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       Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

      REGIJSKA ORGANIZACIJA ŠTAJERSKA  

     Neratova ulica 4,  2000  Maribor 

 

 

 

Poročilo o delu  SKEI, ReO Štajerska za leto 2012 
 

 

Kljub vsemu, da ne vemo kaj nas je letu, ki je bilo pred nami čaka, vstopali v mesec januar ter 

v leto 2012 optimistično in z dobrimi občutki, ter s polnim delovnim zagonom. 

V mesecu januarju se je nadaljeval projekt seminarja C4C za sindikalne zaupnike SKEI iz 

Pomurja, Velenja, Celja in Ptuja. Programi so bili  namenjeni zmanjševanju stresa pri 

zaposlenih, skrb za dobro počutje zaposlenih in  motiviranost , kar bi naj omogočalo dobro 

organizacijsko klimo..  

V začetku meseca smo opravili tudi razgovor z likvidacijskim upraviteljem Montavar Metalna 

Nova na katerem sta bila prisotna tudi naš odvetnik Bojan Grubar in Bogdan Ivanovič 

sekretar za plačno politiko KPD. Likvidacijskega upravitelja smo seznanili glede neizplačanih 

terjatev do delavcev.  

V tem mesecu so me tudi obiskali predstavniki policijske kriminalistične službe, prvič so 

opravili razgovor  v zvezi z s kršitvami v družbi Karoserije, drugič pa zaradi  zlorabe,  katero 

smo odkrili na SKEI ReO Štajerska. 

 

Naša regija se je tudi udeležila 18. državnega  

prvenstva v smučarskih tekih in veleslalomu na 

Golteh, dne 20.1.2012. Samo tekmovanje je 

bilo zelo dobro organizirano, tekmovalo se je v 

zdravem športnem duhu in  smo zelo  ponosni 

na naše tekače, kateri  so zasedli 2. in 3. mesto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Potekali so tudi razgovori v zvezi z aktivnostmi za pripravo tekmovanja varilcev v letu 2012, 

katero bo potekalo v mesecu maju. Skupaj z društvom za Varilno tehniko Maribor, kateri so 

organizatorji 3. varilnega tekmovanja, bi naj tudi  mi sodelovali  na tem tekmovanju. 

Tekmovanje bo potekalo na Celjskem sejmu, saj želimo ohraniti tradicijo starih  kovinarskih 

tekmovanj. 
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Mesec februar je bil zelo pester mesec, obenem 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. 

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

g. Jovico Dragićem 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,  kjer so bile med drugim podane informacije o 

problemih s katerimi  se soočajo. 

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 čim bolj omiliti bolečo odpuščanje delavcev, zlasti članov sindikata. Prav tako je 

bil opravljen razgovor v Ecom Ruše,  razgovore smo imeli o razmerah v ADK Hoče in  

Reflex Poljčane. 

Sklicana je bila tudi seja 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 SKEI, ReO za Pomurje s katerim skupaj 

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

pri pridobivanju   novih  članov  SKEI. 

 

Kljub začetku pomladi smo se v naši regiji soočali s težavami in nepravilnostmi, katere so 

zopet najbolj občutili delavci. Po planu  smo obiskovali sindikalne podružnice, vmes so se 

pojavljali   izredni primeri, kjer se težave pojavljajo sprotno in jim  ni videti konca. Tako smo 

na žalost doživeli  stečaj podjetja Prelog d.o.o. in s tem kalvarijo zaposlenih in tudi  naših 

članov. Pripravljamo tožbo zoper delodajalca, saj ima veliko odprtih obveznosti do delavcev 

(regres, neizplačane plače, jubilejne nagrade). Delavci  so lastnika že kazensko ovadili 

policiji, ker ni plačeval prispevkov. Prav tako smo v Elektrokovini PN napovedali stavko, jo 

zamrznili in ponovno napovedali, ter  s tem nekako  premaknili delodajalca, da je poravnal 

nekaj starih  obveznosti do delavcev in naših članov. Delavke, ki so bile  odpuščene zaradi 

prestrukturiranja podjetja, so se odločile  tožiti delodajalca - lastnika Elektrokovine PN zaradi 

odprtih terjatev do delavk (del regresa za leto 2010, regres za leto  2011,  neizplačane plače in 

izplačilo  odpravnine).  

