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Akcija razdeljevanja paketov gre h koncu. V SKEI ReO Štajerska smo od 
Območnega združenja RK Maribor dobili in  razdelili 700 prehrambenih paketov 
socialno najbolj ogroženim članom sindikata SKEI – delavcem z minimalno plačo. 
 
Rdečemu križu  Maribor – sekretarju g. Alojzu Kovačiču smo iskreno hvaležni, za 
zelo hiter odziv na našo prošnjo in globok posluh za socialne težave naših članov 
sindikata. Akcija razdeljevanja paketov je bila  med našimi  člani zelo dobro in 
hvaležno sprejeta.. 
V nekaterih podjetjih pa  žal s strani vodstva podjetja  ni bilo pravega posluha za 
razdelitev paketov, naleteli smo celo na odpor,  saj delodajalci niso želeli priznati in 
sprejeti dejstva, da so tudi njihovi delavci socialno ogroženi, nekako  niso priznali, da  
njihovi delavci prejemajo minimalne plače. 
 
Novemu  ZDR  še ni zasvetila luč, pa smo že bili priča samovoljnega obnašanja  
delodajalcev, in realizacije   novega zakona, čeprav še ni stopil v veljavo. Tudi zaradi 
tega, smo imeli veliko razgovorov  z sindikatom in vodstvom podjetij, povsod tam,  
kjer so se pojavile težave, oz so si Zakon že po svoje razlagali, oz preuranjeno 
uporabljali v praksi. 
Težave in probleme smo reševali na lokaciji občine Ruše, in sicer pri družbi TDR 
Legure, Ecom Ruše , Struc TKS, Palfinger (glede kvote najetih delavcev ) in 
Elektrokovini. 
 
Glede aktivnosti pridobivanja novih članov sindikata SKEI smo organizirali skupaj s 
predsedniki Sindikalnih podružnic članske sestanke. Predstavili smo delovanje 
sindikata, pomen sindikata in zakaj je dobro biti član sindikata SKEI. Do sedaj smo 
opravili članske sestanke v naslednjih sindikalnih podružnicah ; Palfinger, Ecom 
Ruše in TDR Legure. Na podlagi opravljenih članskih sestankov, se je pokazalo, 
kako nujno je potrebno opraviti razgovore in podati informacijje vsaj enkrat letno v 
vsaki  sindikalni podružnici. Pokazalo se je tudi,  kako nujne in dobrodošle so 
informacije s strani  predstavnikov sindikata. 
 
Na SKEI ReO Štajerska je zelo skrb vzbujajoča negotova situacija v MLM, saj delavci 
ne prejemajo več redno plač, v zvezi s tem je bila tudi napovedana stavka.  MLM je 
še edina tovarna, katera se je uspela kljub vsakoletnim težavam obdržati v celoti. 
Sedanja situacija pa vse bolj kaže, da temu verjetno ne bo tako.  
Skrbi nas, ker se brezposelnost in socialne stiske  samo povečujejo.  
 
Od obljub se žal ne da živeti in preživeti. 
                                                                            Sekretar SKEI ReO Štajerska 
                                                                                        Martin  Dular 
 


