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POROČILO O DELU ZA LETO 2015 

 

 

V mesecu januarju je bilo na udaru kar nekaj podjetij kjer so že kar  v začetku 

leta pričeli z odpuščanju delavcev in sicer v Lenthermu in  Arosi  Mobilii. V  SP 

Krebe Tippo smo opravili volitve za novega sindikalnega predstavnika, saj se je 

prejšnji predsednik upokojil. Pričel sem tudi s pripravami za 4. Državno 

prvenstvo varilcev. Kot Štajerska regija smo se udeležili 21. Državnega prvenstva 

SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh. Dosegli smo dobre športne 

rezultate ; kot regija Štajerska skupno 4. mesto, v tekih na smučeh pa odlično 2. 

mesto. 

V mesecu februarju sem bil v nenehnem kontaktu s predsednico SP TBP Lenart, 

kjer je veliko nezadovoljstva med zaposlenimi.  Vodstvo  obljublja, da bo nastale 

težave v podjetju odpravili, vendar vse skupaj poteka zelo počasi. 

Podjetje Arosa Mobilia ni več povezano s družbo Gorenje, temveč je postalo 

samostojno, kar po klasifikaciji pomeni da spada v lesarstvo. Vodstvo družbe nam 

je uspelo prepričati, da se še naprej pogajamo v okviru Kolektivne pogodbe za 

elektroindustrijo. Tudi zaposleni so izrazili željo, da še želijo nadalje ostati člani 

SKEI. V družbi Impol smo se pogajali, saj je vodstvo družbe želelo znižati število 

dni dopusta, po novi  panožni Kolektivni pogodbi.  Tudi v Metalni SRM smo se 

pogajali z vodstvom podjetja glede dopusta. Pogajanja so se zaključila zelo 

uspešno, tako glede dopustov, nadurnega dela, in dela v popoldanski izmeni. 

 

V mesecu marcu smo prav tako usklajevali in se trudili ohraniti dopust po novi 

Kolektivni pogodbi v podjetju Arosa Mobilia, kar nam je tudi uspelo. Prisoten sem 

bil tudi v družbi Lentherm v Lenartu, kjer se odpuščanja še vedno dogajajo. V 

zvezi z Varilskim tekmovanje smo imeli na sedežu naše regije pripravljalni 

sestanek v zvezi z izvedbo in organizacijo tekmovanja.  

Sklican in opravljen je bil Nadzorni odbor, kateri je opravil pregled poslovanja za 

leto 2014. 

Na seji ReO SKEI Štajerska smo imeli sejo na kateri smo potrdili finančno 

poslovanje za leto 2014, finančni plan za leto 2015, in potrdili tudi zastavljen 

program dela za leto 2015. 

V mesecu aprilu smo se udeležili 4. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v 

kegljanju v Zasavju za našo žensko in moško ekipo iz družbe Impol. Tekmovanje 

je potekalo v dobrem športnem duhu. Naša ženska ekipa je dosegla odlično  1. 

mesto skupno, moška ekipa je je dosegla 3. mesto skupno. Po sprejetju vseh treh 



Kolektivnih pogodb, smo v naši  regiji organizirali seminar, katere spremembe je 

predstavil sekretar SKEI za KP in PS Bogdan Ivanovič. Udeležba na seminarju je 

bila številčna, kar potrjuje, da je med predsedniki sindikata in njihovimi 

namestniki veliko zanimanje za informacije na področju Kolektivnih pogodb. Na 

seminarju je bila prisotna tudi predsednica  SKEI Slovenije Lidija Jerkič, katera 

je predstavila potek pogajanj in povedala, da so bila pogajanja za našo pogajalsko 

skupino zelo naporna.  

24. aprila 2015 sem se udeležil 4. Državnega prvenstva – tekmovanja Varilcev v 

kategoriji varjenja MAG in TIG, katerega je organiziralo Društvo za varilno 

tehniko Maribor, v sodelovanju s sindikatom SKEI in Celjskim sejmom.  Naši 

tekmovalci – varilci so zasedli odlično 1. in 3. mesto in sicer iz družbe Alchrom 

Ruše. 

1. maja smo praznovali – praznik dela na ribniku Farovec. Iz leta v leto se 

praznovanja udeleži več ljudi, kar potrjuje, da je 1 .MAJ delavski praznik, 

katerega tradicija se mora ohraniti. 

Po podjetjih sem bil prisoten pri tolmačenju Kolektivnih pogodb, tudi v družbi 

Impol ni potekalo brez zapletov, tako da pogajanj še nismo zaključili.  Udeležil 

sem se tudi 1. javne dražbe-prodaje nepremičnine, katera je bila žal neuspešna. 