Z odvetnikom sva  med drugim opravila razgovor  na Zavodu za zaposlovanje in  pri 

inšpektorju za delo ter  poročala o kršitvah delodajalcev, v iskanju najboljših  rešitev.  Žal tudi 

inšpektorat vse bolj  ugotavlja velike kršitve, katere se kar vrstijo, veliko imajo  individualnih 

prijav zaposlenih delavcev pri raznih manjših delodajalcih, za katere  pričakujemo, da bodo 

inšpektorji  čim prej našli posluh pri reševanju nastalih težav. 

V mesecu marcu smo opravili sejo IO in RO Štajerske, kjer smo podali ter sprejeli naše 

finančno poročilo za leto 2011, predstavili in sprejeli   plan dela za leto 2012, predstavili in  

sprejeli finančni plan za leto 2012. Trdno smo prepričani in verjamemo, da bomo dosegli 

plane in uresničili cilje, katere imamo v ReO SKEI Štajerska,  saj kjer je zastavljena pot , je 

tudi cilj bližje. Prioriteta pa nam je, da uresničujemo svoje poslanstvo, in  pomagamo 

uresničevati pravičen odnos do delavcev  ter pomagati delovati za zdrav razvoj gospodarstva 

in  sprotno pridobivati  nove člane sindikata SKEI.  Več nas bo, močnejši bomo proti 

lastnikom kapitala. 

 

 



3 

 

V mesecu aprilu smo sekretarji nadaljevali s seminarjem iz  računalništva in upam trditi, da 

smo  udeleženci seminarja pridobili veliko novega  računalniškega znanja. Zahvala gre 

odličnima  predavateljicama  iz šole B2, ki sta bili zelo strokovni  in strpni. 

Sodeloval sem na radijski tribuni Radia Maribor na temo problematika v Štajerski regiji. 

Odziv slušateljev radia Maribor, radijske tribune je bil zelo velik,  predvsem  jih je zanimalo 

kako delujemo v naši regiji, kako pripomore  sindikat za izboljšanje delavčevih kriznih 

razmer  in na kakšen način se bo sindikat SKEI  trudil  za varnejšo prihodnost delavcev, naših 

članov. Poslušalce Radia Maribor je med drugim zanimalo, kaj državljane čaka  v prihodnje 

in kako se bomo sindikati odzivali  na predlagane spremembe, ki jih izpostavlja nova vlada.  

Na sedežu naše regije so se oglasile odpuščene delavke Elektrokovine PN.  Skupaj z našim 

odvetnikom smo pregledali njihovo dokumentacijo – odpovedi pogodbe o  zaposlitvi in ostalo 

dokumentacijo, katere bodo še dopolnile, da smo lahko pripravili ustrezne izračune za njihovo 

prikrajšanje,  na kar je odvetniška pisarna vložila tožbe. Socialno ogrožene delavke so vložile 

tudi zahtevke za solidarnostne pomoči, katere bomo ustrezno obravnavali. 

Skupaj z SKEI , ReO za Pomurja smo 17.4.2012 organizirali seminar v Pomurju na temo 

problematike iz področja ženskih vprašanj, katero je predstavila predsednica komisije za 

ženska vprašanja Mateja Gerečnik, predsednica SKEI Lidija Jerkič je govorila na temo; 

Sindikat SKEI danes ter delo in odgovornost slehernega sindikalnega zaupnika, in  o 

agencijskih delavcih. 

