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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 

ZA JULIJ 2010 

 

Ţe v začetku julija smo vedeli, da se bodo začele intenzivne priprave za obnovo oz. adaptacijo 

poslovne stavbe v Neratovi ulici. Obenem pa so tudi v posameznih podjetjih ţe napovedali 

kolektivne dopuste oz. dopuste za zaposlene. Zato se je tudi vodstvo OO ZSSS Podravja in 

Koroške pričelo dogovarjati z posameznimi izvajalci, da se začne intenzivna obnova 

posameznih prostorov v notranjosti zgradbe, nato streha ter pročelje stavbe v Neratovi ulici 4. 

Stavba je bila resnično ţe potrebna temeljite obnove, kar se je tudi ob obisku naših članov 

lahko jasno videlo. Posebej kritična je streha, ki je ţe puščala, kar je vidno v naših prostorih, 

kjer je ţe večji madeţ na stropu pisarne naše strokovne delavke. S tem hočem povedati, da je 

naše delo kar precej »ohromljeno«, saj imamo vso dokumentacijo shranjeno v škatlah, ker 

bomo morali v naslednjih dneh popolnoma izprazniti prostore. Več ali manj pa smo ţe 

obvestili predsednike sindikalnih podruţnic in KSP, da je delo na Neratovi ulici 4 za določen 

čas zelo moteno.  

Kljub vsemu pa smo sledili določenim problemom, ki so se pojavljali v določenih naših 

sindikalnih podruţnicah. 

Tako smo sodelovali: 

- na sestanku izvršnega odbora sindikalne podruţnice SKEI Tovarna vozil Maribor, na 

katerem je bil prisoten tudi predsednik uprave Tovarne vozil Maribor, 

- na pripravi zbora delavcev v podjetju Tovarna vozil Maribor, 

- na radijski tribuni na temo o revščini v regiji Štajerska, 

- na sestanku s predsednikom uprave Viator & Vektor v Ljubljani, kjer smo potekali 

pogovori o razreševanju podjetja Tovarna vozil Maribor, 

- s predsednikom SKEI ReO Štajerska sva bila na sestanku pri predsedniku ZSSS 

Slovenije v Ljubljani glede problematike delovanja sindikatov na področju Podravja, 

- pri izmenjavi izmene v počitniškem domu Murter, ki je v upravljanju ReO SKEI 

Štajerska, 

- na sestanku s predstavniki sindikalne podruţnice SKEI Tovarne vozil Maribor 

 

Normalno pa je tudi, da se navede, kot pri vsakem poročilu za tekoči mesec, da je bilo kar 

nekaj obiskov naših članov, ki se jim godijo krivice na delovnem mestu. Predvsem iz podjetja 

Karoserije so člani hoteli, da se jim napišejo izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi.  

V mesecu avgust 2010 se bo sklicala izredna seja IO ReO SKEI Štajerska, kjer bomo 

obravnavali stanje v podjetjih v regiji Štajerska.  

V avgustu 2010 pa se moramo pričeti tudi temeljito pripravljati na burno jesen, ki nas čaka. 
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