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Poročilo o delu  za mesec januar 2012 
 

 

Za nami je naporno leto, pred nami, pa še ne vemo kakšno. Je še nepopisan list, ki ga bodo 

polnili različni dogodki, tako dobri in žal tudi slabi. 

 

Kljub vsemu, da ne vemo kaj nas v letu, ki je pred nami čaka, vstopamo v mesec januar 

optimistično in z dobrimi občutki, ter s polnim delovnim zagonom. 

 

V mesecu januarju se je nadaljeval projekt seminarja C4C za sindikalne zaupnike SKEI iz 

Pomurja, Velenja, Celja in Ptuja. Programi so bili  namenjeni zmanjševanju stresa pri 

zaposlenih, skrb za dobro počutje zaposlenih in  motiviranost , kar bi naj omogočalo dobro 

organizacijsko klimo. Vsi štirje seminarji,  so tvorili celovito temo, kateri so sestavljali 

obvezen program izobraževanja navedenih struktur SKEI.  

 

V začetku meseca smo opravili tudi razgovor z likvidacijskim upraviteljem Montavar Metalna 

Nova na katerem sta bila prisotna tudi naš odvetnik Bojan Grubar in Bogdan Ivanovič 

sekretar za plačno politiko KPD. Likvidacijskega upravitelja smo seznanili glede neizplačanih 

terjatev do delavcev. Dogovorili smo se, da se do naslednjega sestanka pripravi višina 

terjatev s strani lastnika do delavcev.  

 

V tem mesecu so me obiskali predstavniki policijske kriminalistične službe, prvič so opravili 

razgovor  v zvezi z s kršitvami v družbi Karoserije, drugič pa zaradi  zlorabe,  katero smo 

odkrili na SKEI ReO Štajerska. 

 

Naša regija se je tudi udeležila 18. državnega  prvenstva v smučarskih tekih in veleslalomu na 

Golteh, dne 20.1.2012. Samo tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano, tekmovalo se je v 

zdravem športnem duhu in  smo zelo  ponosni na naše tekače, kateri  so zasedli 2. in 3. mesto. 

 

 

  
 



Tako kot predhodne mesece, smo  bili tudi v tem mesecu veliko prisotni  na terenu v naših 

sindikalnih podružnicah, po zastavljenem planu in po sprotnih potrebah in sicer v  Palfinger 

Marine, Palfinger d.o.o., Carrrera Optyl, Elektrokovina PN.  

 

Opravili smo tudi razgovore v zvezi z aktivnostmi za priprave tekmovanja varilcev v letu 

2012, katero bo potekalo v mesecu maju. Skupaj z društvom za Varilno tehniko Maribor, 

kateri so organizatorji   3. varilnega tekmovanja, bi naj sodelovali  na Celjskem sejmu, saj 

želimo ohraniti tradicijo starih  kovinarskih tekmovanj. 

 

Na vsa dogajanja žal nimamo vpliva, zato se vedno ne odvija vse po naših načrtih in željah.  

V zvezi z aktualno problematiko smo v tem mesecu sklicali dve seji IO SKEI ReO Štajerska  

tako  izredno kot  redno. 

 

Za vse situacije, ki  nas v letu 2012 čakajo, bomo potrebovali veliko optimizma, poguma, volje 

in strpnosti, in kadar je volja, so težave majhne. 

 
Odgovorni smo za tisto, kar naredimo, pa tudi za tisto česar ne. (Voltaire) 
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