Branko Amon sekretar  SKEI ReO Velenje, je predstavil projekt pridobivanja novega 

članstva. Iskrena zahvala  gre kolegom iz Pomurja za dobrodošlico in izvedbo seminarja, 

kateri bo prav gotovo pripomogel k uspešnejšemu delovanju. Iz SKEI  ReO Štajerska se je 

udeležilo 22 udeležencev,  trije so se zaradi zadržanosti opravičili, oz odpovedali udeležbo. V 

prihodnje si želimo še tovrstnih izobraževanj, saj nam težka  situacija postavlja vedno  višje 

zahteve, katerim bomo  kos z bogatimi delovnimi izkušnjami,  s svojim znanjem in 

strokovnostjo. 

 

Mesec maj smo pričeli s proslavo 1. maja na Treh Kraljih, katero  je organizirala konferenca 

SKEI Impol iz Slovenske Bistrice in je kot takšna postala že tradicionalna. Lepo sončno 

vreme je privabilo  veliko število udeležencev, tako, da  je praznovanje potekalo v veselem 

druženju in obujanju  prijetnih  spominov.  

12. maja je potekalo  1. državno prvenstvo v kegljanju v Cerknici, kjer sta naša moška in 

ženska ekipa dosegli prva mesta. Prvo in drugo mesto je bilo doseženo tudi med 

posameznicami, oz. posamezniki.  Vrhunsko kegljaško ekipo so sestavljali kolegi iz tovarne 

Impol Slovenska Bistrica. 

18. maja smo skupaj z DVT Maribor organizirali 

tekmovanje varilcev. Že 3. po vrsti,  je potekalo v Celju, 

v prostorih sejmišča.  Tekmovanja se je udeležilo 27 

tekmovalcev iz več regij, varilo se je po postopku  TIG in 

MAG.  Sindikat SKEI je bil nosilec  tekmovanja 

varilcev.  S tekmovanjem varilcev ohranjamo dolgoletno 

tradicijo predhodnega tekmovanja kovinarjev. Glavni 

smoter tekmovanja je, da promoviramo ta poklic, ki ga v 

današnjem času štejemo kot deficitarni poklic. Na 

tekmovanje želimo privabiti tudi mlade, katerim bi 

prikazali pomen tega  poklica, za katerega je iz leta v leto manj zanimanja. Vse udeležence 

tekmovanja smo nagradili z lepimi nagradami in spominskimi darili.  

 
Udeležili smo se tudi 9. Državnega prvenstva v Posočju – Novi Gorici, dne 26.5.2012,  kjer smo  

sodelovali v naslednjih disciplinah in sicer : igranju malega nogometa, pikado, suvanju kamna, 

namiznega tenisa in vlečenju vrvi. Pri vlečenju vrvi so naši tekmovalci zasedli drugo mesto, in tako 

smo  domov prinesli srebrni pokal, na katerega smo zelo ponosni. Tekmovanje je potekalo v prijetnem 
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vzdušju, ob sladkih češnjah in lepem vremenu. Veseli smo, da je zdrav in aktiven  športni  duh še 

vedno prisoten med nami SKEI-jevci. 

Med drugim sem  se udeležil tudi  seje ReO v Pomurju, opravil obiske v posameznih 

sindikalnih  podružnicah,  se sestal  z direktorjem in sindikalnimi predstavniki Tovarne kos in 

srpov, bil prisoten na sestanku v Tovarni Legure Ruše, Palfinger Marine in  opravil razgovor z 

likvidacijskim upraviteljem Montavar Metalna Nova. V naši sindikalni pisarni se je v mesecu 

maju oglasilo veliko naših članov, kateri so potrebovali strokovno in pravno pomoč. Veliki 

večini smo pomagali sami, nekaterim z  ustnim nasvetom, drugim pa s  pisnim opozorilom 

delodajalcu   za  odpravo kršitev. 

31. maja smo opravili zadnjo 11. redno sejo pred dopusti, kjer smo obravnavali opravljene 

aktivnosti in problematiko stanja na  SKEI ReO Štajerska.  

