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POROČILO O DELU ZA MESEC AVGUST 

 
 

 
V mesecu avgustu nas je zajel vročinski val , kar je ustvarilo tudi malce zatišja v naši sindikalni pisarni. 
Nekako bi dejali, avgustovsko zatišje pred septembrom, ko nas čaka kar precej novih obveznosti. 
 
Kljub  vsemu sem obiskal podjetje Lentherm Invest iz Lenarta, kjer sem se sestal z našimi člani sindikata. 
Zanimalo jih je kako je glede čakanja na delo, da so malce seznanjeni z informacijami. Med drugim sem obiskal 
podjetje Arosa Mobilia in Strojkoplast. Prav tako sem obiskal predsednika naše regije SKEI ReO Štajerska v 
Impolu in ga seznanil z dogajanji v naši regiji in z  informacijami, kako bomo skupno peljati aktivnosti po dopustih. 
 
Konec meseca smo imeli 34. redno sejo IO SKEI ReO Štajerska, kjer smo predstavili finančne podatke o 
poslovanju naše regije. Predstavili  smo tudi  informacijo,  glede zbiranja podpisov  zakona o minimalni plači. S      
spremembo zakona, bi iz minimalne plače izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Na samem 
sestanku smo razdelili tudi plakate kot informacijo v sliki za spremembo definicije minimalne plače. Na SKEI ReO 
Štajerska bomo sodelovali pri zbiranju podpisov na stojnicah v okviru ZSSS. Zbiranje podpisov – v podporo 
minimalni plači se bo pričelo 1. septembra 2015 na upravnih enotah po Sloveniji. 
 
Da smo športno aktivno skoraj čez celo leto, dokazuje, da smo se z moško ekipo udeležili 8. Državnega 
prvenstva SKEI za memorial Franca Trbuca v ribolovu, katero je potekalo 29.8.2015 na Slivniškem jezeru pri 
Gorici. 
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