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Neratova ulica 4,  2000  Maribor 

 

 

 

POROČILO O DELU V  LETU   2011 
 

 

Prvi april je dan, ko sem nastopil funkcijo sekretarja SKEI ReO Štajerska, poln poslovnih 

načrtov, idej in  optimizma, ter  takoj pričel z aktivnostmi. 

 

V mesecu aprilu smo izvedli Programsko sejo Regijskega odbora ReO SKEI Štajerska ter 

sklicali 1. redno sejo Izvršnega odbora ReO SKEI Štajerska.  V tem mesecu sva se s 

predsednikom ReO SKEI Štajerska udeležila sestanka v podjetju Elektrokovina Predstikalne 

naprave, kjer smo se seznanili s slabo situacijo podjetja in novim direktorjem. Prav tako sem 

se v mesecu aprilu udeležil posveta s svetom delavcev in IO sindikalne podružnice SKEI 

Carrera Optyl,  Ormož na katerem smo obravnavali kriterije za določitev presežnih delavcev v 

podjetju. 

 

V veselje mi je, da je bil v mesecu aprilu na referendumu zavrnjen predlog Zakona o malem 

delu.  

 

Mesec maj smo kot vsako leto pričeli s praznovanjem delavskega praznika. KSP SKEI Impol 

je v sodelovanju z ReO SKEI Štajerska organizirala prvomajsko prireditev na RTC Treh 

Kraljih. V tem mesecu smo v okviru zastavljenega programa dela ReO SKEI Štajerska za leto 

2011 izvedli seminarje za sindikalne zaupnike v večjih sindikalnih podružnicah in KSP SKEI. 

Kot član komisije za KPD sem se udeležil v Ljubljani na sedežu sindikata pripravljalnega 

sestanka pogajalske skupine SKEI za pogajanja, ki so bila podlaga za nadaljevanje pogajanj 

na GZS. Zelo pestro pa je bilo tega meseca dogajanje v podjetju Karoserije d.o.o., 19.5.2011 

je Izvršni odbor sindikalne podružnice SKEI na svoji izredni seji napovedal stavko, ki se je 

pričela 24.5.2011. Stavkovni odbor je 27.5.2011 stavko zamrznil, saj je dobil pisno 

zagotovilo, da je realizirana stavkovna zahteva. Konec meseca se je ReO SKEI Štajerska 

udeležila 8. letnih športnih iger  SKEI Slovenije,ki so bile v Mežici na Koroškem. 

 

V  okviru zastavljenega programa smo v mesecu juniju 2011 nadaljevali z izobraževalnimi 

seminarji za preostale sindikalne podružnice, katerega smo izvedli na sedežu Podravja ZSSS 

in sicer smo predstavili program dela SKEI ReO Štajerska novim sindikalnim zaupnikom. 

Pristojnosti, naloge in cilje je predstavila predsednica SKEI Lidija Jerkič, pravice do 

sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj je predstavil Bogdan Ivanovič – sekretar za 

plačni sistem in kolektivne pogodbe. Namen izobraževalnih seminarjev je bil pomoč 

sindikalnim zaupnikom, da bodo pri svojem sindikalnem delu čim bolj podkovani v 

poznavanju delovno-pravnih predpisov  in s tem čim bolj uspešni pri svojem delu. 

 

Dne 15.6.2011 smo se udeležili VI. Kongresa SKEI  Slovenije v hotelu Mons v Ljubljani. 

Menim, da je  VI. Kongres dokazal, kako znamo strniti sindikalne vrste – biti složni in enotni 

ter ponosni na novo izvoljeno predsednico SKEI Lidijo Jerkič, katera nas usmerja in povezuje 

in uspešno vodi pri našem sindikalnem delu. 
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Zaznali in odpravljali smo kršitve v  podjetju Montavar – likvidacija, Almont Sl. Bistrica, - 

prisilna poravnava, Karoserije – zaradi nenehnih kršitev delodajalca napovedana stavka, 

Elektrokovina predstikalne naprave – konstanten zamik plač, in problem izplačila regresa….. 

 

 

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. Na izredno sejo 

IO je bil vabljen tudi nadzorni odbor, 

katerega smo seznanili z nastalo 

situacijo, katera se je žal dogajala 10 

let, to je odtujevanje finančnih sredstev, 

in z nastalo ogromno finančno škodo v 

breme  SKEI ReO Štajerska.  

 

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

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

SKEI podjetja in regije Štajerske ter pravnim zastopnikom. Sestali smo se tudi z vodstvom 

podjetja Palfinger, sindikatom in svetom delavcev ter preučevali in izmenjali mnenja glede 

prerazporeditve delovnega časa za najete delavce.  

