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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI ŠTAJERSKA 
ZA DECEMBER 2010 

 

 

Leto 2010 je za nami in moram posebej poudariti, da je to preteklo leto eno težjih v 
mojem mandatu. Srečevali in spopadali smo se z najrazličnejšimi dogodki. V poročilu 
o delu v decembru se bom dotaknil najbolj pomembnih dogodkov. 
 
Zelo nas je ganilo, da so nekateri delavci in delavke prejeli prav v tem mesecu 
obvestila o prekinitvi pogodb o zaposlitvi oz. nekaterim pa niso več podaljševali 
pogodb o zaposlitvi. To se je zgodilo predvsem delavcem v podjetju ADK v obratu v 
Dolanah (22 delavcev). V mesecu decembru, posebej v drugi polovici decembra so se 
delali predvsem okvirni zaključki o poslovanju in druge aktivnosti v podjetjih. Delale 
so se analize uspehov in neuspehov v poslovanju inp. Končne rezultate za leto 2010 
pa bomo skupaj analizirali v januarju in februarju 2011. 
 
V decembru  smo vršili naslednje najbolj izpostavljene aktivnosti: 

 Sestanek s predstavniki sindikata SKEI v podjetju Krebe Tippo, 

 Sodelovali smo na posvetu o malem delu v Ljubljani, 

 Sodelovali na seji Izvršnega odbora SKEI v podjetju MLM, 

 Sodelovali na 5. redni seji konference OO ZSSS Podravje in Koroška, 

 Sodelovali na posvetu glede nove zakonodaje, ki ga je organizirala OO ZSSS 
Podravje in Koroška, 

 Številni sestanki so bili tudi v podjetju Tovarna vozil Maribor  

 Razreševali smo problematiko zaposlenih v podjetju Laverna 

 Sodelovali pri akciji obdaritev otrok ob obisku Dedka Mraza v posameznih 
podjetjih, 

 Sodeloval sem na sestanku glede delovnega časa v podjetju MLM v PE Saniteh, 

 Sodelovali na 17. seji RO SKEI Slovenije – zaključna seja v letu 2010, 

 Sodelovali pri razgovoru s predsednikom uprave MLM, 

 Sodelovali na demonstracijah pred parlamentom v Ljubljani glede sprejema 
novega zakona ZPIZ-2, 

 Sodelovali na zaključni seji KSP SKEI Impol v Slovenski Bistrici, 

 Sodelovali na seji IO KSP SKEI MLM, 

 Organizirali in izpeljali 26. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, 

 Sodelovali na sestanku IO  društva varilcev in tehnikov v Mariboru, 

 Dajali izjave za medije glede stanja v naši branži na Štajerskem, 
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 Sodeloval na skupnem sestanku v MLM storitvah glede nadaljnjega razvoja te 
družbe, 

 Pogovor s predstavnikom sindikalne podružnice SKEI Inometal, 

 Sodeloval v radijski tribunu radia Maribor. 
 
V tem mesecu je bilo zelo veliko obiskov naših članov na našem sedežu. Glavni vzrok 
je bil kot sem že opisal na začetku tega poročila, prekinitev pogodb  o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov ali pa zaposlenim za določen čas niso več podaljševali pogodb. Res 
žalostne zaključek leta. 
 
Posebej bi rad izpostavil, da nas v prvem kvartalu leta 2011 čakajo zelo zahtevna 
opravila, kot so priprave na referendum za Zakon o malem delu in nov Zakon o ZPIZ-
2 ter volilno programske seje SKEI po sindikalnih podružnicah in KSP.  Prepričan 
sem, da bomo tudi to zmogli prebroditi. 
 
 
                                    SEKRETAR ReO SKEI Štajerske 
  
                     Branko Medik l.r. 
 
 


