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Mesec oktober, se je pričel z 2. redno sejo IO SKEI Slovenije, ki je tokrat bila pod okriljem ReO SKEI 

Štajerska na otoku Murter, v počitniškem domu sindikalne podružnice TVT Maribor. 

 

Počitniški dom je naše zrcalo našega sindikata SKEI in nam je lahko v ponos,  saj je eden redkih  

počitniških domov, katerega smo sindikalisti uspeli ohraniti v 

organizaciji, izključno z namenom, da v njem  letujejo naši 

člani sindikata.  

 

Murter je najlepši otok glede povezave s kopnim, in se nahaja 

na vratih Kornatskega otočja. Seja IO SKEI Slovenije, je bila 

tudi druženje in ogled našega sindikalnega  doma in samega 

otoka Murter. S panoramsko vožnjo, tako z avtobusom kot  z 

ladjo, smo si ogledali lepote srednjega Jadrana. Prepričan sem, 

da takšna druženja krepijo odnose in prijateljstvo, v sindikalnih 

vrstah, kar je zelo pomembno za graditev našega 

sindikalnega delovanja.  

 

Prav tako smo imeli v mesecu oktobru na pobudo IO 

naše regije razširjeno sejo regijskega odbora – posvet, 

kjer smo se pogovarjali o skrb vzbujajoči situaciji v naši 

regiji. Sodelovali so predsedniki naše regije kjer so  

predstavili situacijo v podjetjih. Predlog IO je bil,  da bi 

v mesecu novembru organizirali opozorilni shod v 

Mariboru, vendar  so bila na seji  podana različna 

mnenja- za in proti, na koncu je  prevladalo mnenje, da 

se opozorilni shod prestavi na kasnejši čas. Skliče, pa se 

tiskovna konferenca, na katero se povabi tudi župana  ter predstavi kritična situacija gospodarstva 

naše regije, saj Maribor nadaljuje s pokopom mariborskega gospodarstva. 

 

Tako kot vsaki mesec smo tudi ta mesec  obiskal  podjetja, kjer je organiziran sindikat SKEI in sicer : 

 Carrera Optyl - pomoč pri izvedbi volitev sveta delavcev 

 Palfinger – priprava na članski sestanek sindikalne podružnice 

 ADK – prisoten na sestanku IO 

 Almont Slovenska Bistrica - prisoten na zboru delavcev 

 TVT Maribor – prisoten na sestanku IO 

 Nova Metalna – razgovor s stečajnim upraviteljem 

 Na lokaciji naše regije sprejel, in nudil svetovalno pomoč velikemu številu  individualnih 

članov, kateri imajo iz dneva v dan več težav s svojimi delodajalci 

 Opravil redne  mesečne razgovore v zvezi s problemi članov,  z odvetnikom Grubar Bojanom. 

 

Na SKEI ReO Štajerska smo povabili našega stanovskega kolega-sekretarja ReO Pomurje Robija 

Sršena, s katerim so tekli pogovori o medsebojnem sodelovanju in organizaciji dela, usklajevali 

skupne cilje, kako čim bolje pomagati našim članom, in kako pridobivati nove člane SKEI. 

 

Sodelovanje in združevanje med regijama je dokaz da zmoremo, in težimo  h krepitvi in skupnim ciljem 

za čim boljšo organizacijo SKEI. 



Prav tako smo zaključili z akcijo, katero je predlagala predsednica SKEI  Slovenije, z zbiranjem 

pomoči našim članov v družbi Karoserije, katera je v stečaju. Iskrena  zahvala gre  vsem, ki so 

kakorkoli pomagali s finančnimi sredstvi in s tem malce omilili stisko delavcev Karoserije. 

 

V naš program dela je bil vključen tudi izobraževalni  seminar, katerega smo izvedli 27. oktobra v 

Mariboru. Seminar je vseboval naslednje teme : 

 

 Varnost in zdravje pri delu – predavatelj, dipl. prav. inž 

Klančnik Dejan.  

 Mobing na delovnem mestu – predavateljica, univ. dipl. 

prav Rebeka Tramšek. 

 Pridobivanje novih članov sindikata – predavatelj, 

Branko Amon 

 Pravne zadeve – predstavil, odvetnik Bojan Grubar. 

  

Seminarja se je udeležilo 45 naših članov, tudi sindikalisti iz 

Pomurja, za katere verjamem, da so bili zadovoljni z 

vsebino predavanj. 

 

Iskrena zahvala gre našim predavateljem, kateri so svoje bogato znanje in izkušnje brezplačno delili z 

nami. 
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