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 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
REGIJSKA ORGANIZACIJA ŠTAJERSKA  

Neratova ulica 4,  2000  Maribor 

 

 

 

POROČILO O DELU  ZA MESEC MAJ 
 

Mesec maj smo pričeli s proslavo 1. maja na Treh Kraljih, katero  je organizirala konferenca SKEI Impol 
iz Slovenske Bistrice in je ta postala že 
tradicionalna. Lepo sončno vreme je privabilo  
veliko število udeležencev, tako, da  je 
praznovanje potekalo v veselem druženju in 
obujanju  prijetnih  spominov.  
 
12. maja je potekalo  1. državno prvenstvo v 
kegljanju v Cerknici, kjer sta naša moška in 
ženska ekipa dosegli prva mesta. Prvo in 
drugo mesto je bilo doseženo tudi med 
posameznicami, oz. posamezniki.  Vrhunsko 
kegljaško ekipo so sestavljali kolegi iz tovarne 
Impol Slovenska Bistrica, katerim namenjamo  
iskrene čestitke. 

 
18. maja smo skupaj z DVT Maribor organizirali 
tekmovanje varilcev. Že 3. po vrsti,  je potekalo v Celju, 
v prostorih sejmišča.  Tekmovanja se je udeležilo 27 
tekmovalcev iz več regij, varilo se je po postopku  TIG in 
MAG.  Sindikat SKEI je bil nosilec  tekmovanja varilcev.  
S tekmovanjem varilcev ohranjamo dolgoletno tradicijo 
predhodnega tekmovanja kovinarjev. Glavni smoter 
tekmovanja je, da promoviramo ta poklic, ki ga v 
današnjem času štejemo kot deficitarni poklic. Na 
tekmovanje želimo privabiti tudi mlade, katerim bi 
prikazali pomen tega  poklica, za katerega je iz leta v 

leto manj zanimanja. Vse udeležence tekmovanja smo nagradili z lepimi nagradami in spominskimi 
darili.  
 
Udeležili smo se tudi 9. Državnega prvenstva v Posočju – Novi Gorici, dne 26.5.2012,  kjer smo  
sodelovali v naslednjih disciplinah in sicer : igranju malega nogometa, pikado, suvanju kamna, 
namiznega tenisa in vlečenju vrvi. Pri vlečenju vrvi so naši tekmovalci zasedli drugo mesto, in tako smo  
domov prinesli srebrni pokal, na katerega smo zelo ponosni. Tekmovanje je potekalo v prijetnem 
vzdušju, ob sladkih češnjah in lepem vremenu. Veseli smo, da je zdrav in aktiven  športni  duh še vedno 
prisoten med nami SKEI-jevci. 
 
Med drugim sem  se udeležil tudi  seje ReO v Pomurju, opravil obiske v posameznih sindikalnih  
podružnicah,  se sestal  z direktorjem in sindikalnimi predstavniki Tovarne kos in srpov, bil prisoten na 
sestanku v Tovarni Legure Ruše, Palfinger Marine in  opravil razgovor z likvidacijskim upraviteljem 
Montavar Metalna Nova. V naši sindikalni pisarni se je v mesecu maju oglasilo veliko naših članov, 
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kateri so potrebovali strokovno in pravno pomoč. Veliki večini smo pomagali sami, nekaterim z  ustnim 
nasvetom, drugim pa s  pisnim opozorilom delodajalcu   za  odpravo kršitev. 
 
V Štajerski regiji se še vedno srečujemo s težavami naših članov v podjetju Elektrokovina PN in 
Inometal na lokaciji Tezna. Pri omenjenih organizacijah imamo težave tudi zaradi neplačila sindikalne 
članarine.  
 
31. maja smo imeli zadnjo 11. redno sejo pred dopusti, kjer smo obravnavali opravljene aktivnosti in 
problematiko stanja na  SKEI ReO Štajerska.  
 
Pri svojem delu želimo dati še večji poudarek pridobivanju novih članov, jih seznanjati z uporabnimi 
informacijami ter ugodnostmi, katere ima član SKEI ( kartica ugodnosti, razvijanje športnih disciplin, 
ugodni krediti za člane pri DH in drugo). 
 
Konec meseca maja se je na našo lokacijo preselil sekretar SKEI za plačno politiko in KPD Bogdan 
Ivanovič, kjer ga je pričakala lepa in svetla pisarna, da bo lahko nemoteno opravljal svoje strokovno 
delo. Želimo, da se Bogdan Ivanovič dobro počuti  na svoji novi lokaciji. 
 
 
                                                                                        Sekretar SKEI ReO Štajerska 
                                                                                                        
                                                                                                     Martin Dular 
 
 
 
 
 
 


