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POROČILO O DELU ZA MESEC DECEMBER 2013 

 

Tudi v Lestro Ledinek so se delavci pred koncem leta znašli v izredno težkem socialnem  

stanju, saj niso prejeli zadnjih plač. Vodstvo družbe se je ves čas zelo trudilo, tudi z 

zaprosili za premostitvene bančne kredite, vendar so žal naleteli na negativne odgovore. 

Družba že dalj časa spremljajo veliki izpadi finančnih prilivov, zato so vedno težje 

pokrivali obveznosti ki jih terja tekoča  proizvodnja in zaposleni. 

S pomočjo SKEI Slovenije in našo pomočjo smo članom sindikata izplačali solidarnostne 

pomoči in vsaj deloma omilili hudo socialno stisko. 

V TBP Lenart smo imeli članski sestanek, da bi izvedli volitve, vendar zaradi premale 

udeležbe članov sindikata, volitev ni bilo  možno izpeljati. IO TBP Lenart je po nastali 

situaciji sklenil, da stari člani  še naprej ostanejo predstavniki  IO,  pod pogojem, da je 

sekretar SKEI ReO Štajerska Martin Dular  njihov zunanji koordinator. S sklepom IO 

smo obvestili tudi vodstvo podjetja, katero, pa nad predlogom IO ni bilo navdušeno. 

Skupni sestanek v Impolu v Slovenski Bistrici s sindikalnimi zaupniki je pokazal, kako je 

pomembno aktivno delovanja sindikata v družbi. 

Predsednik konference SKEI Impol je podal bogato poročilo o delu sindikata in o 

izvedenih aktivnostih ter uspešnih pogajanjih za novo Podjetniško kolektivno pogodbo. 

V Palfingerju se dogajajo nezakonita odpuščanja, zato smo  morali posredovati tudi z  

našim odvetnikom. 

Ob koncu leta sem opravil članski sestanek  tudi v Krebe Tippo, kjer sem zunanji 

sindikalni predstavnik, med drugim smo se pogovarjali tudi  o nadaljnjih skupnih 

sindikalnih aktivnostih. 

Na SKEI ReO Štajerska smo imeli skupno zaključno sejo IO in ReO v hotelu Arena pod 

Pohorjem. Udeležba je bila polno številna, za kar smo  bili še posebej veseli. Zaključno 

sejo nam je pozitivno popestrila ga Nena Dautanac iz šole odličnosti, katera je izvedla 

krajši motivacijski seminar  »Zmorem«. Vsi udeleženci smo bili zelo navdušeni, odzivi pa 

zelo pozitivni in pohvalni. Samo predavanje je vneslo med nas veliko pozitivne energije in 

dodatnega osebnega zagona Zmorem, kot popotnica  za življenje in uspešno sindikalno 

delo v naprej. 

Ob koncu leta nas je razveselil klic sekretarja iz RK Maribora, kateri še kako dobro 

pozna socialno stisko delavcev v Mariboru, da nam bodo namenili nekaj prehrambenih 

paketov s katerimi bi vsaj deloma pomagali prebroditi hude stiske naših delavcev –članov 

sindikata. 

Globoko smo mu hvaležni z željo po dobrem sodelovanju za pomoči potrebnim še v naprej, 

čeprav si zelo želimo, da bi človeških stisk in leta v leto manj. 

Ob koncu pa želimo vsem, da bi bila želja vedno  prisotna za  zdravje in srečo v Novem 

letu 2014 in  da nikoli ne izgubimo upanja za spremembo na bolje. 
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