 

Dne 18.7.2011 je bila ponovno napovedana stavka delavcev Karoserije d.o.o. 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. Dne 21.7.2011 je bila na sedežu SKEI 

ReO 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.  

 

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

glede pojasnil sindikalne članarine.  

 

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 Karoserije izplačali oz nakazali solidarnostno pomoč, za 

katere je polovico zneska prispeval SKEI Slovenije.  

 

V tem mesecu so že potekali  razgovori o združevanju na področju dela s SKEI ReO Pomurje. 

 

Na začetku meseca avgusta sem se udeležil radijske tribune na kateri smo predstavili izjemno 

težek gospodarski  položaj v Mariborski regiji.  

 

Dne 4.8.2011 sem opravil  razgovor na GZS o situaciji v mariborskem gospodarstvu.  
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Dne 8.8.2011 in 24.8.2011 smo organizirali v ReO SKEI Štajerska protestni shod delavcev 

Karoserije d.o.o pred Mestno občino Maribor, pred Inšpektoratom za Delo-družino in socialne 

zadeve, in pred MF Davčno upravo Maribor. Obeh shodov se je udeležila tudi predsednica 

SKEI Slovenije Lidija Jerkič in Strokovni sodelavec Albert Vodovnik.  

 

Konec meseca avgusta smo imeli 4. redno sejo IO ReO Štajerska, na kateri smo obravnavali 

problematiko v naši regiji, ter predstavili probleme in težave s katerimi se spopadajo naši 

člani. 

 

Pri predsednici SKEI  Slovenije Lidiji Jerkič je bil opravljen sestanek na katerem je z menoj 

pri razgovorih  sodeloval tudi  sekretar SKEI ReO Pomurja Robert Seršen. Predsednici sva 

predstavila idejo o združevanju obeh regij in program sodelovanja na nekaterih področjih 

sindikalnega dela. Pri predsednici je bil predlog o združevanju  pozitivno sprejet, na naju pa je 

da ga korektno predstaviva na organih SKEI Slovenije in na organih obeh regij. 

 

Mesec september smo pričeli športno-družabno, saj je bilo 3.9.2011 že  4. Državno ribiško 

tekmovanje na ribnikih Gradišče. Sama organizacija je potekala pod okriljem SKEI ReO 

Pomurje in je bila odlično organizirana, vzdušje prijetno tekmovalno in sproščeno. 

 

V tem mesecu je Mariborsko sodišče na predlog uprave družbe začelo s stečajnim postopkom 

podjetja Karoserije d.o.o. Najbolj pereče težave smo zaznali  v naslednjih organizacijah: 

Inometal, Elektrokovina predstikalne naprave in Almont Slovenska Bistrica.  V mesecu 

septembru je bil vložen postopek za stečaj  podjetja Montavar Metalna Nova. S stečajem 

Montavar – Metalne Nova je delo izgubilo  600 delavcev, kar je zelo  zaskrbljujoč podatek.  

 

Sklicali smo  2. izredno sejo, in 5. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, na kateri smo 

obravnavali situacijo v SKEI  ReO Štajerska in v sami  regiji.  

 

Kljub vsem težavam s katerimi smo se spopadali, in navkljub  težki finančni situaciji  smo 

24.9.2011 za zaslužne člane SKEI organizirali strokovno ekskurzijo v Koper, kjer smo imeli 

ogled Luke Koper, panoramsko vožnjo z ladjo do muzeja solin. Strokovna ekskurzija je bila 

namenjena za predsednike sindikalnih podružnic ReO SKEI Štajerska, da se med seboj bolje 

spoznamo in kot skromna zahvala za marljivo sindikalno delo. V zadnjih dneh meseca 

septembra, natančneje 28.9. 2011 smo se udeležili seminarja Varnost in zdravje pri delu, 

katerega je organiziral SZSS Slovenije, in nas povabil k udeležbi. Nadaljeval  sem pa tudi z 

aktivnim obiskom sindikalnih podružnic na 

področju SKEI ReO Štajerska. 

 

Mesec oktober se je pričel z 2. redno sejo IO 

SKEI Slovenije, ki je bila tokrat pod okriljem 

ReO SKEI Štajerska na otoku Murter, v 

počitniškem domu sindikalne podružnice TVT 

Maribor.  

