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POROČILO O DELU ZA MESEC  APRIL 2012 
 
 

April je mesec v katerem sem pred enim letom pričel z delom  sekretarja SKEI ReO Štajerska  

in kar ne morem verjeti kako čas beži,  in da je že naokoli eno leto mojega službovanja.  

 

Svoje delo sem pričel  z vso zagnanostjo, poln novih idej in z veliko mero optimizma. Kar 

hitro sem odkril in se soočil z nepravilnostmi, katere so se leta nazaj dogajale  na SKEI ReO 

Štajerska. Skupaj z našim odvetnikom smo  ustrezno in v najboljši možni meri zaščitili ugled  

SKEI ReO Štajerska, in s tem pripomogli, da nismo omajali spoštovanja in dobrega imena 

SKEI . 

 

Kljub težavam, ki smo jih imeli smo ustrezno  prebrodili krizo, ter pogumno in pošteno 

stopali naprej z vztrajnim  delom, dobrim zgledom, ter uspešno  realizirali zadane plane dela. 

 

V mesecu aprilu smo nadaljevali s seminarjem iz  računalništva in upam trditi, da smo  

udeleženci seminarja pridobili veliko novega  računalniškega znanja. Zahvala gre odličnima  

predavateljicama  iz šole B2, ki sta bili zelo strokovni  in strpni. 

 

Sodeloval sem na radijski tribuni Radia Maribor na temo problematika v Štajerski regiji. 

Odziv slušateljev radia Maribor, radijske tribune je bil zelo velik,  predvsem  jih je zanimalo 

kako delujemo v naši regiji, kako pripomore  sindikat za izboljšanje delavčevih kriznih 

razmer  in na kakšen način se bo sindikat SKEI  trudil  za varnejšo prihodnost delavcev, naših 

članov. Poslušalce Radia Maribor je med drugim zanimalo, kaj državljane čaka  v prihodnje 

in kako se bomo sindikati odzivali  na predlagane spremembe, ki jih izpostavlja nova vlada.  

 

Na sedežu naše regije so se oglasile odpuščene delavke Elektrokovine PN.  Skupaj z našim 

odvetnikom smo pregledali njihovo dokumentacijo – odpovedi pogodbe o  zaposlitvi in ostalo 

dokumentacijo, katere bodo še dopolnile, da bomo lahko pripravili ustrezne izračune za 

njihovo prikrajšanje,  nakar bo odvetniška pisarna vložila tožbe. Socialno ogrožene delavke so 

vložile tudi zahtevke za solidarnostne pomoči, katere bomo ustrezno obravnavali. 

 

S SKEI  Pomurja smo 17.4.2012 

organizirali seminar v Pomurju na 

temo problematike iz področja 

ženskih vprašanj, katero je 

predstavila predsednica komisije 

za ženska vprašanja Mateja 

Gerečnik, predsednica SKEI 

Lidija Jerkič je govorila na temo; 

Sindikat SKEI danes ter delo in 

odgovornost slehernega 

sindikalnega zaupnika, in  o 

agencijskih delavcih.  
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Branko Amon sekretar  SKEI ReO Velenje, je predstavil projekt pridobivanja novega 

članstva. Iskrena zahvala  gre kolegom iz Pomurja za dobrodošlico in izvedbo seminarja, 

kateri bo prav gotovo pripomogel k uspešnejšemu delovanju. Iz SKEI  ReO Štajerska se je 

udeležilo 22 udeležencev,  trije so se zaradi zadržanosti opravičili, oz odpovedali udeležbo. V 

prihodnje si želimo še tovrstnih izobraževanj, saj nam težka  situacija postavlja vedno  višje 

zahteve, katerim bomo  kos z bogatimi delovnimi izkušnjami,  s svojim znanjem in 

strokovnostjo. 

 

Prav tako smo v polnem teku za  pripravo tekmovanja varilcev, katero bo 18.5.2012 v 

prostorih Celjskega sejma.  Varilo se bo po postopku MIG in TIK.  Sindikat SKEI že 3. leto 

sodeluje pri izvedbi tega tekmovanja, katerega organizira Društvo za varilno tehniko Maribor. 

S tekmovanjem varilcev ohranjamo dolgoletno tradicijo predhodnega tekmovanja kovinarjev. 

 

Imeli smo  10. redno sejo IO SKEI ReO Štajerska, kjer smo se med drugim  dogovorili o 

praznovanju delavskega praznika – prvega maja, katerega vsakoletno organizira sindikat 

SKEI Impol . 

 

S povabilom smo  seznanili  naše člane.  Tako kot vsako leto želimo, da se naši člani 

udeležijo proslave ob 1. maju na Treh Kraljih v čim večjem številu,  saj prvi maj pomeni 

simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v 

začetku  maja 1886 v Chichagu. V spomin na obliko sindikalnega boja  so  čikaški dogodki 

prerasli v proslave ob 1. maju, od leta 1948 pa je v Republiki Sloveniji uzakonjen tudi kot 

državni praznik, katerega si ne pustimo vzeti. 

 

 

 

                                                                                                 Sekretar SKEI ReO Štajerska 

                                                                                                             Martin Dular  


