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POROČILO O DELU ZA MESEC NOVEMBER  2014 

 

 

 

Udeležil sem se prve ustanovne seje novoizvoljenih članov  sveta delavcev v Palfingerju 

d.o.o. Maribor. Obravnavali smo Pravilnik Sveta Delavcev, katerega so dobili v vpogled 

novoizvoljeni člani.  Na prvi redni seji sveta delavcev bo ta šel v obravnavo, kjer se bodo 

obravnavale dopolnitve le tega, in ga nato tudi sprejeli. Prav tako bomo  pripravili osnutek, 

razdelitev del med sindikatom in svetom delavcev. Ker je večina novoizvoljenih članov v 

svetu delavcev novih, bomo za njih v začetku leta 2015 pripravili oz organizirali 

izobraževalni seminar. 

 

V TBP Lenart sem se udeležil sestanka z vodstvom podjetja, kjer smo s skupnim pogovorom 

reševali nastale težave v zvezi z prerazporeditvijo delovnega časa in nadurnim delom. Med 

drugim so  bili povodi  za sestanek tudi  številni anonimnih klici,  katere smo dobivali na 

SKEI ReO Štajerska. Skupni sestanek je potekal korektno, v obojestransko zadovoljstvo in 

upamo, da bodo dane obljube s strani vodstva držale. 

 

Med drugim sem se sestal s člani sindikata v Lenthermu Lenart. Zadnje čase je bilo kar nekaj 

odpovedi delovnega razmerja zaradi pomanjkanja dela. Proučevali smo pravilnost odpovedi 

delovnih razmerij. Dogovorjeni smo tudi za skupni sestanek z vodstvom podjetja, katerega 

planiramo v mesecu decembru. 

 

Na povabilo vodstva podjetja  Krebe Tippo sem se udeležil skupnega sestanka v podjetju, 

zaradi nenadne zaustavitve dela, ker so na tak način želeli realizacijo in informacijo od 

vodstva podjetja v zvezi z neizplačilom regresa. Po uspešnem razgovoru z vodstvom podjetja 

ni bilo izvedenih ukrepov in ne sankcij zoper delavce, kateri so  ustavili delo. Pa tudi obljuba 

za dokončno razliko  izplačila regresa je bila dana 

 

V naši pisarni se je oglasilo kar nekaj individualnih članov, kar nekaj pa se jih je na novo 

včlanilo v sindikat SKEI ReO Štajerska, kar  nas še posebej veseli, saj to pomeni, da ljudje 

zaupajo v sindikat. 

 

Mesec november smo zaključili tudi z zadnjo 29. redno  sejo IO SKEI ReO Štajerska. V 

mesecu decembru pa imamo  po planu še  skupno sejo Regijskega odbora  SKEI  Štajerska. 
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