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POROČILO  O DELU  ZA MESEC  FEBRUAR 2013 

 
 
  Mesec februar je mesec pustnih norčij in teh norčij je polno videti v naši politiki, ki ji ni videti konca 
Kam pluje ta naša lepa Slovenija, kaj vse še bomo videli in doživeli. 
 Revščina trka vsak dan na več vrat in vedno je več brezposelnih, ki so na Zavodu za zaposlovanje kot 
iskalci zaposlitve. Delavci ki pa delajo pa delajo za minimalno plačo ali pa še na njo čakajo več mesecev.  
 Tako je tudi v naši regiji, kjer poskušamo obraniti pridobljene delavske pravice, se pogajamo za večje plače 
za boljše pogoje dela in se borimo za vsakega odpuščenega delavca, ki je naš član. Ni dneva ko bi bilo kaj 
lepega na obzorju, da nebi bilo kršitev Delovno pravne zakonodaje in ni dneva, da na naša vrata ne trkajo 
naši člani z zaprosilom za izplačilo enkratne solidarnostne pomoči. 
 Zaradi izvedbe stavke, ki smo jo vodili na nivoju SKEI Slovenije, ki je bila tudi v naši regije zadovoljivo 
izpeljana in ne odziva delodajalske pogajalske skupine za dvig plač je IO SKEI Slovenije nove dodatne 
ukrepe kot pritisk na delodajalce, da pristanejo na dvig osnovnih plače. Tako smo se v regiji SKEI Štajerska 
dogovorili skupaj z Območno organizacijo Rdečega križa za razdelitev paketov socialno ogroženim 
delavcem. Ugotavljamo, da je teh socialno ogroženih delavcev, ki prejemajo minimalno plačo (prag 
revščine) zelo zelo veliko. Saj smo s strani OO Rdečega križa Maribor prejeli 700 paketov, ki smo jih v takoj 
razdelili po podjetjih, ki so podpisniki naše KPD. 
 21.03.2013 smo izvedli tiskovno konferenco na temo pogajanj za povišanje plač. Na tiskovni konferenci je  
bila poleg predstavnikov naše regije tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, ki je podrobneje razložila 
probleme, ki jih imamo znotraj pogajanj o povišanju plač in o nadaljnjih pritiskih, ki jih vrši SKEI Slovenije na 
podlagi sprejetih sklepov IO SKEI Slovenije. 
 S strani OO Rdečega križa Maribor smo prejeli informacijo, da so v mesecu januarju samo v Mariboru 
razdelili 29 ton prehrambenih artiklov. Na podlagi te informacije smo zelo zaskrbljeni za nadaljnji razvoj 
naše regije v celoti. 
 Le kdaj bo naša politika začela verjeti skupaj z gospodarstveniki, da je čas za spremembe, da si ne polnijo 
samo svojih žepov in državne blagajne na račun obubožanih delavce, da je že veliko ljudi, dijakov, 
študentov delavcev in upokojence že lačnih in bosih. 
 

Le kam pluje obljubljena dežela Slovenije. 
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