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POROČILO  O DELU  ZA MESEC  NOVEMBER  2011 

 

Bliţje kot smo koncu leta vse več je teţav in problemov v naši regiji. Politiki so skregani med 

seboj, smo na pragu izrednih volitev,  v drţavi vlada prava anarhija. Delodajalci to situacijo 

s pridom koristijo, v svoje dobro. Komu to sluţi, v lepi deţeli kot je Slovenija, z lepimi 

pokrajinami, morjem, planinami, mi pa se ne moremo izkopati iz gospodarske krize. Je temu 

mar kriv tudi  pohlep in slovenska zavist. Stari pregovor pravi » Po novem letu boljše bo 

»zato gremo novemu  upanju in ciljem  naproti.   

 

V naši regiji se  zavedamo teţke situacije,  zato vlagamo veliko energije  v  delo za čim boljše 

servisiranje in v zadovoljstvo  naših članov. 

 

Tako kot vsaki mesec doslej obiskujemo sindikalne podruţnice v naši regiji od Ormoţa – 

Slovenske Bistrice – Lovrenca na Pohorju in v Mariboru. Obiski so  namenjeni spoznavanju 

in reševanju  situacije v druţbah in pogovori s predsedniki sindikalnih podruţnic SKEI. Tako 

smo sprotno seznanjeni s teţavami in  problemi  ter  samim delovanjem sindikalnih podruţnic 

SKEI na terenu. 

 

Na podlagi tega nameravamo  v naslednjem letu dati večji  poudarek na  izobraţevanje,  zlasti 

s področja poznavanja kolektivnih pogodbe dejavnosti, našega statuta in vsem pravilom ter 

poslovnikom v naši organizaciji. Kljub pomanjkanju finančnih sredstev, naloge izpolnjujemo 

po programu dela. 

 

Dne 15. 11. 2011 je Nadzorni odbor SKEI Slovenije  opravil  pregled in kontrolo finančnega  

poslovanja  za obdobje  januar do september 2011. Postopek pregleda še ni zaključen. 

 

Verjamem, da bomo vsako leto uspešnejši, saj uspešno pridobivamo - včlanjujemo  nove člane 

SKEI Slovenije. Ustanovili smo  tudi novo  sindikalno podruţnico SKEI in s tem pridobili 

nove člane SKEI Slovenije. 

 

Trenutno imamo veliko dela s stečajnimi postopki uvedenimi nad  tremi podjetji v naši regiji; 

- stečaj Nova Metalna 

- stečaj PVC Almont 

- stečaj Karoserije 

 

V stečajnih postopkih in s stečajnimi upravitelji dobro sodelujemo. Več teţav imamo pri 

obveščanju naših članov SKEI. Ţal je to posledica prejšnjih let, saj je bila  evidenca članstva  

pomanjkljiva in ni bila sprotno aţurirana. Zato je naša prva naloga, da uredimo evidenco 

članstva SKEI ter, da sprotno aţuriramo vstope in izstope naših članov. O vsem ţelimo 

sprotno informirati tudi  naše predsednike v sindikalnih podruţnicah SKEI. Naša ţelja je, da 

je članstvo SKEI čim bolje  informirano, saj smo v teh teţkih časih le na takšen način bolj 

povezani in aktivni. 
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Na naši lokaciji se tudi 

izvaja seminar za 

sindikalne zaupnike SKEI 

– projekt  C4C, v veliki 

sejni sobi ZSSS OOP. 

Seminar se izvaja v štirih 

skupinah, in sicer vse 

zaporedne četrtke v 

mesecu. Prva skupina tega 

seminarja so člani IO 

SKEI Slovenije in regij, 

obm / reg sekretarji SKEI 

in zaposleni v sekretariatu 

SKEI Slovenije Prvi 

seminar se je začel v 

četrtek 17.11.2011. V drugi polovici meseca decembra in v začetku januarja pa se bodo 

seminarja udeleţili tudi sindikalni predstavniki iz ReO SKEI Štajerske.   

 

Sam seminar daje velik poudarek  stresu na delovnem mestu, kateri se ţal dogaja 

vsakodnevno,  zato  nam je vsem  še posebej v  pomoč,  saj je stres dandanes največji razlog 

za razne stiske in številne  bolezni. 

 

 

 
 

 

Upanje umre zadnje, zato verjamem v uspeh naše regije kajti v prihodnje bomo skupaj s 

kolegi Pomurja uspešno orali ledino našega sindikalnega dela in pripomogli h krepitvi naše 

organizacije  SKEI in v zadovoljstvo naših članov. 

 

Maribor, 6.12.2011                                                                      Sekretar  SKEI  ReO Štajerska                                                                                                    

                                                                                                                Martin  Dular 


