
    

 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 

 
 

REO Štajerska 

Neratova ulica 4 

2000 Maribor 

Poslovnega sistema Gorenje 

 
 

    

 

 
Neratova ulica 4, 2000 Maribor 

Davčna št.: 31656935, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 1116045000. IBAN: SI 56 6100 0000 1926 864, BIC: HDELSI22 
W: www.skei.si, M: martin.dular@skeipodravje-sindikat.si , metka.cesar@skeipodravje-sindikat.si , T: +386 (0)2 2348 310,  

F: +386 (0)2 2348 306 
 

 

 

POROČILO  O  DELU ZA MESEC  AVGUST 

 

 
 
Kljub poletnemu in dopustniškemu mesecu recesiji in gospodarskim težavam  ni videti konca s katerimi 
se  soočamo na naši regiji SKEI REO Štajerska.  
 
Dne 2.8.2013 je šlo uradno v stečaj podjetje Himar in s tem je izgubilo delo okrog  200 delavcev. 
Nekaterim se je obljubljajo, da jih bodo po potrebi zaposlili nazaj, nekaterim pa, ki so prijavljeni na 
Zavodu za Zaposlovanje so obljubljali tudi podjemne pogodbe, za do  200 € zaslužka na mesec.  
Situacija je lahko sporna pri sklepanju pogodb, saj lahko vsebuje elemente delovnega razmerja. Zadevo 
že rešujemo, saj so se nekateri naši člani sindikata iz Himar oglasili na našem sedežu. Realizacija 
situacije s strani vodstva bo  pokazala koliko je namera po črki zakona.  
 
Sodeloval sem na radijski tribuni na povabilo novinarke Brede Čepe, kjer je tekla razprava o situaciji 
gospodarstva v Mariboru in regiji. Predstavil sem  situacijo s katero se soočamo na  SKEI  ReO 
Štajerska, na težaven položaj gospodarstva, katerega posledice  žal iz dneva v dan nosijo delavci. 
 
Z Izvršnim odborom SKEI  Lestro Ledinek sem bil prisoten na  sestanku  z vodstvom podjetja, kateri so 
predstavili težave podjetja, s katerimi se že dalj časa soočajo;  in sicer zamude pri izplačilih plač, 
regresa in ostalimi težavami.  Delo, oz naročila imajo, težave so s plačili.  Vodstvo podjetja se trudi po 
svojih močeh, žal pa ni posluha in podpore s strani inštitucij, katere  bi lahko pomagale pri premostitvi 
težav. 
Nikakor ni težav z zaposlenimi, težave se pojavljajo tam, kjer delavec nima moči  poseči. 
 
S sekretarjem SKEI  za KP in PS sva bila prisotna na razgovoru z direktorico podjetje Krebe Tippo, kjer 
je delavec, naš član izrazil nezadovoljstvo, da so mu  kratene pravice, kot dolgoletnemu uspešnemu 
delavcu, kateri je tik pred upokojitvijo. Zanj smo iskali ustrezne rešitve v obojestransko zadovoljstvo, saj 
se je vsaka stran nagibala na svoj prav. 
 
Kot sekretar se vsakodnevno na sedežu SKEI Štajerska srečujem  s težavami in problemi, katere 
povzročajo delodajalci našim delavcem, ali je to kršitev delovno-pravne zakonodaje ali kršitev naše 
Kolektivne pogodbe dejavnosti.  
 
Težimo za tem,  da  delo, odnos do delavcev in pošteno plačilo postane vrednota. 
 

 

                                                                                               Sekretar SKEI ReO Štajerska 
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