
 

POROČILO O DELU V MESECU DECEMBRU  2012 
 

 

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 svoje nezadovoljstvo kažejo 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 solzicec….. 
 
V naši sindikalni pisarni je bilo v mesecu decembru zelo pestro, ob prisotnosti žalostnih zgodb 
razočaranih delavcev, kateri so si iz dneva v dan dobesedno podajali kljuko od vrat. Zaradi vsega tega 
smo v naši pisarni delali  do zadnjega dneva v letu, in bili na voljo našim članom. 
 
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 našo pisarno je poklicalo in se tudi osebno oglasilo kar nekaj razočaranih delavcev iz MLM, kateri so v 
negotovem položaju, nakar smo se s predsednico sindikata MLM dogovorili na sedežu tovarne za 
skupni sestanek, kjer je pojasnila pereče težave, katere se dogajajo v družbi. 
 
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. 
Na Ribičiji pa smo imeli  družabni zaključek leta namenjen sindikalnemu druženju z našimi predsedniki 
in podpredsedniki sindikalnih podružnic  SKEI ReO Štajerska. 
 
Udeležili  smo se tudi  18. seje SKEI ReO za Pomurje, kjer so  predstavili delo v  SKEI ReO Pomurje,  
aktivnosti in aktualne zadeve v družbah. Po koncu  seje smo se okrepčali z okusnimi  pomurskimi 
dobrotami.  
Tako kot vsako leto smo v mesecu decembru  imeli tudi 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.  
 
Ob koncu leta so se v naši pisarni oglasili predstavniki SP iz Ecom Ruše, Krebe Tippo,  WV Term,  
Avtonad, Metalna SRM, Purus, Alu Reflex in predstavniki SKEI ReO Ptuj. Nekateri zaradi težav, s 
katerimi se srečujejo pri svojem delu,  nekateri pa z željo po dobrem sindikalnem sodelovanju še v 
naprej.  In slednjega si želimo čim več.  
 
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….. 
 
SREČNO  2013 
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