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POROČILO  O DELU ZA MESEC MAREC 

 

V mesecu marcu smo nadaljevali s pogajanji za podjetniško kolektivno pogodbo 

(PKP) za Carrero Optyl. Pogajanja so se dogajala v podjetju za normativni del. 

Pred enim letom so bila pogajanja prekinjena zaradi nesprejemanja sindikalnih 

zahtev, zato je vodstvo pripravilo nov osnutek pogodbe normativnega dela, 

katerega smo pregledali skupaj z našo strokovno službo – sekretar za KP in PS 

Bogdan Ivanovič.  Pogajanja še vedno potekajo konstruktivno in v smeri 

napredka. 

 

Predsednik sindikalne podružnice iz Tovarne kos in srpov Lovrenc na Pohorju, 

me je tudi ta mesec seznanil s težavami v podjetju, ponovno z neizplačilom 

plače.  Dogovorjen imam čim prejšnji sestanek z vodstvom. Vodstvo se je pred 

časom zamenjalo,  upamo pa , da  nam bo čim prej  uspelo vzpostavili kontakt. 

 

Prav tako smo pričeli s pogajanji s podjetniško kolektivno pogodbo v podjetju 

Arosa Mobilia, vendar smo že na samem začetku naleteli na neposluh in 

težave.  V podjetju na veliko odpuščajo zaposlene, iz meseca v mesec z  

obrazložitvijo zaradi prestrukturiranja podjetja. Dogovorjen imamo ponovni  

skupni sestanek. 

 

Na povabilo članov sindikata Sindikalne podružnice Lentherm Invest sem bil 

prisoten na njihovem članskem sestanku, kjer smo obravnavali delovanje 

sindikata v podjetju. 

 

V mesecu marcu je Nadzorni odbor pregledal poslovanje SKEI ReO Štajerska 

za leto 2013. Imeli smo sejo IO in ReO SKEI ReO Štajerska. Potrdili smo 

Finančno poročilo za leto 2013, sprejeli in potrdili Finančni plan za leto 2014 

in prav tako smo sprejeli in potrdili Program dela za leto 2014. 

 

Izvedli  smo tudi drugi del seminarja  PROMO, kateri je bil dobro - pohvalno 

sprejet in obiskan. 
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