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POROČILO O DELU ZA MESEC NOVEMBER 2013 

 

 

V Elektrokovini PN  se je večina  delavcev opogumila  in  napovedala  stavko. Vsakodnevno 

smo  imeli sestanke in pogajanja. S stavkajočimi  delavkami  in delavci smo  se  tudi dvakrat 

sestali z našim odvetnikom in iskali ustrezne rešitve, kako in na kakšen način se rešiti agonije, 

katera se vleče že predolgo. S pomočjo SKEI Slovenije, in z našo pomočjo smo stavkajočim 

delavcem nakazali socialno pomoč. Za pomoč smo prosili tudi Občinski humanitarni sklad.  

Ker so  delavci imeli obljub direktorja že dovolj  so razmišljali, da bi sami predlagali stečaj 

podjetja. Direktor podjetja je na podlagi delavčevih predlogov sklical delavce in jim obljubil 

zaostala izplačila, za katera je navedel datume. Delavci, pa bi naj prekinili  stavko in pričeti z 

delom. Ker so delavci izgubili zaupanje in niso verjeli obljubam, je dal direktor pisno 

zagotovilo za izplačilo plač. Po več skupnih  razgovorih z delavci, s sindikatom, z vodstvom 

podjetja in  z njegovim pisnim zagotovilom, ter  našim odvetnikom so našli skupni jezik in 

delavci pričeli delati. 

 

Težave imajo zaposleni tudi v podjetju Krebe Tippo, nekatere smo reševali sproti. Ker se 

obljube za izplačilo regresa vlečejo že predolgo, smo jim zagrozili, da jih bomo prijavili 

inšpekciji za delo, je vodstvo zagotovilo,  da  bo regres do konca meseca izplačan. 

 

V TBP Lenart smo se dogovorili z IO, da bomo sklicali sestanek članov sindikata,  na katerem 

bi izvedli nadomestne volitve za nove člane IO. Dogovorjeni sestanek je potekal v prostorih 

podjetja, kjer je bila prisotna  skupna ugotovitev, da delavci potrebujejo močan in aktiven 

sindikat, kateri  mora težiti k njegovi krepitvi, saj je v podjetju zaposlenih okrog 900 

delavcev.  Napovedan imamo tudi sestanek z vodstvom podjetja, da se pogovorimo o nastalih 

kršitvah;  kot so delovni čas, nadurno delo in pravica do izplačila solidarnostnih pomoči. 

  

V Impolu smo opravili uspešno pogajanje za novo podjetniško KP, ker je bila stara 

odpovedana. 

Prisoten sem bil tudi na sestanku v MLM, kjer so še naprej  prisotne težave – prisilna 

poravnava, kar nakazuje negotovo usodo v MLM.   Tudi v  sindikalnih vrstah so nastali 

dvomi o delovanju sindikata, saj je bilo kar nekaj izstopov.   

Prav tako sem se udeležil sestanka v Palfinger d.o.o., kjer je bila tema slabih odnosov in 

odpuščanje.  

V Arosa Mobilia se odpuščanja žal kar nadaljujejo, preverjamo odpovedi, nekatere najbolj 

kritične  napotimo  tudi v pravno službo.   

V Tovarni Kos in Srpov smo apelirali na izplačilo preostanka regresa za letni dopust, in na 

izplačilo odpravnin odpuščenim delavcem.  

V Lenthermu Lenart sem se sestal s celotnim Izvršnim odborom, kjer so mi predstavili 

situacijo znotraj podjetja, katera je še dokaj dobra, glede na  dane razmere. 
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