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POROČILO O  DELU ZA LETO   2016 

 

 

Mesec januar smo pričeli tako kot vsako leto s športnimi aktivnostmi  - 22. Državno prvenstvo v smučanju in 
katero je bilo tokrat na Rogli. 
Vključen sem bil v aktivnosti in potek  priprav   za  izvedbo volitev v sindikalnih podružnicah. 
V tem mesecu  smo že  izvedli  volitve  v naslednjih  Sindikalnih podružnicah ; 

Metalna SRM, v TDR Legure, v Arosa Mobilia, v Lenthermu in  v Palfinger Marine. 
 

V mesecu februarju smo obravnavali in potrjevali finančna poročila o poslovanju v letu 2015. Predstavili in potrdili 
smo finančni plan za leto 2016 in sprejeli tudi program dela za leto 2016. 
Nadalje so  potekale še volitve v preostalih sindikalnih podružnicah. 
 
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 2016 in program dela. 
Istočasno smo potrdili predloge za nove člane IO SKEI REO Štajerska, potrdili nove člane ReO SKEI Štajerska, 
potrdili predloge za delegate VII. Kongresa SKEI Slovenije in potrdili predloge za nove člane RO SKEI Slovenije. 
 
Izvedli smo tudi 2. seminar z delavnico v  okviru projekta Promo z naslednjima vsebinama: Ukrepi za zmanjšanje  
absentizma in Ravnanje s starejšimi in medgeneracijsko sodelovanje. 
 
V mesecu aprilu sem obiskal na podlagi poziva naslednje sindikalne podružnice in sicer Lentherm Lenart, Struc 
TKS Lovrenc na Pohorju. Prisoten sem bil na seji IO SKEI SP Safilo Ormož in v Impolu na seji  IO SKEI ReO 
Štajerska. Vabljen sem bil tudi na sejo IO SKEI WV Term, v Arosa Mobilii in v TBP  Lenart. 
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. Kljub slabemu vremenu je bila dobro obiskana. 
Potekale so tudi priprave na 7. kongres  SKEI Slovenije in priprave na športne igre SKEI  Slovenije. 
Z vodstvom podjetja sem opravil sestanek v družbi Palfinger in v Lenthermu Lenart, kjer težav ni videti konca. 
Prisoten sem bil tudi na sestanku IO  v Safilu in v SKEI Tam. 
 
V začetku junija sem bil prisoten na žrebanju za izvedbo ŠI , katere so bile  tokrat v Kopru. Udeležil sem se ŠI 
SKEI v Kopru, pa tudi veliko članov iz naše regije je bilo prisotnih. 

Bil sem prisoten na sestanku IO SKEI TBP Lenart, na sestanku IO SKEI MLM, in v SKEI TAM. V MLM tečejo 
razgovori  o sklepanju PKP. 
Udeležili smo se tudi  VII. Kongresa SKEI, kateri je potekal v kongresnem centru  Brdo pri Kranju. 
Za hišo v Bezeni sem urejal vso potrebno dokumentacijo za ureditev gradbenega dovoljenja. V zvezi s tem sem 
se sestal tudi z županom občine Ruše, da sem mu predstavil problematiko okrog hiše, in podal vlogo za rešitev le 
teh. 
Uspešno sem opravil tudi e-izobraževanje , interno kvalifikacijo za VI.  Strokovne izobrazbe. 
 
V mesecu juliju in avgustu  so nadalje potekala pogajanja za PKP v Safilo Ormož in v MLM. V Lenthermu so še 
nadalje prisotne težave z vodstvom podjetja, kateri ne želi aktivno sodelovati , za izboljšanje stanja v podjetju. 
Redno tedensko se dogovarjamo za izboljšanje situacije, bojim se, da bodo v vsej agoniji delavci potegnili 
najkrajši konec. 
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Zadnjo soboto  v avgustu smo organizirali Štajerski pohod SKEI, (od Treh Kraljev, Črno Jezero in  do  
Osankarice. ) za katerega želimo, da bi postal tradicionalen. Zaželjeno je, da se ga vsako leto udeleži čim večje 
število članov. 
 
Mesec september se je pričel s sejo IO SKEI TBP Lenart, katere imamo redno mesečno vsaki mesec. Sem 
zunanji predsednik SP SKEI TBP Lenart in redno sklicujemo mesečne sestanke IO, saj je tudi problematika glede 
nadur, nočnega dela žensk in 9 urnega delovnega časa še vedno prisotna. 
Nekaj krat sem bil prisoten v Cimosu, saj na veliko odpuščajo zaposlene. 
Potekale so aktivnosti v zvezi z zaostrovanjem v pogajanjih za KPD dejavnosti. 
V podjetju Safilo Ormož, v Palfinger in v podjetju ADK smo izvedli projekt Promo, kot je bilo dogovorjeno. 

 
V mesecu oktobru smo imeli novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili cilje SKEI in  problematiko 
pogajanja za KPD, ter  stanje podjetij v regiji s poudarkom na pravicah in plačah. Na novinarski konferenci je bila 
prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 
Istočasno smo imeli tudi sejo ReO SKEI Štajerska s poudarkom da pozdravimo in predstavimo način delovanja 
novim  in tudi starim članom ReO SKEI Štajerska. 
Izvedli smo tudi izobraževanje na temo; Vloga in pomen sindikata, ter Varnost in zdravje pri delu. Predavatelj je 
bil iz podjetja Kadring d.o.o., kateri je zelo nazorno predstavil pomen varstva pri delu.  Zanimanje je bilo veliko, 
kar kaže, da je potreba po tovrstnih izobraževanjih. 
 
V mesecu novembru sem bil prisoten na seji IO SKEI SP Safilo Ormož in v podjetju Starkom in v Arosi Mobilia. 
Veliko aktivnosti in časa sem posvečal  članom sindikata v podjetju Lentherm, kjer je bil podan tudi predlog za 
stečaj. Za delavce Lentherma smo preko SKEI Slovenije uredili socialno pomoč, saj so že več mesecev brez plač 
in v zelo negotovi situaciji, saj vodstvo družbe in lastnik podjetja vlečeta poteze vsak v svojo smer. Delavci pa so 
tisti, ki te poteze najbolj občutijo in nosijo posledice. 
Za TBP Lenart smo pripravili osnutek PKP, kar pomeni, da se stvari pomikajo v pozitivno smer. 
 
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. Sestal sem se tudi z delavci podjetja Lentherm.  
Z našim sindikalnim odvetnikom sva bila pri županu občine Ruše, z namenom,  da bi se stvari glede dovoljenja 
hiše v Bezeni 54/a, pričele reševati. 
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