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ReO SKEI Štajerska 

 

 

Poročilo za mesec junij 2011 

 
V okviru zastavljenega programa smo v mesecu juniju 2011 nadaljevali z izobraževalnimi  
seminarji za preostale sindikalne podružnice, katerega smo izvedli na sedežu Podravja ZSSS.  
 
1. Predstavili smo program dela Reo Štajerska novim sindikalnim zaupnikom ter; 

 pristojnosti, naloge in cilje SKEI je 
predstavila predsednica SKEI 
Lidija Jerkič   univ.dipl.prav., 

 

 pravice do sindikalnega 
organiziranja  in kolektivnih 
pogajanj je predstavil Bogdan 
Ivanovič –  sekretar SKEI za plačni 
sistem in kolektivne pogodbe.  

 
Z izobraževalnimi seminarji smo 
poskrbeli, da bodo naši sindikalni 
predstavniki čim bolj uspešni pri 
svojem sindikalnem delu, saj je za nas v SKEI izjemnega pomena naše članstvo, 
njihova obveščenost in ne nazadnje poznavanje delovno-pravnih predpisov. 

 
2. Dne 15.6.2011 je potekal VI. Kongres SKEI Slovenije v hotelu Mons v Ljubljani. Tri regijske      

organizacije Štajerska, Pomurja in Celja, smo se dogovorile, da se na kongres odpeljemo 
skupaj, z enim avtobusom in s tem znižamo stroške prevoza, istočasno pa smo na poti 

komunicirali med seboj, se 
spoznavali, izmenjevali mnenja 
delegatk in delegatov, ter 
ustvarili prijetno in pozitivno 
sindikalno vzdušje. VI. kongres 
je odprl nova obdobja 
delovanja sindikata SKEI na 
katera je opozorila predsednica 
SKEI Lidija Jerkič. Osebno 
menim, da je temelj in ponovno 
rojstvo sindikata SKEI dokazal 
V. Kongres, saj smo  strnili 
sindikalne vrste – biti složno in 

enotno  združeni v sindikat, iz OO ustanovili regije z novo izvoljeno predsednico Lidijo 
Jerkič katera nas je usmerjala in povezovala pri našem sindikalnem delu. Na kongresu 
smo bili enotnega mnenja, da smo upravičeno ponosni na delovanje in uspehe SKEI, na 
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vse kar smo uresničili, kar nam daje zagon, da se bomo v bodoče še enako, oz. še bolj 
trudili za dobrobit naših članov, ter še najprej s ponosom in zagnano opravljali svoje 
sindikalno delo, in tako postali v svoji složnosti še močnejši. Iskreno in s ponosom 
čestitamo  predsednici Lidiji Jerkič za drugi predsedniški mandat. 

 
3. V ReO Štajerska še ni videti izboljšanja  gospodarske situacije po podjetjih, saj se 

nenehno srečujemo s problemi v posameznih podjetjih, katera ne izplačujejo plač, oz. to 
počnejo z zamiki, znižujejo plače, ne izplačujejo regresa za letni dopust in s tem kršijo 
ZDR in KPD kakor tudi PKP. Največ kršitev se dogaja v naslednjih podjetjih in sicer: 

 Montavar  - likvidacija 

 Almont Sl. Bistrica – prisilna poravnava 

 Karoserije – zaradi nenehnih težav napovedana stavka 1.7.2011 

 Elektrokovina predstikalne naprave – zamik plač, in problem izplačila regresa za 
LD 

 
V ReO SKEI Štajerska se vsak mesec oglasi večje število delavcev katerim se godijo krivice 
na delovnih mestih. Težave delavcev se odražajo iz meseca v mesec, tako s problemi pri 
izplačilu plač, prispevkov, neizplačanih regresov za LD, šikaniranjem delavcev,  mobingom  
ter drugimi kršitvami KP. 

 
V mesecu maju in juniju so se  v naši  sindikalni pisarni oglasili delavci iz manjših d.o.o., in 
s.p. z željo po včlanitvi v sindikat na sami regiji, saj si v svoji organizaciji kjer so zaposleni 
tega ne upajo, saj so ustrahovani in  deležni  groženj po odpovedi delovnega razmerja. 
 
V naši državi imamo popolni nered, nefunkcioniranje določenih služb, finančno 
nedisciplino, kar najbolj občutijo na plečih naši delavci, saj pravna država ne funkcionira 
kot bi morala, medtem ko določeni delodajalci  dano situacijo  izkoriščajo v svojo korist in 
s tem množično  kršijo pravice delavcev in počnejo kar jim je volja. 
 
Glede na vso problematiko, bomo v Mariboru organizirali problemsko konferenco in 
nanjo povabili našo »oblast«, GZS, ZD Slovenije saj žal ugotavljamo, da se kriza in težave 
samo poglabljajo. 

 
V  SKEI imamo izkušnje, imamo  znanje, imamo voljo in moč argumentov. 
 
Združeni smo močnejši in bližje zastavljenim ciljem. 
 
 
 
    Maribor, dne 4.7.2011                                                                         Sekretar Reo SKEI Štajerska 
 
                                                                                                                     Martin Dular 

 
 
 
 
 
 
 
 


