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POROČILO O DELU ZA MESEC SEPTEMBER 2013 

 

 

V začetku meseca septembra smo se soočili s težavami v enem od večjih podjetij – v 

Lestro Ledinek, predvsem zaradi likvidnostnih težav.   Dela in naročil imajo dovolj, 

težave so pri nabavi materiala, oz pri plačilih. Iskali so pomoč pri bankah, vendar je niso 

bili deležni. Družba Lestro Ledinek pretežno izvaža svoje izdelke in je svetovno znana po 

izdelavi in prodaji svojih lesnih strojev. 

 

V sindikatu  smo vzpostavili kontakt z Ministrstvom za delo in mu predstavili 

problematiko podjetja, Lestro Ledinek katero je zašlo v težave zaradi neplačnikov in 

neposluha bank pri  pomoči s krediti. Pomoč je obljubljena, vendar vse poteka  prepočasi. 

 

Na podlagi najave sem se oglasil  v novem podjetju na lokaciji Tovarne vozil Maribor – 

Durabus,  in  predstavil delavcem delovanje sindikata. Dogovorili smo se, da bomo takoj, 

ko bodo delavci dobili pogodbe za nedoločen čas, formirali sindikalno podružnico,  večina 

zaposlenih izhaja iz Tovarne vozil Maribor, katera je šla v stečaj.  

 

V drugi polovici meseca septembra smo imeli skupni sindikalni posvet članov SKEI ReO 

Štajerska na katerem smo predstavili kadrovske spremembe in problematiko na območju 

naše regije. V skrbi za povečanje članov sindikata SKEI, in ohranitev članov,  smo 

razdelili  članom ReO novo izdelane letake,  » Sindikat za vse generacije – Brez 

sindikata ni delavčeve prihodnosti«. 

 

Obiskal sem podjetje ADK v Hočah, saj so nenapovedano in brez obvestila sindikata, 

pričeli z odpuščanjem delavcev iz poslovnih razlogov.  

Spremembo zakona o delovnih razmerjih  je delodajalec izkoristil in odpušča delavce, ki 

so za nedoločen čas, kljub temu, da ima v podjetju zaposlene pogodbene in najete 

delavce.  

Z vodstvom podjetja smo opravili  razgovore o  zaščiti  naših članov,  kateri so bili 

predvideni za odpuščanje.  Ker nas vodstvo v celoti ni upoštevalo, smo kršitve prijavili 

Inšpektorju za delo. 

 

Konec meseca sem po planu  opravil še sestanek v podjetju Klemetal Lenart, sestal sem  

se s predsednikom sindikata, kateri je predstavil razmere v podjetju in vlogo sindikata v 

njem. 
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