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POROČILO O DELU  ZA LETO 2013 

 

 

Mesec januar nas je že pretresal z žalostnimi dogodki, saj smo bili priča stečaju 

podjetja Reflex Poljčane. Do zadnjega smo skupaj z delavci upali, da se bo lastniku 

uspelo dogovoriti z bankami za rešitev podjetja. Žal ni uspelo. 

Podobna zgodba se je zgodila tudi v podjetju Purus.  Začele so se pojavljati tudi 

negativne informacije, kaj se dogaja v MLM, in kako se bo situacija odvijala. Upali 

smo, da se ne bo zgodil najslabši scenarij kot se je zgodil že pri večjih mariborskih 

podjetjih ( TAM, TVT, Elektrokovina, Metalna ), Želeli smo si, da se najde rešitev za 

Mariborsko livarno, vendar je v veliki meri odvisno od odločitve bank, katere so 

večinske lastnice podjetja. 

 

Na nivoju SKEI Slovenija je bila vodena izvedba stavke, katera je bila s strani naše 

regije zadovoljivo izpeljana.  Območno organizacijo Rdečega križa Maribor smo 

zaprosili za prehrambene pakete za socialno najbolj ogrožene delavce – člane 

sindikata. Naši prošnji so ugodili in nam namenili 700 prehrambenih paketov, katere 

smo takoj razdelili po podjetjih. Marsikoga je že dosegel prag revščine, kar je za 

današnji čas toliko bolj žalostno. Podatek s strani RK Maribor je zelo zaskrbljujoč, 

saj so samo v mesecu januarju v Mariboru razdelili 29 ton prehrambenih artiklov. 

Ob tej informaciji se je potrebno zamislit, » kam to vodi«…. 

 

Območni organizaciji RK Maribor smo poslali pisno zahvalo za hiter odziv naši 

prošnji za prehrambene pakete, saj so s tem pokazali,  svoj globoki  socialni čut, tudi 

za zaposlene delavce, kateri se nahajajo v socialnih in materialnih stiskah. 

Vodili smo aktivnosti pridobivanja novih članov sindikata SKEI in tako  organizirali 

članske sestanke skupaj s predsedniki Sindikalnih podružnic. Odziv je bil dober in je 

tudi pokazal, kako so dobrodošle informacije s strani SKEI. 

 

Redno mesečno obiskujem sindikalne podružnice, običajno mimo plana, saj je 

potrebno najprej in tudi večkrat  obiskati tiste sindikalne podružnice, kjer so 

prisotni problemi. 

Udeležili smo se tudi  2. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v kegljanju, katero je 

potekalo na kegljišču v Slovenski Bistrici.  

V MLM se težave v družbi vedno bolj kažejo. Zaposleni delavci niso prejeli plač, so v 

vedno večji negotovosti pa tudi v strahu pred izgubo službe. Delavci iz družbe 

Sanitec so se odločili za javni protestni shod po Mariboru, in so skupaj s SKEI ReO 

Štajerska obiskali ustrezne inšitucije, ter jih  obvestili z nastalo situacijo.. S strani 

SKEI ReO Štajerska smo apelirali in seznanjali s perečo situacijo tudi  vse pristojne 

inštitucije, v želji po pomoči. Na naše urgence se je odzval župan mesta Maribor in 

ponudil pomoč, kolikor je v njegovi pristojnosti.  

 

1. maj praznik dela smo organizirali in praznovali na Farovcu, v prelepem ambientu 

zelene narave in bistrega jezera. Slavnostna govornica je bila predsednica SKEI 

Slovenije. 



Na praznovanju 1. maja smo ponovno podarili,  težnjo po zaščiti delavskih pravic v 

teh gospodarsko – kriznih časih. Krize niso povzročili delavci, zato ni prav, da se 

vedno rešuje na plečih delavcev in s tem povečuje brezposelnost in ustvarja revščina. 

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, in tako je 

dobilo odpoved pogodbe o zaposlitvi 215 delavcev, od tega 95 članov sindikata. 

