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POROČILO  O  DELU  ZA  APRIL  2013 
 
 

 
Takoj po praznikih  se je pričel s problemi aktiven teden saj sem imel sklicane 
sestanke v TDR Legure z direktorjem  g. Ivico Šurina , pravno zastopnico ga. Dornik 
in predstavniki IO Sindikalne podružnice TDR Legure, kjer smo dogovarjali za 
pristop k podjetniški pogodbi in ureditev dopustov.  
Tudi v Ecom Ruše sem opravil sestanek z direktorjem in sindikalnimi predstavniki, 
kjer smo reševali nastale probleme članov sindikata. 
 
Zaradi neuspešnih dogovorov znotraj družbe TDR Legure ( vodstvo – sindikat), je 
sindikalni predsednik Drago Škof žal odstopil in  je bil sklican ponovni sestanek, kjer 
se je razrešil prejšnji predsednik, potrdili pa so novega predsednika in sicer Borisa 
Poglovnika, kateri bo aktivno peljal naprej aktivnosti k sprejetju podjetniške 
kolektivne pogodbe. Želimo mu veliko moči,  sindikalne volje in vztrajnosti  na 
njegovi sindikalni poti. 
V soboto 13. aprila je potekalo 2. Državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju, na 
kegljišču v Slovenski Bistrici. Nosilec prvenstva je bil SKEI Slovenije, organizator 
SKEI ReO Štajerska, izvajalec pa Kegljaški klub Impol. Tekmovanje v  kegljanje je 
potekalo v dobrem in veselem razpoloženju. Ženska ekipa nam je priigrala  pokal, 
moška pa je pokazala voljo po aktivnem  in veselem sodelovanju. 
Težavam ni videti konca, s katerimi se soočajo delavci, naši člani SKEI, tokrat tudi v 
STRUC TKS, kjer sem pred direktorjem zagovarjal delavčeve pravice in se 
zoperstavil proti kršenju le teh.  Težave so zaradi odpuščanja in kratenju pravic pri 
dopustih. 
Z vedno večjimi težavami se soočajo delavci v MLM, kateri so zaradi neizplačila plač 
v vedno večji negotovosti in v strahu pred  morebitno izgubo službe.  S strani SKEI 
ReO Štajerske smo apelirali in seznanjali s perečo situacijo vse pomembne in 
pristojne inštitucije za katere smo smatrali, da bi lahko kakor koli pomagale pri 
reševanju problematike v MLM.  Javno protestno pismo smo poslali ; Predsednici 
vlade RS, Ministrstvu za gospodarstvo, Direktoratu za razvoj mesta Maribor, 
Sredstvom javnega obveščanja in županu mesta Maribor.  Župan mesta Maribor  g. 
Andrej Fištravec se je takoj odzval in  učinkovito ponudil pomoč, kolikor je v njegovi 
pristojnosti. 
Sklical je sestanek s predstavniki SKEI in odobril socialno pomoč najbolj ogroženim 
delavcem, ter takoj  apeliral na predsednike uprav družb, in sicer na Elektro Maribor, 
na Mariborski vodovod,  Nigrad,  Snago,  da ne pošiljajo delavcem MLM kateri niso 
dobili plač opominov za neplačilo položnic, dokler se njihov socialni status ne uredi. 
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Ker agoniji in negotovosti v MLM ni videti konca, so se delavci v MLM – Sanitec 
odločili za javni protestni shod v Mariboru, zato  smo jim na SKEI   ReO Štajerska 
uredili vsa potrebna dovoljenja in vloge. 
Protestni shod je potekal v petek 26. 4. 2013, na katerem so delavci skupaj z 
vodstvom sindikata SKEI ReO Štajerska mirno a ogorčeno predstavili svojo stisko in 
brezizhoden položaj v katerem so se znašli.  
Aktivno pomoč pri reševanju težav v MLM je ponudil tudi g. zasl.prof. dr. Alojz 
Križman univ.dipl.ing. bivši župan in v pred tem 11 let zaposlen v MLM kot razvojni 
inženir, in še vedno dober poznavalec razmer v MLM. 
 
Na sedež SKEI ReO Štajerska  iz dneva v dan  prihaja vedno več delavcev katerim so 
kršene delavske pravice. Pomagamo jih z nasveti pisnimi obrazložitvami, mnogi pa 
potrebujejo pomoč našega odvetnika.  V veliki večini primerov   moramo v naši 
računovodski službi  izdelati in pripraviti  izračune za prikrajšanje plač, neizplačila 
regresa, jubilejnih nagrad in tudi odpravnin,  katerih žal ne uspejo rešiti brez tožbe 
odvetnika. 
 
 
 
                                                                                               Sekretar SKEI ReO Štajerska 
                                                                                                        Martin  Dular 
 
 
 
 

 

 


