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POROČILO  O  DELU  ZA  MESEC  JANUAR  2015 

 

 
Leto 2015  se je začelo aktivno. Obiskal sem kar nekaj sindikalnih podružnic, kjer se 

težave vlečejo od preteklega leta. 

Med drugim sem obiskal družbo Lentherm Invest, kjer na veliko odpuščajo delavce iz 

poslovnih razlogov. Kljub našemu prepričevanju in apeliranju so odpuščali starejše 

delavce, tik pred njihovo zaščito – starejši delavec. 

Tudi v družbi Arosa Mobilia so konstantne težave z odpuščanjem, in tudi  težave z 

odpovedjo podjetniške kolektivne pogodbe. Družba Arosa Mobilia je bila prej v sklopu 

Gorenja, sedaj pa je popolnoma samostojno podjetje. Vodstvo podjetja želi spremembo 

kolektivne pogodbe, saj podjetje ne spada več v področje Elektroindustrije, temveč po 

novem  spadajo pod  v lesarsko industrijo. Zaradi vsega tega smo pričeli s pogajanji, da 

bi ohranili obstoječo kolektivno pogodbo. Zaradi različnosti interesov smo s pogajanji 

prekinili, vendar so ostala odprta in bomo s pogajanji še nadaljevali. 

V družbi Krebe Tippo  smo imeli sestanek, kjer smo vodstvo podjetja seznanili in potrdili 

z zapisnikom  o predčasnih volitvah za  novega predsednika Sindikalne podružnice, saj  

dosedanji predsednik izpolnjuje predčasne pogoje za upokojitev, (Zavod in kasneje 

ZPIZ). 

V mesecu januarju sem se v Ljubljani  udeležil delovnega posveta Sekretarjev SKEI in se 

prav tako udeležil Izvršnega odbora SKEI Slovenije. 

 

SKEI, Društvo varilcev Maribor in Celjski sejem d.d. organiziramo vsako tretje  leto 

Varjenje na Celjskem sejmu. Zadnje 3. Državno prvenstvo v varjenju je potekalo v letu 

2012. 

Letos je ponovno organizirano prvenstvo v varjenju – 4. Državno prvenstvo varilcev 

katero bo potekalo  na lokaciji Celjskega sejma od 21. do  24. aprila 2015.  Ker je 

tekmovanje sedaj postalo že tradicionalno, za katerega vlada velik interes med varilci, 

ga želimo ohraniti in ponovno organizirati. V ta namen sem se udeležil organizacijskega  

pripravljalnega sestanka na lokaciji Celjskega sejma. 

 

Udeležili smo se tudi 21. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na 

smučeh, katero je bilo 30. januarja 2015 na smučišču Kope. Naši člani so se ga udeležili v 

lepem številu. Dosegli smo dobre športne rezultate, saj smo kot regija dosegli skupno 4. 

mesto, v tekih na smučeh pa so naši tekmovalci in tekmovalke  dosegli 2. mesto. 

Udeležencem in tekmovalcem vse čestitke. 
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