Pri svojem delu želimo dati še večji poudarek pridobivanju novih članov, jih seznanjati z 

uporabnimi informacijami ter ugodnostmi, katere ima član SKEI ( kartica ugodnosti, 

razvijanje športnih disciplin, ugodni krediti za člane pri DH in drugo). 

 

V mesecu juniju se je nadaljevala tudi stavka Elektrokovine PN,  in ker razen obljub, delavci 

niso dobili ničesar, so se odločili, da v začetku meseca julija organizirajo javni  shod po mestu 

Maribor, kjer bodo na treh lokacijah predstavili svojo perečo situacijo. 

V mesecu juniju se je za stavko odločil tudi IO  Sindikalne podružnice  Almont d.o.o. 

S predsednikom SKEI ReO Štajerska Mladenom Tramšek  sva bila tudi fizično prisotna na 

stavki. 

Zaradi vseh perečih in zaskrbljujočih zadev smo sklicali tiskovno konferenco, na kateri je bil 

med drugim prisoten tudi odvetnik Bojan Grubar. Širši javnosti smo predstavili že dalj časa 

trajajoče krivice, neizpolnjevanje pogodb o zaposlitvi, in ostalih prikrajšanj, katerih so delavci  

deležni,  v iskanju svojih pravic so sami žal  nemočni. 

V tem mesecu sem bil na Inšpektoratu RS za delo, pri Inšpektorju Emilu Botiču,  mu podal 

informacije o kršitvah, in  da  s tem v zvezi opravi izredne inšpekcijske nadzore.   

Inšpektorske službe so nato  opravile več inšpekcijskih nadzorov in na podlagi le teh podale 

pisne obrazložitve in uvedle ustrezne postopke proti kršitelju.  

 

Kljub poletju in veliki vročini so se stavkajoči delavci v juliju v Elektrokovini PN odločili, da 

s protestnim shodom po mestnih ulicah Maribora  in obiskom MO Maribor, Inšpektorja za 

delo in DURS-a, še na ta način opozorijo in sporočijo, kako se krši delovno-pravna 

zakonodaja in kolektivne pogodbe, saj so se znašli v izredno težkem socialnem položaju. 

Delavci so stavko napovedali zaradi treh, oz. štirih  neizplačanih plač, regresa za leto 

2011/2012 . Delavce je na MOM sprejel tudi podžupan g.  Kancler, kateri jim je tudi obljubil 

denarno pomoč.  

S sekretarjem za plačno politiko in KP Bogdanom Ivanovičem,  sva bila na sestanku v Carrera 

Optyl Ormož, kjer smo obravnavali predlog vodstva družbe za prerazporeditev delovnega 

časa. Vodstvo družbe je izrazilo prošnjo, kako bi  lahko prerazporeditev delovnega časa 

podaljšali za obdobje dveh let, saj se v nasprotnem  primeru se lahko predvideva odpuščanje 

delavcev. Pogajanja potekajo, vendar sindikalisti ne moremo sprejeti nekaj, kaj je v nasprotju 

z ZDR in KPD. 

S strani SKEI  ReO Štajerska smo dvakrat poslali pisno prošnjo ministru g. mag. Radovanu 

Žerjavu, kateri  zastopa resor  gospodarskega razvoja in tehnologije, da se z njim sestanemo in 

mu nekoliko predstavimo vlogo sindikata SKEI in opozoritev, ter predstavitev zaskrbljujoče   

gospodarske krize, katera je prisotna  v naši Štajerski regiji in Pomurju. Po drugi urgenci smo 

dobili  pozitiven odgovor z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in potrjen termin 

razgovora za dne 8.8.2012.  