 

Za sindikalne funkcionarje je za učinkovito in uspešno delo nujno potrebno sprotno 

izobraževanje in s tem poznavanje predpisov in novosti zakonodaje. V ta namen 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 stopil v veljavo 

12.4.2013. Seminar smo namenili predsednikom , podpredsednikom in članom IO  

Sindikalnih podružnic. Tema seminarja je bila vsebinsko široka » Kaj prinaša nova 

zakonodaja«. 

Istočasno smo organizirali tudi  dvodnevni seminar o novem ZDR na otoku Krku v 

mestu Omišalj, kateri je potekal v dobrem sindikalnem vzdušju. Druga tema 

seminarja je bila prav tako aktualna, Varstvo pri delu in Uresničevanje novega 

zakona varstva pri delu in pogoji dela. 

 

Zgodil se je stečaj treh hčerinskih družb MLM in sicer ; Saniteca, Armala in MLM. 

Delo je izgubilo 334 nekdanjih sodelavcev. MLM je še vedno v pričakovanju 

obljubljene pomoči. 

 

V mesecu avgustu 2013 je šlo uradno v stečaj tudi podjetje Himar in s tem izgubilo 

delo okrog 200 delavcev. Obljubljeno je, da bodo nekaj delavcev po potrebi zaposlili 

nazaj, nekaterim so obljubljene tudi podjemne pogodbe. 

 

V mesecu novembru se je zgodila stavka delavcev Elektrokovine PN, katerih agonija 

se vleče že predolgo. Delavcem smo s pomočjo SKEI  Slovenije nakazali socialne 

pomoči. Po več skupnih pogovorih z delavci, sindikatom in vodstvom podjetja, ter 

njegovim pisnim zagotovilom  našli skupni jezik in delavci so pričeli z delom. 

 

Vodili smo pogajanja za novo podjetniško KP.  

Konec leta so se delavci v Lestro Ledinek znašli v izredno težkem socialnem stanju, 

saj niso prejeli zadnjih plač. Vodstvo družbe se je vseskozi trudilo, tudi z možnostjo 

najema premostitvenih bančnih kreditov, vendar so žal naleteli na negativne 

odgovore. S pomočjo SKEI Slovenije smo jih izplačali solidarnostne pomoči in vsaj 

deloma omilili hudo socialno stisko zaposlenih. 

 

Med letom se je v naši sindikalni pisarni oglasilo veliko število naših članov, kateri so  

iskali pomoč pri reševanju nastalih težav, oz zaradi kršenja delavskih pravic. 

Pomagali smo jim z ustnimi nasveti, pisnimi obrazložitvami in zahtevki ter tudi 

nudili pomoč odvetnika. 

V večini podjetij  sem se udeleževal sindikalnih članskih sestankov, kjer je bilo 

predstavljeno sindikalno delo in načrti za nadaljnje sindikalne aktivnosti. 

 

Konec leta nas je pozitivno  razveselil sekretar OO RK Maribor, kateri še kako 

pozna socialno stisko v naši regiji, ter  nam  namenil še  nekaj prehrambenih paketov 

za socialno najbolj ogrožene člane sindikata, za kar smo mu globoko hvaležni. 

 



Ob koncu leta smo izvedli skupno zaključno sejo IO in ReO SKEI Štajerska v hotelu 

Arena pod Pohorjem.  Zaključno sejo nam je  pozitivno popestrila ga Nena Dautanac 

iz šole odličnosti, katera je izvedla krajši motivacijski seminar »Zmorem«. Udeležba 

je bilo polno številna, udeleženci so bili navdušeni, odzivi pa pozitivni in pohvalni.  

 

Našim sindikalnim predstavnikom smo obljubili, da tudi mi zmoremo, zato bomo  v 

letu 2014 organizirali več tovrstnih izobraževalnih seminarjev. 

 

 

 

                                                                                  Sekretar SKEI ReO Štajerska 

                                                                                             Martin  Dular 


