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POROČILO O DELU ZA MESEC JANUAR  2014 

 

 

 

Na podlagi obljube Območne organizacije RK Maribor smo že takoj prvi teden v 

januarju prejeli prehrambene pakete, katere smo tudi takoj razdelili med pomoči 

najbolj  potrebne. Seveda bi jih lahko razdelili še več, vendar smo bili omejeni pri 

številu paketov, in  vsa zahvala gre sekretarju  RK Maribor, da nam prisluhne in 

pomaga po svojih močeh.  

 

Težave v podjetjih se stopnjujejo zaradi neizplačila  plač, odpuščanj delavcev, 

neizplačila regresov za nazaj, skratka novi problemi, vendar  žal iz prejšnjih let. 

 

Kar nekajkrat sem bil v družbi TBP Lenart, kjer smo opravili članski sestanek in 

sestanek za IO TBP,  pa tudi sestanek z vodstvom podjetja, kjer so bili potrjeni 

določeni dogovori, vendar žal v praksi je vodstvo  ponovno peljalo pravila v svojo 

smer. 

Zaradi nespoštovanja dogovora in ostalih kršitev, smo bili primorani Inšpekcijski 

službi prijaviti družbo TBP Lenart, saj delodajalec že vrsto let kroji pravila po svoje 

med drugim tudi  prerazporeditev delovnega časa. Delavci delajo vsakodnevno 9 ur, 

nočna izmena 8 ur, vse sobote in  še triizmensko delo povrh.  Očiten je pohlep po 

dobičku in povečanemu kapitalu. Inšpekcijska služba je ugotovila kršitve, 

delodajalca je kaznovala, vendar, kot da je imun in  dela prekrške še naprej. 

 

Prav tako smo imeli sestanek s člani sindikata Krebe Tippo. Govorili smo med 

drugim še o neizplačilu dela regresa za leto 2013, dviga plač skladno s KP in o čim 

prejšnjem izplačilu  za opravljene nadure. 

Opravil sem še razgovore v Elektrokovini PN in  Lenthermu Invest, in bil prisoten 

na članskem sestanku v Cimos Ai. 

 

Po planu smo imeli sklican IO SKEI ReO Štajerska, kjer smo obravnavali Poročilo 

poslovanja za leto 2013 in predstavili program dela za leto 2014.  

Pošiljali in usklajevali  smo tudi prijave za  20. Državno smučarsko tekmovanje v 

Cerknem, katerega termin je bil prestavljen na kasnejši termin, zaradi neugodnih 

vremenskih razmer. 
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