Za lokacijo  razgovora sem bil na sami Mestni občini Maribor, da sem se dogovoril, za 

nudenje  ustreznega  prostora za  srečanje z ministrom. MO je imela posluh in  nam je 

prijazno ponudila sejno sobo Rudolfa Maistra.  
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Na ta delovni obisk smo poleg predstavnikov SKEI,  povabili tudi župana MO Maribor, 

direktorico Štajerske obrtne zbornice,  predstavnika Mariborske razvojne agencije in 

direktorje posameznih podjetij, s ciljem pogovora, da na podlagi slabega stanja gospodarstva, 

skupno iščemo rešitve za  izboljšanje kakovosti dela in življenja ljudi v regijo.  

Predstavniki sindikata SKEI ReO Štajerska, smo uspešno opravili pogovore s stečajno 

upraviteljico in lastnikom podjetja Alumero, kateri je že dobro sodeloval s podjetjem Almont 

d.o.o. Stavka v podjetju Almont  se je končala, ker je bil uveden  stečaj postopek podjetja.  

Zanimanje je pokazal predstavnik podjetja  Alumero iz Avstrije , kateri je  »rešil«  propad 

perspektivnega podjetja in  nazaj zaposlil 61 delavcev. Obeti so dobri, želimo si, da bi 

podjetje v prihodnje  dobro  in korektno poslovalo. 

Težave so  prisotne tudi v MLM, katera se še kar sooča z nelikvidnostjo,  na potezi so banke 

kot večinske lastnice podjetja. Verjamemo in upamo,  da se bo našla ustrezna rešitev za 

zaposlene, in dokončno izplavala iz krize, saj je  MLM še edino podjetje, ki je ostalo  od 

večjih podjetij v Mariboru. 

V tem mesecu sem bil tudi vabljen na radijsko tribuno – Radia Maribor, ker so želeli, da 

predstavim perečo situacijo v podjetjih na lokaciji ReO SKEI Štajerska. Z menoj je bila 

prisotna tudi predsednica sindikata SKEI MLM Janja Veber,  katera je predstavila situacijo v 

podjetju. 

 

V avgustu oz. dne  8.8.2012, se je na naše povabilo na skupni  razgovor pozitivno odzval  

Minister za  gospodarski razvoj in tehnologijo g. mag.  Radovan Žerjav.  Na razgovoru smo 

bili prisotni predstavniki  sindikata SKEI ,   predstavnik MO Maribor, direktorica Štajerske 

gospodarske zbornice, predstavnik  mariborske razvojne agencije in direktorji nekaterih 

družb. Razgovor je potekal v prostorih  Mestne občine Maribor. 

G. ministru mag. Radovanu Žerjavu, smo predstavili, da je ena temeljnih človekovih pravic,  

brez katere vse ostale izgubljajo smisel,  pravica do dela in do plačila za opravljeno delo. 

G. ministru mag Radovanu Žerjavu smo postavili kar nekaj vprašanj, med drugim ; Kako kot 

minister gleda  na razvoj slovenskega gospodarstva,  kje in kakšni so predlogi za reševanje in 

ohranjanje slovenskega gospodarstva – ohranjanje in pridobivanje novih delovnih mest, 

ohranitev socialne varnosti in socialnega miru. 

Upamo in želimo, da bo delovni obisk Ministra  za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. mag. 

Radovana Žerjava  pripomogel k reševanju problemov in težav, kateri postajajo iz dneva v 

dan vse bolj in bolj zaskrbljujoči. Na koncu pogovora je   predstavil situacijo gospodarstva v 

slovenskem prostoru, katera ni v najboljši formi. 

V mesecu avgustu sem opravil razgovor z direktorico podjetja  Krebe Tippo, saj v družbi še ni 

bil izplačan regres za letni dopust. Direktorica je obljubila, da bo v čim krajšem možnem času 

izplačala  regres svojim zaposlenim. 

V vročem avgustu v naši regiji tudi ni šlo brez stavke, katero smo napovedali v družbi Varkar 

d.o.o. zaradi dveh neizplačanih plač – regresa in povračilo potnih stroškov. Stavka se je 

zgodila 27.8.2012 in je trajala do 29.8.2012. 

