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Konec leta 2011 oziroma  mesec december je za nami pustil stečaj Nove Metalne, enega 

izmed stečajev, ki so se v zadnjem času zvrstili v naši regiji. Prav tako smo ugotavljali kako 

temeljite priprave so potrebne za uspešno izpeljavo stečajnega postopka. V primeru Nove 

Metalne se je potrdila ugotovitev, kako pomembno je, da je sprotno ažurirano naše članstvo, 

tako včlanitve kot izčlanitve,  oz da dobro sodelujemo z  glavno evidenco članstva. Ključnega 

pomena je tudi dobro sodelovanje sekretarja s predsedniki sindikalnih podružnic, kar je temelj 

za pravilne in pravočasne informacije, ter  da se vzpostavi dober dialog  za čim boljše rešitve. 

 

Sindikalni sestanki so se ob koncu leta po posameznih podružnicah kar vrstili in ti sestanki so 

bili nekoliko prijetnejši, vsaj v tistih sindikalnih podružnicah, kjer so ob bližajočih  praznikih, 

tekli  pogovori z vodstvi o trinajsti plači in božičnici.  

 

Malo se je zataknilo tudi pri formiranju nove sindikalne  podružnice Palfinger Marine, saj je 

vodstvu družbe degradiralo sindikalnega predsednika. Veseli nas, da smo kljub vsemu skupaj 

z vodstvom našli ustrezno rešitev  in nekako uspeli  umiriti situacijo. 

 

Za naše člane SKEI smo organizirali tudi zaključno 

srečanje, oz druženje, prav tako smo realizirali 2. 

redno sejo SKEI ReO Štajerska. Ob koncu same 

seje smo se poslovili od naših sindikalnih kolegov, 

kateri so odšli v zasluženo upokojitev in sicer od 

Branka Medika, Antona Detička in Franca 

Bratkoviča,  prijetno pa smo pokramljali tudi z 

našimi sindikalnimi kolegi iz Pomurja. 

 

 

 

V mesecu decembru so ob četrtkih potekali  na 

naši lokaciji seminarji C4C, katerega so se  

udeležili naši predsedniki IO in njihovi 

namestniki. Seminar je še posebej koristen  in 

pohvaljen s strani udeležencev, saj je namenjen 

prepoznavanju in obvladovanju stresa na 

delovnem mestu, kajti ravno stres je v zadnjem 

času največji povzročitelj telesnih motenj in 

nastalih bolezni. 

 

Med drugim smo se udeležili tudi seje Izvršnega odbora in Republiškega odbora SKEI 

Slovenije, ki je bil v naši sosednji območni organizaciji SKEI Ptuj, v kraju Kidričevo. 



Ob koncu se iskreno  zahvaljujemo  vsem sindikalnim zaupnikom za medletno  požrtvovalno  

in neprecenljivo delo v podjetjih.  S skupno povezanostjo, zaupanjem in  medsebojno pomočjo 

bomo še bolj povezani in enotni. 

 

V letu 2012 želimo vsem članom SKEI, sindikalnim zaupnikom in predsednikom v družbah 

obilo zdravja, uspeha in osebnega zadovoljstva. 

 

 Želimo, da smo še naprej uspešen in močan sindikat SKEI, zato negujmo solidarnost  in 

držimo skupaj tudi v letu 2012.  
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