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POROČILO O DELU ZA MESEC MAJ 2014 

 

Mesec maj se je pričel s praznovanjem 1. maja – praznika dela, kateri simbolizira 

mednarodno solidarnost vseh delavcev in je v spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku 

maja 1886 v Chichagu.  Praznovali smo ga na ribniku Farovec.  

Sindikati se vedno bolj zavedamo, da globalna in gospodarska kriza, posledično vedno bolj 

udriha po plečih delavcev. Vedno več je brezposelnih, in s tem se socialne stiske povečujejo. 

Delavcem že iz preteklosti ni bilo nič podarjenega, vse pravice so si morali  tako ali drugače 

izboriti sami.  

Po programu dela sem obiskal Lestro Ledinek in se sestal s člani sindikalne podružnice in 

vodstvom podjetja. Težav s katerimi se soočajo ni videti konca, kljub velikemu obsegu dela in 

novih naročil. 

V naših prostorih je poiskalo pomoč veliko število naših članov,  pa tudi nečlanov.  Na svojih 

plečih občutijo veliko kršitev iz delovnega razmerja. V zadnjem času so najpogostejše kršitve 

iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi, neizplačilo jubilejnih nagrad, neizplačilo solidarnostnih 

pomoči v primeru bolniške nad tri mesece ipd. 

Udeležil sem se tudi sestanka v družbi nekoč zelo uspešne družbe AHA Emmi iz  Slovenske 

Bistrice, kjer so se prav tako znašli v likvidnostnih težavah oz. zadolženosti, zato so pred 

situacijo prisilne poravnave. Za težave so deloma tudi kriva poroštva in zadolževanje za druge 

družbe iz skupine. 

Na povabilo predsednika Sindikalne podružnice SKEI Arosa Mobilia ( prej Gorenje notranja 

oprema), sem bil prisoten na sestanku v družbi. Vodstvo podjetja je predstavilo nastalo 

situacijo, katera žal ni preveč optimistična. 

Udeležili smo se 10. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v letnih športnih igrah, katere so 

potekale 24. maja v Velenju. Žal se je zaradi osebnih obveznosti udeležilo manjše število 

naših članov. Igre so bile zelo dobro organizirane in so potekale v prijetnem športnem vzdušju 

ter  lepem sončnem vremenu.  
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