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Poročilo o delu za leto 2019
V mesecu januarju smo bili organizator 25.zimskih športnih iger na Mariborskem Pohorju ,kater
priprave so že stekle v mesecu decembru. Organizacija je bila zelo pestra saj, je tekmovanje potekalo
malo pred rokom Zlate Lisice, katera je v Mariboru tradicionalna za Svetovni pokal. Zahvala celi ekipi
naših članov sindikata regije za njihov trud . Udeležba na zimskih igrah je bila zelo dobro obiskana.

V mesecu februarju smo pristopili k pripravi programa dela za leto 2019 in pripravili pregled finančnega
poslovanja za leto 2018.
V marcu smo imeli pregled Inventurne komisije… Nadzornega odbora… sejo Izvršnega odbora in
programsko sejo ReO Štajerske in potrdili finančno poslovanje za leto 2018. Potrdili finančni plan za leto
2019 in program dela za leto 2019.
SKEI Slovenije nam je že šestič zaporedoma zaupal pripravo 6.državnega prvenstva varilcev -Celjski
sejem 10.04.2019 skupaj z društvom za varilno tehniko Maribor .Organizacija tekmovanja je bila odlična
in prav tako predstavitev dela našega sindikata SKEI na novinarski konferenci.
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Maj mesec mladosti in praznika dela smo tokrat organizirali z ZSSS Podravje in Koroška na
Mariborskem Pohorju .Proslava 1.maja je bila na vrhu Pohorja na katerega je veliko članov sindikata
prišlo s pohodom od vznožja do vrha in premagali višino 1050m. Drugi pa so izkoristili sindikalni popust
in se pripeljali z gondolo. Vreme in vzdušje je bilo odlično in vsi udeleženci so dobili rdeč nagelj simbol
delavskega gibanja in se okrepili z partizanskimi golaži in napitkom.

V maju smo se udeležili 16.državnega prvenstva v letnih športnih igrah, ki so bila 25 maja v Šempetru
pri Gorici v športnem centru HIT Center. Prijavili smo se v metanju pikada – metanju kamna – vlečenju
vrvi – namizni tenis in pohodnike. Seveda je naš namen bil druženje in spoznavanje med seboj in
izmenjava izkušenj sindikalnega dela posameznih regij ,podružnic našega sindikata.

Za čas poletja in dopustov smo imeli veliko dela v naših podružnicah ,tako z mojim obiskom v podjetjih, kakor
obiskov na regiji. Delo naših predsednikov – zaupnikov po posameznih podružnicah je kar pestro , saj se
srečujejo med dvema ognjema – na eni strani delodajalci – na drugi strani naši člani in seveda nečlani kateri
znajo dobro provicirati. Moja ocena do predsednikov in njihovega dela je dobra saj se trudijo kolikor seveda
zmorejo.
V regiji smo imeli 5.redih sej SKEI IO ReO Štajerske .. dve seji Regijskega odbora in 3. združeni seji Izvršnega
odbora z člani Regijskega odbora. Seje so bile v pregled dela SKEI ReO Štajerske za tekoče mesece.. aktualne
zadeve tako v regiji , kot v državi na sindikalnem delu.
Prav tako sem se udeležil sej Izvršnega odbora in sej Republiškega odbora SKEI Slovenij. Prav tako sem se
udeleževal posvetov sekretarjev in spremljal žal tudi dobre in slabe politične odločitve naše vlade. V sindikatih
dejavnosti združeni v ZSSS vidim le močen sindikat v združevanju in enotnem nastopanju proti delodajalcem. V
naši regiji dobro sodelujemo z območno organizacijo ZSSS Podravje in Koroško. Uspelo nam bo , ko prepričamo
tudi nečlane sindikata in tako številčni in združeni bomo imeli moč. Nikar ne pozabimo na solidarnost.
Vroče poletje nas ni odvrnilo od dela in že smo v meseca avgusta imeli aktivnosti z zbiranjem podpisov za
komunalne delavce. Pridružil sem se na povabilo ZSSS Podravja in Koroške in skupaj z kolegico nagovarjal

mimoidoče za njihov podpis za krivico katera se dogaja delavcem Komunale. Kjer je volja je pot in bila sva zelo
uspešna pri zbiranju podpisov.
Za delo naših predsednikov in zaupnikov smo s sklepom SKEI potrdili enodnevni izlet na Primorsko za njihov
trud in delo. Izbrali smo destinacijo Slovensko obalo od Kopra. .Izole.. Pirana do Portoroža in z ladjo do Solin
uživali v lepem pogledu na našo obalo. Zlato pravilo…dobro da dobro.

S predsednikom sva se udeležila tradicionalnega skupnega seminarja članov izvršnih odborov in regionalnih
pooblaščencev sindikata SMH-IS in SKEI ob podpori FES, zaradi izmenjave izkušenj s področja delovanja
sindikatov. Seminar je potekal od 24.in 25.oktobra 2019 v Trakošćanu na Hrvaškem. Program seminarja je je bil
na teme bodočnost dela , univerzalni dohodek in Zakon minimalni plači. Izkušnje so nam dale smernice delovanja
obeh sindikatov v državi.

Na 19.redni seji izvršnega odbora , ki je bila razširjena s člani regijskega odbora SKEI Štajerske smo gostili
kolege regijske organizacije Velenje .Naše druženje se je pričelo z vožnjo vlakca Jurček z ogledom Maribora in
znamenitosti mesta. .V starem mestnem jedru lent smo si ogledali zanimivosti na razstavi Stare trte in nadaljevali
pot do gostišča Lešnik, kjer smo nadaljevali z sejo in predstavitvijo regije Velenje. Med pogovori članov obeh regij
smo se dotaknili izkušenj posameznih članov v svojih sredinah delovanja sindikata. Izkušnje nam povedo, kako je
dobro izmenjavati mnenja , kako pristopiti k reševanju težav in širiti sindikalizem. Druženje in povezovanje med
regijami je pot k uspehu in veselimo se ponovnega srečanja s kolegi regij Slovenije. Želimo močan SKEI,SKEI , ki
bo povezoval delavce in bil močan partner delodajalcem.

Ne uspejo vsi, ki poskušajo , uspejo lahko le tisti , ki poskusijo !!!
Zaključek leta 2019 ,ki je bilo zelo pestro smo zaključili s seminarjem z Zakonom o minimalni plači in spremembi
o minimalni plači v letu 2020,saj je minimalna plača, ki je mesečna plača za delo v polnem delovnem času,
povišala na 940 eurov bruto. Seminar smo namenili vsem sindikalnim zaupnikom v naši regiji in na kaj morajo biti
pozorni. Seminar in definicijo spremembe minimalne plače je vodil sekretar za kolektivna pogajanja in plačno
politiko Bogdan Ivanovič. Seminar je bil zelo dobro obiskan in veliko je bilo vmesnih vprašanj.

Zaključek seminarja smo namenili delu v letu 2029 in si zaželeli vse dobro v novem letu 2020
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