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POROČILO  O DELU  ZA MESEC  JANUAR 2013 

 
 
 V mesecu Januarja smo ponovno priča žalostnemu dogodku stečaja podjetja Reflex Poljčane in žalosti 
zaposlenih delavcev in naših članov. Verjeli smo, da bo lastniku uspelo pri dogovorih s bankami,so slednje 
zatajile,kot že velikokrat. S stečajnim upraviteljem smo se dogovorili, da smo bili prisotni pri vročanju 
odpovedih, ki so jih delavci prejemali ter v njihovem imenu podajali terjatve in dodatno informirali naše 
člane kako naprej. Začetek in optimizem, da bo leto, ki prihaja bolje je žal splahnelo. 
 Zaradi stavke smo bili prisotni v podjetjih in vodili sestanke z našimi člani. Našim članom smo pojasnjevali 
zakaj je stavka in kako neuspešno potekajo pogajanja za višje plače. V vseh naših sindikalnih podružnicah 
nas je članstvo podprlo,vendar odločitve za samo stavko in izvedbo stavke je bila po pričakovanju slaba. 
Sklicani je bil regijski odbor na katerem smo prav tako pred stavko pojasnjevali zakaj je IO SKEI Slovenije 
napovedal stavko. Vendar je bilo že na seji čutiti, da je prisoten strah saj delodajalci pritiskajo tako na njih 
kot tudi na zaposlene, da do stavke nebi prišlo. 
 Veliko je bilo opravljenega dela v sami regiji saj smo imeli kar polno obiskov naših članov, ki so prišli v 
delovni spor z delodajalcem, kateri zavestno kršijo KPD in ZDR. Prav tako je bilo kar nekaj naših članov, ki 
so na zavodu za zaposlovanje, ki so prišli do nas z zaprosilom za denarno finančno pomoč saj ne morejo 
plačevati mesečnih tekočih stroškov.  
 Naši člani, ki so zaposleni v čistilnem servisu PURUS d.o.o. so nas obvestili, da delodajalec ni izplačal 
regresa za letni dopust za leto 2012, ni izplačal plače za mesec november 2012 ter ni izplačal za ta mesec 
potnih stroškov in malice. Dogovorili smo sestanek z direktorjem družbe in ker je bila z naše strani podana 
grožnja o prijavi pristojni inšpekcijski službi in napovedi stavke je bil sklenjen dogovorili o takojšnjem plačilu 
zaostalih obveznosti. 
 V Štajerski regiji se soočamo z eno veliko žalostjo, kaj se bo zgodilo z edinim večjim mariborski podjetjem 
MLM. 
Vse je odvisno kakšni bodo dogovori bank katere so večinske lastnice. Verjamemo in upamo, da se ne bo 
zgodil najslabši scenerij, ko so mariborska podjetja- velikani usihali kot po tekočem traku (TAM, TVT, 
Elektrokovina. Metalna …). V sami sindikalni podružnici SKEI MLM, ki je v zelo nezavidljivem položaju saj 
so veliki pritiski s stani delavce, ko tudi s strani vodstva družbe. Problemi so z nerednimi izplačili plač, ker je 
posledica nelikvidnosti podjetja. 
 Kljub vsem problemom, ki jih imamo v regiji Štajerske verjamemo v BOLJŠI JUTRI. 
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