
 
Reo  Štajerska 

Poročilo  o delu za mesec februar 2012 
 
 
Mesec februar je zelo pester mesec, vesel ker je to mesec pustnih šem, romantičen zaradi 

praznovanja Valentinovega in tudi naporen in odgovoren, saj je to čas, ko sindikati oddamo 

letna poročila za leto 2011 na Ajpes. 

   

Svoje naloge in cilje redno izpolnjujemo, prav tako smo se v začetku meseca februarja 

udeležili seminarja v Ljubljani  »Delo s programom evidenca«, saj želimo čim prej ažurirati  

število članov in tako uskladiti dejansko stanje naših članov z evidenco. 

 

V prisotnosti našega odvetnika in sekretarja za KPD smo imeli z likvidacijskim upraviteljem 

g. Jovico Dragić sestanek, kjer smo se dogovorili, o predaji dokumentacije za priznanje in 

izplačilo terjatev  naših članov v zvezi z likvidacijskim  postopkom Montavar Nova Metalna.  

Glede na telefonske in pisne urgence sva s predsednico SKEI Slovenije  obiskala Mariborsko 

Livarno, kjer smo z IO opravili sestanek, na seji pa so bile podane informacije o problemih s 

katerimi se soočajo, govorili smo tudi o delu konference sindikata MLM. Med delavci je 

prisotna nestrpnost in nezadovoljstvo za katere iščemo primerne rešitve, upamo pa tudi, da bo 

država imela posluh in pomagala k odpravi težav v katerih se nahajajo že dalj časa. 

 

Na povabilo vodstva in sindikata sva z Bogdanom Ivanovičem – sekretarjem za KPD  

obiskala TKD Struc Lovrenc na Pohorju, kjer so nas seznanili s splošno problematiko v 

podjetju. Apelirali smo na  izvajanje KPD  in  ostale sindikalne usmeritve. 

 

Na lokaciji bivše Elektrokovine smo se sestali s lastnikom Elektrokovine Predstikalne 

Naprave saj se srečujejo z velikimi finančnimi težavami in nelikvidnostjo. Skupaj z lastnikom 

se trudimo čimbolj omiliti bolečo odpuščanje delavcev, zlasti članov sindikata. Prav tako je 

bil opravljen razgovor v Ecom Ruše, razgovore smo opravili v ADK Hoče in Reflex Poljčane. 

Obiskali smo tudi regijo Ptuj, katera je po ustanovitvi pričela z aktivnostmi. Na podlagi vseh 

težav v podjetjih je padla odločitev, da se opravi »pritisk na državo in njene institucije,  in naj 

čim prej opravijo svoje delo ter sprejmejo sindikalne predloge. 

 

Tako kot prejšnje mesece, nas je tudi v tem mesecu obiskala predstavnica policije, katera še 

vedno raziskuje primer lanske odtujitve sindikalnega denarja. 

 

Opravili smo sejo IO SKEI  ReO Štajerska, kjer smo med drugim  predstavili program dela za 

leto 2012. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da nam je lanski program uspelo v celoti 

realizirati, kljub težavam, s katerimi smo se soočali. To je še en pokazatelj, da z močno voljo 

in zdravo vizijo uspemo premagati vse ovire. 

 

Po potrebi se redno sestajamo s sekretarjem  iz Pomurja Robijem Seršenom. Skupaj rešujemo 

nastale probleme, kateri  so prisotni tako v eni kot drugi regiji in skupaj delujemo pri 

pridobivanju novih  članov  SKEI. 

 

Združeni smo močni, enotni in uspešni. 

 

                                                                                                     Sekretar SKEI ReO Štajerska  

                                                                                                                   

                                                                                                             Martin  Dular  



 


