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Poročilo o delu za leto 2018 
 
 

Mesec januar smo pričeli tako kot vsako leto s športnimi aktivnostmi  - 24. Državno 
prvenstvo v smučanju, ki je bilo tokrat na Kopah. 
 
V mesecu februarju smo obravnavali in potrjevali finančna poročila o poslovanju v letu 2017. 
Predstavili in potrdili smo finančni plan za leto 2018 in sprejeli tudi program dela za leto 
2018. 
 
V mesecu marcu smo izvedli programsko sejo ReO SKEI Štajerska, kjer smo predstavili in 
potrdili letna poročila za leto 2017 in potrdili finančni plan za leto 2018 ter program dela 
2018. 
 
Stekle so priprave za prireditev ob prazniku dela - 1. maj, ob ribniku Farovec, skupaj v 
organizaciji SKEI Impol in ReO Štajerska. Vsakoletno srečanje je v duhu zgodovine praznika 
dela in pravic, katere so si delavci priborili. Slavnostni govornik na proslavi 1. maja je bil 
sekretar za KPD Bogdan Ivanovič ter župan Občine Slovenske Bistrice Radovan Žagar. 
 
Udeležili smo se 15. letnih iger SKEI Slovenije v Dravogradu, s ciljem druženja, spoznavanja  
članov sindikata in prenosom izkušenj, tako kot na sindikalnem delu kot v duhu športa in 
tekmovanja.  
 
Kot priča sem bil vabljen na narok glavne obravnave v individualnem sporu odpuščenih  
invalidov v podjetju Safilo d.o.o. Ker je bilo odpuščenih večje število invalidov (30), od tega je 
bilo 20 naših članov sindikata, smo z našim odvetnikom tožili podjetje zaradi diskriminacije 
invalidov. Dogajale so se nepravilnosti, zlasti pri programu kriterijev presežnih delavcev.  
Mnenja smo bili, da se za te invalide ne more uporabljati kriterij polivalentnosti, saj niso 
imeli enake možnosti preučevanja kot zdravi delavci. 
 
Velike težave v podjetju Arosa Mobilia so se več let samo še poglabljale in 29. 11. 2018 je 
prišlo do napovedi stavke zaradi neizplačanih plač, regresa in mobinga na zaposlene. Stavka 
je bila zelo odmevna in podprta z vseh naših regij SKEI Slovenije. Prav tako je bilo objavljeno 
pismo zaposlenih o žalostni usodi podjetja, ki je bilo v nemilosti lastnikov. Agonija se je 
končala s stečajem, delavci pa so pristali na Zavodu za zaposlovanje.  
 
Udeleži sem se pogajan v Starkomu d.o.o. za izplačilo regresa, v prisotnosti predstavnikov 
naših članov sindikata. Pogajanja so potekala v napetem stanju, saj  kljub zelo dobremu 
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stanju družbe bi direktor izplačal dogovorjeni minimalni regres za leto 2018. Stavka je tako 
doprinesla dogovor o višini regresa. 
 
V Mariborski Livarni smo organizirali sestanek Komisije za varnost in zdravje pri delu SKEI, na 
temo pogoji varstva pri delu in ogledom proizvodnje. Prav tako je komisija imela v prostorih 
sindikata svojo redno sejo, na temo varstvo in pogoji dela naših zaposlenih in analizirali 
pogoje dela v Mariborski  livarni. 
 
Po programu dela za leto 2018 sem mesečno obiskal naše sindikalne podružnice, s katerimi 
sem opravil razgovore o njihovem sindikalnem delu in pridobivanju novih članov sindikata 
ter morebitnih težavah v podjetjih. 
 
Intenzivno pa sem sodeloval na vseh sestankih sindikalne podružnice sindikata SKEI TBP  in 
reševal nastale probleme in težave. Ponovno smo imeli zaradi izstopa ali odhoda naših 
članov Izvršnega odbora nadomestne volitve druge zaporedoma.  
 
Zaradi odpuščanja invalidov v družbi Safilo smo organizirali z odpuščenimi invalidi sestanek, 
da smo jih seznanili o izgubljeni tožbi na prvo stopenjskem sodišču na Ptuju in ponovni tožbi 
na Višjo sodišče v Ljubljani. Seveda je bilo razočaranj invalidov veliko, vendar smo glede 
ponovne pritožbe verjeli, da so bili invalidi v družbi Safilo diskriminirani in krivično 
odpuščeni. 
 
Meseca novembra smo imeli izobraževalni seminar na dve temi: 

- Varstvo in zdravje naših delavcev in članov sindikata. Predavatelj je bil Igor Kučiš,  
predsednik Komisije iz varstva in zdravja pri delu SKEI Slovenije. Dotaknil se je Zakona 
varstva pri delu in posebej poudaril pomen pravic in dolžnosti, tako delodajalca kot 
delavcev. Prav tako je poudaril pomen delavcev kdaj lahko odklonijo delo, če je zanj 
ogroženo življenje. Zaradi veliko vprašanj bomo v naše vrste še povabili predavatelja, 
saj moramo varstvu pri delu dati velik pomen. 
 

- Drugi del seminarja je vodila naša izvršna sekretarka Mateja Gerečnik, na temo Vse o 
sindikatu. Tema je bila zanimiva, še posebej za novo izvoljene predstavnike 
sindikalnih podružnic v podjetjih, ki so člani Izvršnih odborov. Vprašanj ni zmanjkalo, 
saj delo v sindikatu zahteva veliko znanja poguma in predvsem strpnosti. Veliko je 
bilo razmišljanja, kako pridobiti nove člane v naše vrste . 

 
V decembru smo se udeležili Protestnega shoda v Ljubljani za večje plače. Organizirali smo 
avtobusni prevoz z naše regije z 35 protestniki – predsedniki (podpredsedniki naših 
podružnic). Sam protest  je imel velik odziv med našimi člani sindikata. 
 
Leto 2018 smo zaključili z novoletno 6. redno sejo SKEI ReO Štajerske s poročilom o delu v 
letu 2018 in z poglobljeno razpravo, kako naprej . Prav tako je odvetnik Tomaž Žiger  podal 
informacijo o delu odvetniških storitev za leto 2018. Spodbuda za leto, ki prihaja je v dobrem 
sodelovanju s sindikalnimi podružnicami, v pretoku informacij in pravočasno obveščanje o 
problemih ter težavah v posameznih podjetjih.  
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V letu nas 2018 nas je naše vrste zapustila naša dolgoletna članica sindikata – dolgoletna 
predsednica sindikalne podružnice Gorenje Surovina Darja Cerkvenič.  Bila je zvesta članica 
sindikata SKEI in je bila članica v Izvršnem odboru naše regije, bila članica RO SKEI Slovenije 
in v komisiji za enake možnosti. Bila je vzorna sindikalistka in od nje smo se poslovili s 
skromnim darilom ter z  vsem dobrim v vodah bodoče upokojenke. 
 
 
Poročilo pripravil: 
 
 

Sekretar SKEI ReO Štajerska 
Martin Dular 


