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POROČILO O DELU ZA MESEC OKTOBER  2013 

 

Na podlagi prejetega anonimnega pisma sem se oglasil v podjetju Ecom Ruše, kjer je bil 

med drugim sklican Zbor delavcev, tudi zaradi problematike izplačila regresa in dviga 

plače. 

Tudi v Gorenju Notranja oprema – sedaj Arosa Mobilia se soočajo s problematiko 

odpuščanja delavcev, kateri so se oglasili na sedežu SKEI  ReO Štajerska.  Zaradi 

širšega odpuščanja smo se z direktorjem in vodstvom sindikata sestali in iskali 

sprejemljive rešitve. 

 

Razgovore in rešitve smo iskali tudi v zvezi z nastalo situacijo v kateri se je znašel 

predsednik sindikata Cimos Ai. 

 

Tudi v podjetju ADK, se zadeva v zvezi z odpuščanji ni polegla, tako, da sem ponovno 

opravil sestanek  s predstavnikom sindikata in vodstvom podjetja. 

 

Delavci v Elektrokovini PN  med drugim niso prejeli  plače za mesec september, zato sem  

opravil razgovore z zaposlenimi, kjer so mi predstavili nastalo problematiko. 

 

V sredini meseca smo imeli skupni sestanek s predsednico SKEI Slovenije in sekretarjem 

za finance na  SKEI, zaradi predstavitve  finančne situacije v naši regiji in težnje po 

iskanju rešitev za izboljšanje stanja. 

 

V Impolu smo imeli pogajanja za novo podjetniško Kolektivno pogodbo. Pogajanja tečejo v 

dobro smer in se še  nadaljujejo.   

Razgovore o problematiki v firmah  sem opravil tudi  s predstavniki sindikata v SRM 

Metalna, Lestro Ledinek, MLM in Krebe Tippo.  

 

Po  sprejetem planu smo  v tem mesecu organizirali za naše  člane  SKEI  ReO Štajerska 

kostanjev piknik, kateri je potekal v prijetnem vzdušju na Farovcu ob dobri hrani in 

pijači ter vročih kostanjih.  Želimo, da bi  nas bilo prihodnje leto še več.  

 

Konec meseca smo imeli v Areni izobraževalni seminar na skupno temo »Uspešno 

sindikalno delo«. Na seminarju je predaval sekretar SKEI ReO  Velenje, Branko Amon, 

predsednica SKEI Lidija Jerkič, in sekretar SKEI za KP in PS Bogdan Ivanovič. Seminar 

je potekal v dobrem vzdušju. Anketa na koncu seminarja je pokazala, da je prisotna želja 

še po tovrstnih seminarjih. 
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