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POROČILO  O DELU  ZA MESEC AVGUST 
 

Kljub poletnim mesecem, na SKEI ReO Štajerska ni bilo zatišja, saj se naši člani  sindikata soočajo s 
težavami in krivicami, kljub dopustniškemu času. 
 
Dne  8.8.2012, se je na naše povabilo na skupni  razgovor pozitivno odzval  Minister za  gospodarski 
razvoj in tehnologijo g. mag.  Radovan Žerjav.  Na razgovoru smo bili prisotni predstavniki  sindikata 
SKEI ,   predstavnik MO Maribor, direktorica Štajerske gospodarske zbornice, predstavnik  mariborske 
razvojne agencije in direktorji nekaterih družb. Razgovor je potekal v prostorih  Mestne občine Maribor. 
 
G ministru mag. Radovanu Žerjavu, smo predstavili, da je ena temeljnih človekovih pravic,  brez katere 
vse ostale izgubljajo smisel,  pravica do dela in do plačila za opravljeno delo. 
 
G. ministru mag Radovanu Žerjavu smo postavili kar nekaj vprašanj, med drugim ; Kako kot minister 
gleda  na razvoj slovenskega gospodarstva,  kje in kakšni so predlogi za reševanje in ohranjanje 
slovenskega gospodarstva – ohranjanje in pridobivanje novih delovnih mest, ohranitev socialne varnosti 
in socialnega miru. 
Upamo in želimo, da bo delovni obisk Ministra  za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. mag. Radovana 
Žerjava  pripomogel k reševanju problemov in težav, kateri postajajo iz dneva v dan vse bolj in bolj 
zaskrbljujoči. Na koncu pogovora je   predstavil situacijo gospodarstva v slovenskem prostoru, katera ni 
v najboljši formi. 
 
V mesecu avgustu sem opravil razgovor z direktorico podjetja  Krebe Tippo, saj v družbi še ni bil 
izplačan regres za letni dopust. Direktorica je obljubila, da bo v čim krajšem možnem času izplačala  
regres svojim zaposlenim. 
 
V vročem avgustu v naši regiji tudi ni šlo brez stavke, katero smo napovedali v družbi Varkar d.o.o. 
zaradi dveh neizplačanih plač – regresa in povračilo potnih stroškov. Stavka se je zgodila 27.8.2012 in 
je trajala do 29.8.2012. 
 
Že dalj časa imamo težave z vodstvom  podjetja Klemetal d.o.o., kateri delavcem – članom sindikata 
odteguje sindikalno članarino, ne odvaja pa je na naš TRR oz,  nivoje sindikata.  
Oglasili so se nam delavci – člani sindikata in opozorili na kar nekaj nepravilnosti, s katerimi se soočajo, 
zato smo vodstvu podjetja  poslali opozorilno pismo, katera je po drugi urgenci naletela na plodna tla,  in  
tako smo uspeli urediti, da so nam  pričeli  nakazovati   sindikalno članarino. 
 
Že sami poletni meseci so bili dokaj pestri. Pestro obarvano z raznolikimi  problemi pričakujemo tudi 
jesen, vendar verjamemo, da bomo uspešni pri odpravljanju težav, kar bomo v jesenskih mesecih 
nadgradili z izobraževalnim seminarjem kateri bo v korist nam vsem, kateri opravljamo sindikalno delo. 
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