Že dalj časa imamo težave z vodstvom  podjetja Klemetal d.o.o., kateri delavcem – članom 

sindikata odteguje sindikalno članarino, ne odvaja pa je na naš TRR oz,  nivoje sindikata.  

Oglasili so se nam delavci – člani sindikata in opozorili na kar nekaj nepravilnosti, s katerimi 

se soočajo, zato smo vodstvu podjetja  poslali opozorilno pismo, katera je po drugi urgenci 

naletela na plodna tla,  in  tako smo uspeli urediti, da so nam  pričeli  nakazovati   sindikalno 

članarino. 

 

V mesecu septembru je  IO SKEI Slovenije na svoji 10. redni seji obravnaval predlog za 

napoved  enodnevne opozorilne stavke v podjetjih. Aktualen datum za izvedbo stavke je bil 

26.9.2012,  pokrita je  bila s treh KPD, katerih podpisnik je SKEI Slovenije, saj se konca leta 

se pričakuje dodatna rast cen, ki jih že sedaj tako in tako obubožani delavci niso sposobni 

dohajati, kar pa v veliki meri žal, delodajalcev ne zanima. 
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Na nivoju dejavnosti bi se pogajali le za povišanje najnižjih osnovnih plač po KPD, zato je 

nujno, da sindikalne podružnice v podjetjih napovejo stavko s stavkovno zahtevo za povišanje 

vseh osnovnih plač pri delodajalcu.  

V zvezi s tem, so se po Sindikalnih podružnicah pričele aktivnosti v zvezi z napovedjo stavke. 

Prisoten sem bil na sejah IO v Impolu, Gorenje Surovina, Alu Reflex, obiskal pa sem tudi 

Sindikalno podružnico Palfinger in Avto-Nad. 

Na SKEI  ReO Štajerska smo imeli 13. septembra sklicano tiskovno konferenco, na kateri 

smo podali informacijo o enodnevni opozorilni stavki, zaradi zavrnitve pogajanja o dvigu plač 

za vse tri Kolektivne pogodbe dejavnosti. Istega dne smo imeli tudi  sejo ReO SKEI  

Štajerska, kjer so predsedniki Sindikalnih podružnic podali  rezultate razgovorov in stališč, 

katere so pridobili na sklicanih sestankih v  s svojih sindikalnih podružnicah. Prevladalo je 

mnenje, da vsi člani podpirajo stavko, za samo stavko pa se ne želijo oz. ne upajo odločiti, 

čeprav se strinjajo, da bi bila nujna. Iz vsega povedanega smo nekako strnili že stari rek » 

Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi«., čeprav se nekateri z veliko težavo prebijajo iz 

meseca v mesec. Sprašujem se, zakaj smo Slovenci tako pohlevni, da se kljub terorju vlade, 

vladnih ukrepov in krutih delodajalcev ne odzovemo, zakaj ne upamo ustaviti dela ali iti na 

ceste, da se vsaj začasno prekine agonija po vedno večjem izkoriščanju delavcev. 

Na podlagi  slabega odziva za uresničitev stavke, je RO SKEI Slovenije po proučitvi sprejel 

odločitev, da prekliče opozorilno stavko za 26. september 2012, kar pomeni da so pogajanja 

za najnižje osnovne plače in regres za leto 2012 žal neuspešna, kar pa ne pomeni, da bomo kar 

odnehali, saj nikakor ne moremo dopuščati manipulacij delodajalcev, kateri blokirajo 

pogajanja na ravni dejavnosti. 

Zadnji četrtek v mesecu smo imeli tudi sejo SKEI ReO Štajerska, na kateri smo med drugim 

obravnavali tudi problematiko v zvezi z opozorilno stavko. 

 

 

SKEI Slovenije je na 

podlagi komisije za Kulturo, 

šport in rekreacijo 

organiziral 5. Državno 

prvenstvo SKEI – Memorial 

Franca Trbuca v lovu rib s 

plovcem v Posočju na 

Vogrščku, katerega so se 

udeležili tudi ribiči – 

tekmovalci iz naše regije. 

