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POROČILO  O DELU  ZA  MESEC  FEBRUAR  2015 

 

 

V začetku meseca sem se udeležil seje Izvršnega odbora SKEI Slovenije, katera 

je bila tokrat  v Ptuju. 

 

Napovedan sestanek v družbi TBP Lenart je bil odpovedan saj želi vodstvo 

podjetja vsa nesoglasja odpraviti  skupaj z sindikatom znotraj podjetja.  Sem pa 

v nenehnem kontaktu z predstavnico sindikata TBP Lenart, saj je med člani veliko 

nezadovoljstva. 

 

Na sedežu SKEI ReO Štajerska se je v mesecu februarju oglasilo veliko naših 

članov, kateri imajo težave z delodajalci predvsem pri izplačilu odpravnin, nadur 

in prerazporeditev. 

 

S predstavnikom  društva Varilne tehnike sem se sestal v zvezi z  organizacijo in 

pripravo Varilskega tekmovanja, kateri bo v Celju na Celjskem sejmu dne 

24.4.2015. 

V  družbi Arosa Mobilia so stekla pogajanja za podjetniško kolektivno pogodbo. 

Vodstvo podjetja je želelo najprej pristopiti k usklajevanju letnega dopusta za 

leto 2015. Prav tako je vodstvo želelo, da bi pogajanja tekla  z določbami 

Kolektivne pogodbe Lesarstva, saj družba Arosa  Mobilia  ni več povezana z 

Družbo  Gorenje, temveč je samostojna  in po klasifikaciji spada v lesarstvo. 

Vodstvo smo prepričali, da se pogajamo še naprej v okviru Kolektivne pogodbe za 

elektroindustrijo.  Zaposleni, oz člani prav tako želijo  še naprej ostati člani 

SKEI. 

Udeležil sem se tudi sestanka v Impolu, kjer so z Aneksom želeli spremeniti – 

znižati število dni dopusta po novi panožni Kolektivni pogodbi za Kovinske 

materiale in livarne. Pogajanja so v teku, predlogi vodstva  po zmanjšanju števila 

dni dopusta so za sindikat nesprejemljivi, zato pogajanja še niso zaključena. 

 

Med drugim sem se udeležil sestanka v Metalni SRM skupaj z vodstvom podjetja 

in sindikata. Vodstvo je predlagalo nov Aneks k podjetniški kolektivni pogodbi v 

zvezi z  spremembo – znižanje dopusta in ostalih dodatkov  panožne Kolektivne 

pogodbe za Kovinsko industrijo.  Sestanek se je končal zelo uspešno, saj smo  

vodstvo uspeli prepričati, da ostane podjetniška Kolektivna pogodba 

nespremenjena. (Nadurno delo 50%, delo v popoldanski izmeni 15 %). 
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V mesecu februarju sem bil vabljen kot priča na glavno obravnavo v kazenski 

zadevi  zoper obdolženega direktorja družbe Karoserist, vendar je bila žal 

preklicana in preložena na mesec april.     

 

Konec meseca je bil rok za oddajo letnih poročil za pravne osebe zasebnega 

prava, med katere sodimo  tudi sindikati. V letnih poročilih smo v celoti prikazali 

rezultate preteklega leta katere smo pravočasno oddali na Ajpes.  Zraven 

letnega poročila smo dodali tudi ustrezna pojasnila o poslovanju v letu 2014. 
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