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Kljub poletju in veliki vročini so se stavkajoči delavci Elektrokovine PN odločili, da s 
protestnim shodom po mestnih ulicah Maribora  in obiskom MO Maribor, Inšpektorja 
za delo in DURS-a, še na ta način opozorijo in sporočijo, kako se krši delovno-pravna 
zakonodaja in kolektivne pogodbe, saj so se znašli v izredno težkem socialnem 
položaju. Delavci so stavko napovedali zaradi treh, oz. štirih  neizplačanih plač, 
regresa za leto 2011/2012 . Delavce je na MOM sprejel tudi podžupan g.  Kancler, 
kateri jim je tudi obljubil denarno pomoč.  
 
S sekretarjem za plačno politiko in KP Bogdanom Ivanovičem,  sva bila na sestanku 
v Carrera Optyl Ormož, kjer smo obravnavali predlog vodstva družbe za 
prerazporeditev delovnega časa. Vodstvo družbe je izrazilo prošnjo, kako bi  lahko 
prerazporeditev delovnega časa podaljšali za obdobje dveh let, saj se v nasprotnem  
primeru predvideva odpuščanje delavcev. Pogajanja potekajo, vendar sindikalisti ne 
moremo sprejeti nekaj, kaj je v nasprotju z ZDR in KPD. 
 
S SKEI  ReO Štajerska smo dvakrat poslali pisno prošnjo ministru g. mag. Radovanu 
Žerjavu, kateri  zastopa resor  gospodarskega razvoja in tehnologije, da se z njim 
sestanemo in mu nekoliko predstavimo vlogo sindikata SKEI in opozoritev, ter 
predstavitev zaskrbljujoče   gospodarske krize, katera je prisotna  v naši Štajerski 
regiji in Pomurju. Po drugi urgenci smo dobili  pozitiven odgovor z Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in potrjen termin razgovora za dne 8.8.2012.  
Za lokacijo  razgovora sem bil na sami Mestni občini Maribor, da sem se dogovoril, 
za nudenje  ustreznega  prostora za  srečanje z ministrom. MO je imela posluh in  
nam je prijazno ponudila sejno sobo Rudolfa Maistra.  
Na ta delovni obisk smo poleg predstavnikov SKEI,  povabili tudi župana MO 
Maribor, direktorico Štajerske obrtne zbornice,  predstavnika Mariborske razvojne 
agencije in direktorje posameznih podjetij, s ciljem pogovora, da na podlagi slabega 
stanja gospodarstva, skupno iščemo rešitve za  izboljšanje kakovosti dela in življenja 
ljudi v regijo.  
 
Predstavniki sindikata SKEI ReO Štajerska, smo uspešno opravili pogovore s 
stečajno upraviteljico in lastnikom podjetja Alumero, kateri je že dobro sodeloval s 
podjetjem Almont d.o.o. 
Stavka v Almontu  se je končala, ker je bil uveden  stečaj podjetja.  Zanimanje je 
pokazal predstavnik podjetja  Alumero iz Avstrije , kateri je  »rešil«  propad 
perspektivnega podjetja in  nazaj zaposlil 61 delavcev. Obeti so dobri, želimo si, da bi 
podjetje v prihodnje  dobro  in korektno poslovalo. 
 
Težave so  prisotne tudi v MLM, katera se še kar sooča z nelikvidnostjo,  na potezi so 
banke kot večinske lastnice podjetja. Verjamemo in upamo,  da se bo našla ustrezna 



rešitev za zaposlene, in dokončno izplavala iz krize, saj je  MLM še edino podjetje, ki 
je ostalo  od večjih podjetij v Mariboru. 
 
V tem mesecu sem bil vabljen na radijsko tribuno – Radia Maribor, ker so želeli, da 
predstavim perečo situacijo v podjetjih na lokaciji ReO SKEI Štajerska. Z menoj je 
bila prisotna tudi predsednica sindikata SKEI MLM,  katera je predstavila situacijo v 
podjetju. 
 
Od MO Maribor smo proti koncu meseca prejeli obvestilo, da so držali obljubo in 
delavcem Elektrokovine PN, nakazali socialno pomoč iz občinskega humanitarnega 
sklada,  po posamezniku 70,00 €.  
 
Kljub dopustniškemu mesecu, so še vedno prisotne težave s katerimi se soočajo 
delavci. Med drugimi, se je pri nas oglasilo kar nekaj delavcev iz podjetja Krebe 
Tippo, kateri še niso prejeli regresa za LD. Direktorici družbe smo poslali opozorilno 
pismo, želim pa tudi opraviti razgovor z vodstvom podjetja. Apelirali smo, da nas čim 
prej obvesti o izplačilu regresa, saj bomo v nasprotnem primeru primorani dati prijavo 
Inšpektorju za delo, zato upamo, da bo vodstvo podjetja resno vzelo zahteve 
sindikata. 
 
Ker  je še  čas dopustov, želimo vsem, kateri preživljate dopust lepe in prijetne 
dopustniške dni, ostali, kateri ste  na delovnih mestih čim manj težav z delodajalci. 
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