firmo – Nova Metalna, katera še ni prav zaţivela, pa je zaradi teţav, ki jih je imelo 

ţe matično podjetje, Montavar Metalna Nova,  izgubila vsa dela,tako, da je ţe vloţen postopek za 

stečaj podjetja. S tem se v Mariboru izgublja 600 delovnih mest iz Montavar Metalne  Nova. 

 

V sindikatu ReO SKEI Štajerska smo zaradi tovrstnih teţav zaskrbljeni, saj namesto, da bi se politika 

pozitivno zavzela za krizno situacijo, v katerih se znajdejo podjetja, ţal velikokrat še  sama pripomore, 

da  podjetja usihajo oz.propadejo. S tem se kaţe tudi odstop vlade, kar še dodatno zaostruje 

gospodarsko politiko. 
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V mesecu septembru smo sklicali 2. izredno 

sejo, in  5 .redno sejo IO ReO SKEI 

Štajerska, kjer smo obravnavali situacijo v 

Štajerski regiji. Glede pereče  situacije smo 

se v IO ReO SKEI  Štajerska odločili, da s 

protestom ali z kakšno drugo obliko 

opozorimo na  stanje v  ReO Štajerska tako 

lokalnim oblastem, širši populaciji in tudi 

vladi RS. 

 

Kljub teţavam pri reševanju le teh, smo 

24.9.2011 organizirali strokovno ekskurzijo 

v Koper, kjer smo imeli ogled Luke Koper, 

panoramsko voţnjo z ladjo do muzeja solin. 

Strokovna ekskurzija je bila  namenjena za 

predsednike sindikalnih podruţnic ReO SKEI Štajerska. Vzdušje je bilo prijetno, saj smo vsi 

udeleţenci strokovne ekskurzije za trenutek pozabili na pereče probleme in teţave, si nabrali pozitivne 

energije za v naprej, kar je pripomoglo tudi lepo sončno vreme. 

 

Dne 28.9.2011 smo se udeleţili seminarja Varnost in zdravje pri delu,katerega je organiziral SZSS 

Slovenije, in nas povabil k udeleţbi.  Seminarja smo se udeleţili skoraj vsi člani IO ReO SKEI  

Štajerska, saj imamo tudi  sindikalisti pomembno vlogo pri izvajanju ZVZD. 

 

Zdravje je za naše ţivljenje in delo zelo pomembno, in tega se zavedamo šele tedaj, ko zbolimo ali se 

poškodujemo. Temo zdravje na delovnem mestu nam je predstavila doc. dr. Metoda Dodič Fikfak, 

predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa KC Ljubljana. 

 

V mesecu septembru sem nadaljeval z aktivnim obiskom sindikalnih podruţnic na področju ReO 

Štajerska in med drugim obiskal : 

- Cimos Tam 

- Almont Slovenska Bistrica 

- Primat Maribor 

- Impol Slovenska Bistrica 

- Refleks Poljčane 

- Inometal 

- Mariborska Livarna 

- Montavar Metalna Nova- Nova Metalna 

- Karoserije. 

 

Svoj program aktivnosti – obiskov sindikalnih podruţnic ţelim nadaljevati tudi v prihodnje, saj se tako 

iz prve roke seznanjamo z nastalo problematiko ter, da lahko  vsi skupaj pripomoremo k dobremu-

boljšemu delovanju organizacije, ter dobremu medsebojnemu sodelovanju s sindikalnimi  

predstavniki. 

 

 

 

Lep pozdrav 

                                                                                                        Sekretar SKEI ReO Štajerska  

                                                                                                       

                                                                                                                   Martin Dular 

 