 

 

 

Tudi ReO SKEI za Pomurje je 

organizirala Ribiško tekmovanje 

4. Regij SKEI, ki se je odvijalo 

v gramozni jami gostišča Malibu  

na Kapci, katerega so se 

udeležili tudi naši ribiči iz SKEI 

ReO Štajerska. Bilo je prijetno 

športno vzdušje  ob okusnem 

bograču in jedeh iz žara. Sicer 

pa so Pomurci od nekdaj znani 

po dobri hrani.  
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V začetku meseca oktobra smo organizirali enodnevno stavko v družbi AVTONAD,  katero 

smo tudi istega dne končali, saj so bile izpolnjene stavkovne zahteve. 

V naši pisarni so se oglasili delavci zaposleni v Varkar,  kateri se že nekaj časa soočajo s 

težavami. Situacija jih je pripeljala  do odpovedi delovnega razmerja. 

Zaradi številnih vprašanj naših članov, kateri so bili zaposleni v družbi Karoserije d.o.o. smo 

povabili na naš sedež stečajnega upravitelja Simona Prelogarja, kateri vodi stečajni postopek 

družbe Karoserije d.o.o. v stečaju, da nam je podal  aktualne informacije glede  stečajnega 

postopka, kako poteka in  kdaj se bo postopek zaključil, da  bi bile  delavcem– našim  članom 

sindikata terjatve  čim prej poplačane. 

Urejali smo vse potrebno za organizacijo in  izvedbo dvodnevnega  izobraževalnega 

seminarja  na Treh Kraljih, kateri je potekal v obliki delavnic, v skupinah. Seminar je bil 

namenjen sindikalnim zaupnikom in namestnikom. Prvi dan je seminar vodil sekretar SKEI za 

KP in PS Bogdan Ivanovič, drugi dan je seminar vodila predsednica SKEI Lidija Jerkič. 

 

Namen seminarja je bil 

izobraževanje in 

informiranje sindikalnih 

predstavnikov za 

izboljšanje kakovosti dela 

izvršnih odborov in 

sindikalnih podružnic, 

aktivnosti za povečanje 

akcijskih sposobnosti in 

novosti  ter  aktivnosti za 

pridobivanje novih članov 

sindikata.  

 

 

 

 

 

 

 

Seminarja so se poleg predstavnikov iz SKEI ReO Štajerska udeležili tudi iz SKEI ReO 

Ljubljana, SKEI ReO Kraško-Notranjska,  SKEI ReO Pomurja in iz  SKEI ReO Zasavja. 

 

V mesecu novembru 2012 sem bil povabljen na radijsko tribuno Radia Maribor, kjer sem 

predstavil situacijo v naši regiji. Problemov in težav ni videti konca, tako sem  med drugim bil 

prisoten na sestanku v družbi Krebe Tippo, v družbi TBP, in v Termotehni. 

Kot član sveta partnerjev sem bil vabljen v pisarno direktorice Zavoda RS za zaposlovanje, 

kjer so nam predstavili stanje na trgu dela in poslovni načrt Zavoda RS. Skupno smo 

ugotovili, da se kriza na našem območju poglablja, kar je zaskrbljujoče. Kljub spodbudam za 

zaposlovanje se čas brezposelnosti podaljšuje. Med drugim so na  svetu partnerjev  želeli 

slišati tudi mnenje in aktivnosti sindikata, kar sem vsem prisotnim  tudi predstavil. 

Po sklepu IO SKEI Slovenije smo izpeljali tri zbore članstva SKEI  v družbi Cimos TAM, v 

družbi Impol v Slovenski Bistrici in v Carreri Optyl.  Zbore članstva je vodila predsednica 

SKEI Ljubljana in predstavila aktualne informacije upokojevanja po novem zakonu, 

predstavila KPD, postavila vprašanja, kaj zadržuje člane sindikata, da ne podpirajo stavke, 

katera je močan argument za obdržanje oz. dosego pravic, katere so vedno bolj kršene.  