V mesecu juniju sem se udeležil sestanka v zvezi s spremembami nove Kolektivne 

pogodbe tudi v podjetju Carrera Optyl.  Tudi v Mariborski livarni smo imeli 

skupni sestanek v zvezi z novo Kolektivno pogodbo in izgubo dopusta. Težave v 

zvezi z izplačilom plač so se pojavile tudi v  Tovarni Kos in Srpov, kjer smo imeli 

z vodstvom skupni sestanek. 

Na povabilo ZSSS  Podravja in Koroške sem  bil prisoten na sestanku v zvezi z 

aktivnostmi – zbiranja podpisov glede minimalne plače. 

V mesecu juliju se je poznalo dopustniško zatišje, tako da sestankov po podjetjih 

ni bilo, so pa se posamezni individualni člani oglasili na sedežu SKE ReO 

Štajerska. Z našim pogodbenim odvetnikom in sekretarjem  SKEI za Finance smo 

peljali razgovor kako najti najboljšo rešitev v zvezi z našo hipotekarno 

nepremičnino. 

V mesecu avgustu sem obiskal podjetje Lentherm Invest iz Lenarta, kjer še ni 

konec težav z odpuščanjem, prav tako v Arosi Mobili. Na  naši Regiji smo imeli 

seje, kjer smo predstavili situacijo v  podjetjih naši Regiji, podali informacijo v 

zvezi z zbiranjem podpisov -zakona o minimalni plači. Udeležili smo se tudi 8. 

Državnega prvenstva SKEI za memorial Franca Trbuca v ribolovu, katero je 

potekalo 29.8.2015 na Slivniškem jezeru. 

V začetku meseca septembra sem bil prisoten na stojnici pred Upravno enoto, 

kjer sem zbiral podpise v podporo pristopa spremembam zakona o minimalni plači. 

V okviru projekta Promo II. sem se udeležil I. delovnega srečanja na temo 

»Dobro počutje zaposlenih v Elektro in kovinski industriji, kjer smo proučili 

program dela.  Udeležil sem se skupnega sestanka z direktorjem  družbe Gorenje 



Surovina, kjer je bila predstavljena možna prodaja podjetja Poljski družbi. V 

sindikalni podružnici  Krebe Tippo smo imeli  sindikalni sestanek, ker je dosedanji 

predsednik SP odstopil zaradi pritiskov, in smo izvolili novega sindikalnega 

predstavnika. Obiskal sem tudi podjetje Arosa Mobilia, kjer je situacija še vedno 

negotova. 

V začetku meseca oktobra sem se udeležil sestanka v družbi Impol, kjer se je 

sindikat uspešno izpogajal za izplačilo Božičnice in 13.plače. Našo regijo je 

obiskala tudi predsednica SKEI Slovenije, kateri sem predstavil  delovanje in 

vizijo naše regije v prihodnje. Prisoten sem bil v družbi TBP Lenart, kjer so 

zamenjali sindikalnega predstavnika. Očitno nobeden do sedaj ni vzdržal pod 

pritiski vodstva. 

V mesecu novembru sem obiskal kar nekaj sindikalnih podružnic in sicer 

Mariborsko livarno, Palfinger, Lestro Ledinek, Krebe Tippo, TBP Lenart in Aroso 

Mobilio.  Zaradi neizplačila plače so v Arosa Mobilia napovedali stavko, katera je 

bila kasneje zaradi obljub direktorja  preklicana. V Impolu sem  se udeležil 

razširjene seje, med drugim je bilo govora tudi o pripravah na volitve. Pričel se je 

tudi novi mandat za sodnika porotnika, zato sem bil prisoten na  slavnostni 

prisegi. Ob koncu meseca sem bil prisoten tudi na prevzemu hiše v Bezeni 54a. 

V mesecu decembru sem peljal aktivnosti v zvezi z prevzemom hiše, katero smo 

predali družbi za nepremičnine Insi, da se hiša  čim prej proda. Urediti je bilo še 

potrebno energetsko izkaznico, plačat ustrezne občinske-upravne takse, uredit 

potrdilo o lastništvu, in geodetski posnetek zaradi poizvedbe. 

Po Sindikalnih podružnicah so pričeli z prednovoletnimi  oziroma zaključnimi 

sejami na katerih sem bil  na podlagi povabila prisoten, med drugim pa smo pričeli 

tudi s pripravami na prihajajoče volitve. 
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