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POROČILO O DELU ZA MESEC  DECEMBER   2014 

 

Mesec december se je pričel kar pestro in živahno. V naši sindikalni pisarni se je oglasilo kar 

lepo število naših individualnih članov. Nekateri so prišli poravnat sindikalno članarino, 

nekateri pa  so potrebovali informacije in pogovor, kateri ima tudi veliko težo, še posebej, ko 

se soočajo s težavami v službi. 

 

V začetku meseca sem bil povabljen na sestanek v SKEI TAM, kjer so predstavili  delovne 

aktivnosti in  nastalo perečo problematiko v kateri so se znašli. Udeležil  sem se zadnjega 

zaključnega sestanka IO SKEI Krebe Tippo, zadnjega zaključnega sestanka IO  SKEI v Arosa 

Mobilia in zaključnega sestanka IO SKEI Impol v Slovenski Bistrici 

 

Tudi na SKEI Slovenije je potekala zadnja zaključna seja Republiškega odbora,  na Gorjuši, 

katere sem se prav tako udeležil. 

 

S predstavniki sindikata v SP Metalna SRM smo se pogovarjali o delovanju Sindikalne 

podružnice v naprej, saj je prejšnji predsednik med letom odstopil s funkcije, zato je bil 

predlagan novi predstavnik, kateri že aktivno deluje. V  družbi  Lenthermu v Lenartu smo se 

ponovno sestali z direktorjem družbe, kjer se zadnje čase vrstijo odpuščanja delavcev zaradi 

pomanjkanja dela. Pogajali smo se tudi, o neizplačilu razlike regresa za letni dopust. Obljuba 

je bila dana, da bo opravljeno izplačilo ob koncu leta. 

 

Na SKEI ReO Štajerska smo prav tako imeli zadnjo zaključno sejo Izvršnega odbora in 

Regijskega odbora SKEI. Na zaključni seji je bila prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije 

Lidija Jerkič, katere je prisotne pozdravila in z dobrimi željami  za leto 2015 zaključila svoj 

nagovor. Prisotne sta pozdravila tudi predsednik SKEI ReO Štajerska Mladen Tramšek in 

sekretar SKEI ReO Štajerska Martin Dular,  ter zaželela da se naj leto 2015 začne na najboljši 

način. S pozitivnimi mislimi, s srečanji in stiski rok, z obeti za sodelovanje in uspeh vseh… 

 

Zato naj bo leto 2015 odločnih korakov in prijaznih besed, naj ovire postanejo premostljive in 

težave premagljive. 
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