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POROČILO O  DELU ZA LETO   2017 

 

 

Mesec januar smo pričeli tako kot vsako leto s športnimi aktivnostmi  - 23. Državno prvenstvo v smučanju ,katero 
je bilo tokrat v Cerknem. 
V mesecu januarju smo organizirali seminar za predsednike sindikalnih podružnic na temo vse o sindikalizmu in 
finančno poslovanje sindikalnih podružnic .Seminar sta vodila Barbara Kozina in Ljubo Cvar. 

 
V mesecu februarju smo obravnavali in potrjevali finančna poročila o poslovanju v letu 2016. Predstavili in potrdili 
smo finančni plan za leto 2017 in sprejeli tudi program dela za leto 2017. 
 
V mesecu marcu smo izvedli programsko sejo ReO SKEI Štajerska, kjer smo predstavili in potrdili letna poročila 
za leto 2016, in potrdili finančni plan za leto 2017 in program dela. 
 
. 
SKEI Slovenije je bil organizator 5. državnega prvenstva tekmovanja varilcev v času mednarodnega sejma 
Varenje in Rezanje v Celju, petega aprila .Aktivno sem se vključil v pripravo na tekmovanje. Samo tekmovanje je 
bilo vrhunsko in udeležilo se je veliko naših članov varilcev. 
 
 V mesecu aprilu sem obiskal na podlagi poziva naslednje sindikalne podružnice , Struc TKS Lovrenc na Pohorju. 
Prisoten sem bil na seji IO SKEI SP Safilo Ormož in v Impolu. Vabljen sem bil tudi na sejo IO SKEI WV Term, v 
Arosa Mobilii in v TBP  Lenart. 
 
Udeležili smo se tudi državnega prvenstva SKEI v keglanju in bili zelo uspešni. 
Opravili sem tudi priprave na prireditev ob 1. maju – prazniku dela, katere organizacijo smo prevzeli skupaj z 
SKEI Impol. 
 
Prvega maja  smo pripravili prvomajsko prireditev na Farovcu, katera je osrednja in daleč največja proslava na ta 
dan v občini Slovenska Bistrica. Slavnostni govornik je bil Bogdan Ivanovič. 
 
Krajem meseca maja smo imeli drugi seminar na temo vse o KPD in finančnem poslovanju sindikalnih 
podružnic,ter namenska poraba sindikalnega denarja podružnic. Seminar sta vodila ponovno Barbara Kozina in 
Ljubo Cvar.  
Prav tako smo se udeležili letni športnih iger v mesecu juniju. 
 
Meseca oktobra sem organiziral članski sestanek sindikalne podružnice TBP zaradi nočnega dela žensk in dviga 
plač zaposlenih. 
 
V mesecu decembru smo imeli zaključno sejo IO in ReO SKEI Štajerska. Prisoten sem bil tudi na zaključnih sejah 
v SP Arosa Mobilia, Impol Slovenska Bistrica, v TBP Lenart.  
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