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POROČILO O DELU ZA MESEC JUNIJ 2012 
 
 
V mesecu juniju že z vso vnemo dela na naši lokaciji  tudi sekretar  SKEI za KP in PS 
Bogdan Ivanovič. 
 
Delavke in delavci zaposleni v družbi Elektrokovina PN so še vedno v negotovosti in iz tedna 
v teden poslušajo obljube direktorja, da jim bo izplačal zaostale plače. So v izredno težkem 
socialnem položaju, saj so že tretji mesec ostali brez plač, in tako brez vseh sredstev za 
preživljanje. Prav tako jim je delodajalec dolžan polovico regresa za leto 2010, v celoti regres 
za leto 2011, pa tudi že regres za leto 2012. Težka agonija v kateri so se znašli, jih je 
napeljala na odločitev do stavke.  IO je sprejel sklep, da se stavka nadaljuje na domu, saj so 
brez sredstev za preživljanje. V času stavke je bil v podjetju prisoten en član stavkovnega 
odbora. Ker žal njihove stavkovne zahteve niso bile izpolnjene, smo zaprosili za dodelitev 
pomoči SKEI Ljubljano, da se pomaga prizadetim delavkam in delavcem, saj so v 
brezizhodnem položaju, hudo pa jim je načeto že človeka vredno dostojanstvo. Del sredstev 
za pomoči je prispevala 
sindikalna podružnica 
Elektrokovina PN  iz 
svojih sredstev, največji 
delež pa smo namenili iz 
sredstev SKEI ReO 
Štajerska, da smo malce 
omilili hudo socialno 
stisko naših članov. 
Zaradi številnih kršitev, 
katere so se dogajale 
smo obvestili tudi vse 
pristojne službe, da 
opravijo pregled – nadzor 
in da se čim prej 
odpravijo kršitve. 
 
Stavka Elektrokovine PN se je nadaljevala,  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., z 
naslednjimi stavkovnimi zahtevami; izplačilo druge polovice aprilske plače in izplačilo celotne 
majske plače. V jutranjih urah sva bila s predsednikom SKEI ReO Štajerska Mladenom 
Tramškom 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. 
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Dne 27. 6. 2012 smo bili vabljeni na sejo ReO Pomurje, vendar se je žal nismo mogli 
udeležiti, saj sem bil prisoten na sestanku z vodstvom podjetja Almont in Almont PVC, kjer 
smo se trudili najti najboljše rešitve za delavce. Kasneje smo se dogovarjali še s stečajnim 
upraviteljem. Na sestanku je bil prisoten tudi predsednik SKEI ReO Štajerska Mladen 
Tramšek. 
 
Med drugim sem v tem mesecu obiskal nekaj sindikalnih podružnic. Na sestanku z vodstvom 
podjetja Palfinger  je bil prisoten tudi naš odvetnik Bojan Grubar.  
 
V tem mesecu sem bil na Inšpektoratu RS za delo, pri Inšpektorju Emilu Botiču,  mu podal 
informacije o kršitvah, in  predlagal 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.  
 
Tudi v tem mesecu nas je obiskalo kar nekaj naših članov, katerim so bile kršene pravice iz 
delovnega razmerja. Veliki večini smo pomagali v naši pisarni, nekaj pa jih je moralo poiskati 
pravno pomoč. Opravili smo tudi nekaj izračunov prikrajšanja pri plači. 
 
Ker je čas dopustov, želimo vsem članom lepe in  prijetne  dopustniške dni. 
 
 
                                                                                    Sekretar SKEI ReO Štajerska 
                                                                                                
                                                                                                 Martin Dular 


