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 POROČILO O DELU ZA MESEC MAREC 2015 
 

 
V začetku meseca sem se udeležil seje IO SKEI Slovenije v Mežici na 

Koroškem. 
Imeli smo sklican Nadzorni odbor SKEI ReO Štajerska, kateri je opravil 
nadzor oz pregled poslovanja za leto 2014.  Sklicano smo imeli tudi sejo  

Izvršnega odbora in  Regijskega odbora SKEI ReO Štajerska.  
Člani ReO SKEI Štajerska so  potrdili  finančno poslovanje za leto 2014, 

potrdili so finančni  plan za leto 2015,   sprejeli ter  potrdili so tudi  
zastavljen program dela za leto 2015. 
Udeležil sem se sestanka v Mariborski livarni, kjer smo reševali problematiko 

naše članice. Prav tako sem se udeležil sestanka v Arosi Mobilia, kjer smo 
usklajevali dopust po novi Kolektivni pogodbi. Sestanek smo zaključili 
uspešno. 

Na sedežu naše regije se  je oglasil predsednik SP Lentherm Invest kjer se 
srečujejo s problematiko odpuščanja presežnih delavcev. Na informativni 

pogovor se je oglasil tudi predsednik iz družba Aha Emmi. 
 
Pri sindikalnih predstavnikih SKEI ReO Štajerska je velik interes po 

informacijah nove KPD, zato imamo v planu, da v mesecu aprilu pripravimo 
in organiziramo Seminar na katerem bomo naše sindikalne predstavnike 

seznanili z novostmi vseh treh Kolektivnih pogodb. Predavatelj na seminarju 
bo sekretar SKEI za KP in PS Bogdan Ivanovič. 
 

Na sedežu SKEI ReO Štajerska  smo imeli tudi organizacijski sestanek v zvezi 
s pripravo organizacije Varilskega tekmovanja, katero  bo letos potekalo že 
četrtič zapored. Varilsko tekmovanje organizira Društvo za varilno tehniko 

Maribor s sindikatom SKEI. 
 

Tekmovanje varilcev bo potekalo  dne 24.4.2015 v prostorih Celjskega sejma.  
Skupaj z Društvom za varilno tehniko smo dorekli organizacijo in potek 
tekmovanja. Varilo se bo po postopku MAG in TIG. V sindikalne podružnice 

smo poslali vabila za udeležbo na tekmovanju 4. Državnega prvenstva v 
varjenju.  

 
S tekmovanjem varilcev ohranjamo dolgoletno tradicijo predhodnega 
tekmovanja kovinarjev.  
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