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POROČILO  O  DELU  ZA  MESEC  MAJ  2013 

         

   1. maj  praznik dela smo letos praznovali na Farovcu v prelepem 

ambientu zelene narave in bistrega jezera. Slavnostna govornica je bila 

predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 
Praznik je postal tradicionalni  simbol boja za delavske in socialne pravice 
naših delavk in delavcev. Praznik nas vedno znova spominja, da žal nobena 

delavska pravica ni bila podarjena, ni večna, in se moramo vedno znova za 
vsako delavsko pravico boriti.  
 

 
 
 

Prvi maj nam je dal še dodatno motivacijo po zaščiti in delavskih pravic v teh 
gospodarsko-kriznih in  zelo težkih časih. Poudariti moramo, da krize niso 

povzročili delavci, zato ni prav, da se rešuje na plečih delavcev, ter s tem 
povečuje brezposelnost in ustvarja revščino. 
 

Pri nas se oglaša vedno več brezposelnih članov sindikata kateri prosijo za 
socialno pomoč, saj so na robu preživetja, nimajo denarja za plačilo položnic, 

živijo do skrajnosti skromno, grozi jim deložacija, njihov obup in resignacija 
se povečuje. Po drugi strani pa jim bivši delodajalci dolgujejo odpravnine, do 
katerih niti s pravnimi sredstvi ne uspejo priti čeprav so sodbe dobili, 

delodajalci so svoje družbe zaprli, ustanovili nove ali pa preprosto poniknili. 
Žalostne, a še kako kričeče zgodbe, na katere žal ni mogoče  najti  odgovora, 
kaj šele  rešitve. 

 
Težave v MLM se še kar poglabljajo. Delavci so obupani. Obljublja se pomoč 

države, katera zahteva celo vrsto birokratskih postopkov, listin preverjanj in 
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programov, čas pa žal neusmiljeno teče, in obup delavcev v MLM se 

povečuje. 
Okrožno sodišče v Mariboru je 29.4.2013 izdalo sklep  o začetku stečaja za 

pravno osebo Sanitec. Zaradi stečaja so v celoti odpadle potrebe po delavcih, 
kar je razlog za odpoved pogodb o zaposlitvi 215 delavcem, od tega 95 
članom sindikata.  

Žal se pristojne inštitucije ne zavedajo kako je pomembna pomoč za vzpon 
Mariborske livarne, tako za Maribor, kot za celotno Slovenijo.  
 

Za sindikalne funkcionarje je za učinkovito in uspešno delo, nujno sprotno 
izobraževanje, poznavanje predpisov in novosti zakonodaje. Zato smo 

9.5.2013 organizirali izobraževalni seminar na temo » Novi zakon o delovnih 
razmerjih«  (ZDR-1), katerega je DZ RS sprejel 5.3.2013 in je stopil v veljavo 
12.4.2013. Seminar je bil namenjen predsednikom, podpredsednikom in 

članom IO sindikalnih podružnic. Tema seminarja je bila vsebinsko široka ; 
Kaj prinaša nova zakonodaja. Na seminarju je predaval sekretar SKEI za KP 

in PS Bogdan Ivanovič. Seminar je bil dobro obiskan, udeleženci so na 
seminarju prejeli tudi gradivo. 
 

Že nekaj časa se s težavami soočajo tudi v družbi Himar d.o.o. Težave imajo 
pri izplačilu plač, dopusti, odpovedmi in čakanjem na delu. Predstavniki 
sindikata so se oglasili na sedežu SKEI ReO Štajerska in predstavili 

problematiko. Na podlagi vseh navedb smo direktorju družbe poslali pisno 
opozorilo – » Nujno odpravo kršitev » in takojšnje tvorno sodelovanje s 

sindikatom,  na podlagi katerega nas je povabil v družbo, kjer nas je seznanil 
s situacijo, nakar smo se korektno pogovarjali in iskali ustrezne rešitve 
nastale  problematike. Med drugim je zastopnik družbe predstavil težave s 

katerimi se srečuje; in sicer pomanjkanje naročil, posledično  pomanjkanje 
dela, zato je napotil tudi precej delavcev na čakanje. Težave imajo s plačili 

kupcev,  zato tudi občasno kasnijo z izplačilom plače. 
Poslovodstvo firme je obljubilo, da bo nemudoma pričelo s postopki za 
odpravljanje in  reševanje težav, v kolikor jim to ne bo uspelo bodo prisiljeni 

zmanjševati število zaposlenih, v najhujšem primeru sledi prisilna 
poravnava, stečaj, likvidacija…. 
Glede vse nastale problematike v Mariboru so me poklicali tudi  iz TV 

Maribor v oddajo v živo na temo » gospodarstvo v regiji« (same žalostne 
zgodbe…), sindikat je  še edini kateri se bori za ohranitev delavskih pravic.. 

 
Ker prihaja čas dopustov sem za dva dni odšel z delovno ekipo v Murter kjer 
v luči dobrega gospodarja ohranjamo in skrbimo za počitniški dom Murter, 

kateri je zelo dobro obiskan s strani članov SKEI. Počitnikovanje v Murterju 
je cenovno ugodno in dostopno za prijetno bivanje ob morju. 
 

Tudi v Aha Emmi so se pojavile težave z delovnimi invalidi, zato smo imeli  s 
sindikalnim predsednikom in vodstvom družbe razgovor, in iskali ustrezno 

zakonsko rešitev.  
Po programu dela imamo konec meseca planiran seminar  o novem ZDR na 
otoku Krku, v mestu Omišalj. Vsled navedenega sem opravil razgovore v 

SKEI Tam, pri predsedniku  Ivanu Likarju, kateri je med drugim  pristojen za  
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organizacijo letovanja v Omišalju. Opravila sva vse potrebne dogovore  o 

organizaciji seminarja.  
 

Mesec smo zaključili po planu in izvedli dvodnevni izobraževalni seminar na 
otoku Krku, v Omišalju, dne 31.5.2013 in 1.6.2013, kateri je potekal v 
prijetnem sindikalnem vzdušju, v organiziranju dveh delovnih skupnih, in 

sicer; prva skupina je predstavljala delodajalce, druga skupina pa je 
predstavljala predstavnike sindikata. Tema delovnih skupin je bila; Varstvo 
pri delu, uresničevanje novega zakona varstva pri delu in pogoji dela. 

 
Obe delovni skupini sta po učinkovitosti prekašali ena drugo, kar kaže 

uspešno  pogajalsko in sindikalno plat. 
 

 

        Sekretar ReO SKEI Štajerska 

         Martin Dular 

 

 

 