Kot je omenila, delavcem že v preteklosti ni bilo nič podarjenega, vse pravice so si morali 

vedno izboriti sami in tako je tudi danes. 
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Svoj čas je bil mesec december, mesec prazničnih luči, veselega druženja, bogatega 

obdarovanja,  je dandanes  žal  v znamenju poglabljanja krize, žalosti, skrbi za boljši jutri, in 

vse to v našem Mariboru. Nekoč ponos uspešnega  industrijskega mesta je danes ovito s 

stiskami ljudi, vedno večjo brezposelnostjo, in tudi revščino.  

Zakaj je vedno na udaru krivic, prikrajšanja in socialne stiske delavec in z njim posledično 

otroci -dijaki, študentje ter upokojenci.. Kdaj se bo plaz  izkoriščanja  delavcev ustavil, kdo ga 

bo uspel ustaviti, zajeziti. Sindikati se trudimo, proti kršenju zakonodaje, za odpravo krivic, 

saj še vedno velja, da je ena od temeljnih človekovih pravic, brez katere vse druge  izgubljajo 

smisel, pravica človeka do dela in do plačila za opravljeno delo. 

Mariborčani so svoje nezadovoljstvo kazali tudi z protesti, kateri so postali že skoraj stalnica 

na trgu ali pred mestno  občino.  Razumem obup, jezo in razočaranje ljudi, saj sem tudi sam 

šel prisluhnit množici razjarjenih in ogorčenih protestnikov, dokler ni tudi mene pregnal 

solzivec….. 

Z velikimi težavami se soočajo delavci v družbi Krebe Tippo d.o.o., zaradi  spornih odločitev 

vodstva, katero vztraja pri svojem, kljub našim obiskom, pisnim in ustnim urgencam. Na 

koncu smo pozvali  vodstvo z odprtim pismom –  in z zadnjim opozorilom obvestili, da bomo 

primorani za zaščito interesov delavcev sprožiti tožbeni zahtevek, če vodstvo ne bo umaknilo 

spornih odločitev. 

Obiskal sem tudi družbo Alu Reflex Poljčane, katera se že dalj časa sooča z velikimi 

likvidnostnimi težavami. Delavci so bili ogorčeni, ker so za mesec november vsi prejeli plačo 

v višini minimalne plače, kar je po obrazložitvi vodstva razlog vse večjih likvidnostnih težav. 

Kako bo s plačami za mesec december še ni znano. Obstaja razlog za stečaj, kateri se je sedaj 

ko to pišem, žal zgodil. 

V mesecu decembru smo imeli zadnjo zaključno sejo IO SKEI in ReO SKEI Štajerske v 

Gostišču Janez, na katero smo povabili tudi znanega slovenskega bontonologa Saša Županek-

a, kateri je opravil predavanje o zunanjem videzu, bontonu in javnem nastopanju. Vsebina 

predavanja je bila svetovalno-poučna in zabavno-šaljive narave. 

Tako kot vsako leto smo v mesecu decembru smo tudi letos izvedli novinarsko konferenco, na 

kateri smo okvirno  predstavili sindikalne aktivnosti skozi leto 2012, izpostavili perečo 

situacijo in se istočasno zahvalili medijem za korektno informiranje. Na tiskovni konferenci 

sta sodelovala tudi predsednik SKEI  ReO Štajerska Mladen Tramšek in sekretar SKEI za KP 

PS Bogdan Ivanovič, kateri je opisal situacijo pogajanj za dvig plač na nivoju države.  

 

Bodimo v letu 2013 optimisti in upajmo, da 

se bodo uresničile Prešernove besede iz  

Zdravljice : 

 

Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se 

vrnejo; otrok, kar ima slava, vsi naj si v 

roke sežejo….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar SKEI, ReO Štajerske 

                                                                             Martin Dular 


