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POROČILO O DELU ZA MESEC OKTOBER 2014 

 

 

V mesecu oktobru smo imeli izobraževalni seminar na otoku Krku, v Omišalju namenjen 

vsem  predsednicam, predsednikom in podpredsednikom Sindikalnih podružnic SKEI ReO 

Štajerska.  Seminar smo skupno izvedli s  sindikalnimi predstavniki iz SKEI ReO Ljubljane in 

okolice, s katerimi smo lahko  podelili medsebojne izkušnje, znanje in pa tudi priložnost za 

sklepanje prijateljskih vezi. Udeležba je bila zelo dobra.  

 

Prvi del seminarja je vodila »naša«  že skoraj stalna predavateljica Nena Dautanac iz šole 

odličnosti. Seminar je bil namenjen predvsem voditeljstvu in vodenju skupine  ljudi, kar je 

ena od osnovnih vlog vsakega  sindikalista. 

Na izobraževalnem seminarju smo imeli naslednje teme : 

 

- motivacija zaposlenih 

- osebnostni tipi ljudi,  osnovne čustvene človeške potrebe 

- kaj ljudi najbolj motivira 

- sindikat in njegovo povezovanje 

 

Drugi del seminarja je vodil sekretar SKEI za KP in PS Bogdan Ivanovič. Predstavil je pomen  

vseživljenjskega učenja zaposlenih pri delodajalcu in prenašanje znanja med zaposlene. 

Predstavil je tudi Socialni dialog pri delodajalcu po ZDR-1. 

 

Udeleženci so imeli možnost sodelovanja, kar je zelo koristno pri opravljanju sindikalnega 

dela, seminar je bil vsebinsko bogat, pester in tudi sproščujoč. Vsi udeleženci seminarja so 

prejeli tudi potrdila o opravljenem izobraževanju. 

 

Mesec oktober je žal  zaznamoval tudi  stečaj Inotehne iz Slovenske Bistrice. V podjetju  

Palfinger d.o.o smo imeli sejo sindikata, na katero je bil tudi povabljen novoizvoljeni 

predsednik sveta delavcev. V podjetju Arosa Mobilia sem prisostvoval na sestanku, kjer so 

bile predstavljene težave z vodstvom podjetja ter  z odpuščanji, katerih  ni videti konca. V 

Impolu v Slovenski Bistrici sem bil na pogovoru  s predsednikom sindikata Impol in 

predsednikom regije SKEI Štajerska  Mladenom Tramšek o aktualnih  aktivnostih katere 

imamo namen realizirati  do konca leta. Opravil sem tudi razgovor z vodstvom podjetja  

Ecom Ruše, glede pravilne delitve in nakazila sindikalne članarine. 

 

Med drugim se je  na SKEI ReO Štajerska oglasilo veliko individualnih članov sindikata po 

nasvet. Določenim članom  smo zaradi težavne problematike izdali tudi napotnice za 

odvetniško službo.  
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