 

Na pobudo IO SKEI  naše regije smo imeli  

razširjeno sejo regijskega odbora – posvet, kjer 

smo se pogovarjali o težki in zaskrbljujoči 

situaciji v naši regiji.  
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Konec meseca smo izvedli izobraževalni seminar v Mariboru za sindikalne zaupnike. Seminar 

je bil dobro obiskan, saj se ga je udeležilo 45 naših članov. Udeležili so se ga tudi kolegi iz 

SKEI ReO Pomurje. Teme seminarja so bile zelo zanimive in aktualne in sicer : Varnost in 

zdravje na delovnem mestu, Mobing na delovnem mestu, s strani Branka Amona je bil 

predstavljen projekt pridobivanja novih članov sindikata SKEI, na koncu pa je odvetnik Bojan 

Grubar predstavil delovanje pravne službe in tudi odgovarjal na zastavljena vprašanja. Vsak 

udeleženec je prejel obširno gradivo, na koncu pa so vsi prisotni še prejeli potrdila. 

 

Tako kot vsak mesec, sem tudi ta mesec obiskal podjetja, kjer je organiziran sindikat SKEI. 

 

V sredini meseca novembra, natančneje 15.11.2011  je prišel k nam opraviti pregled in 

kontrolo finančnega poslovanja Nadzorni odbor SKEI Slovenije za obdobje januar do 

september 2011. v tem mesecu je bilo tudi veliko dela s stečaji treh podjetij v naši regiji: 

Nova Metalna, PVC Almont in Karoserije. Na naši lokaciji pa se je v tem mesecu izvajal tudi 

seminar za sindikalne zaupnike SKEI – projekt C4C, v veliki sejni sobi ZSSS OOP. Prav tako 

kot vsak mesec doslej pa sem obiskoval sindikalne podružnice v naši regiji. 

 

Konec leta 2011 oziroma mesec december je za nami pustil stečaj Nove Metalne, enega izmed 

stečajev, ki so se v zadnjem času zvrstili v naši regiji. Prav tako smo ugotavljali kako 

temeljite priprave so potrebne za uspešno izpeljavo stečajnega postopka. Malo se je zataknilo 

tudi pri formiranju nove sindikalne podružnice Palfinger Marine, saj je vodstvo družbe 

degradiralo sindikalnega predsednika. v tem mesecu pa smo za naše člane organizirali tudi 

zaključno srečanje oz. druženje, prav tako smo realizirali 2. redno sejo SKEI ReO Štajerska.  

 

Tudi v mesecu decembru so ob četrtkih potekali na naši lokaciji seminarji C4C, katerega so se 

udeležili naši predsedniki IO in njihovi namestniki.  

 

Udeležil sem se  seje Izvršnega odbora in Republiškega odbora SKEI Slovenije, ki je bil v 

naši sosednji regiji Ptuj oz. Kidričevo. 

 

Med drugim smo se udeležili zadnje seje SKEI ReO Pomurje, na kateri sem na kratko 

predstavil prednosti združitve obeh regij, kar je bilo pozitivno sprejeto. Na seji je bila prisotna 

tudi predsednica SKEI Slovenije. Za konec so nas pogostili s krasnimi dobrotami kot jih 

premore dobra domača  Pomurska regija. Še enkrat hvala v pričakovanju  novega povabila. 

 

Povzetek leta  

Od meseca julija dalje  smo sklenili pogodbo z novim odvetnikom Bojanom Grubarjem, s 

katerim smo zelo zadovoljni, tako z njegovim pristopom, njegovo strokovnostjo in bogatim 

znanjem na delovno-pravnem področju. Dobivamo povratne informacije od naših članov, 

kateri so  zadovoljni z novim odvetnikom, mu zaupajo in verjamejo v uspeh pri reševanju 

sporov. Z mesecem julijem smo zaposlili tudi  novo sodelavko – poslovno sekretarko. Bivša 

strokovna delavka je zaradi nepravilnosti dala, oz dobila  odpoved, predsednik Branko Medik, 

je  odstopil in  se  upokojil. Nasledil ga je podpredsednik Mladen Tramšek, kateri je  zelo 

uspešno vodil vse sklicane seje in mi veliko pomagal pri  organizaciji sindikalnega dela.  

 

V času mojega delovanja sem zaradi aktualnih situacij imel 4 tiskovne konference, razgovore 

z županom, sodeloval na radijski tribuni, organiziral stavke in shode, ter se trudil obdržati 

članstvo, ter aktivno deloval za povečanje članov SKEI.   
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Za nami je zelo naporno leto, katero smo kljub vsemu uspešno prebrodili, upamo samo da bo 

leto 2012 uspešno v duhu upanja, uspešnega reševanja problemov in sprotnih težav, za kar bo 

potrebna strpnost in moč sindikalnega poguma, kar bomo v letu ki nas čaka še kako 

potrebovali. 

 

 

                                                                                                 Sekretar SKEI ReO Štajerska : 

                                                                                                  

                                                                                                            Martin Dular  

 

 


