
1 

 

 

    Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

   REGIJSKA ORGANIZACIJA ŠTAJERSKA 

  Neratova ulica 4, 2000 Maribor 

 Tel.št.: 02/2348-314,2348-310, 2348-311  fax.št.: 02/2348-306 

E-mail:martin.dular@skeipodravje-sindikat.si 

                                E-mail: branko.medik @skeipodravje-sindikat.si;  

    E-mail:ljubica.robnik@skeipodravje-sindikat.si 

                               Spletna stran: http://www.skeipodravje-sindikat.si 

                               Matična št.: 1116045 

                              Davčna št.: 31656935 

 

 
POROČILO O DELU ZA MESEC APRIL 2011  

 
 

I. Izvedli smo Programsko sejo Regijskega odbora ReO SKEI Štajerska na 
kateri smo obravnavali: 

 
- finančno poročilo ReO SKEI Štajerska 
- razrešnica dosedanjih članov regijskega odbora ReO SKEI Štajerska 
- razrešnica dosedanjih članov IO ReO SKEI Štajerska 
- potrditev novih članov regijskega odbora ReO SKEI Štajerska 
- potrditev novih članov IO ReO SKEI Štajerska 
- potrditev predlogov za delegate na VI. kongresu SKEI Slovenije  
- obravnavali in sprejeli predlog programa dela ReO SKEI Štajerska za leto 2011  
- obravnavali poročilo nadzornega odbora ReO SKEI Štajerska za leto 2010. Le 

ta je ugotovil, da je finančno materialno poslovanje potekalo v skladu s 
Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. 

 
II. Sklicali smo 1. redno sejo Izvršnega odbora ReO SKEI Štajerska na kateri 

smo obravnavali: 
- sanacijski program ReO SKEI Štajerska 
- pregled članstva v ReO 

SKEI Štajerska 
- zapisnik  Statutarne 

komisije pri RO SKEI 
Slovenije 

- volitve za predsednika 
ReO SKEI Štajerska 

- predlog sindikalne 
podružnice SKEI 
Carrera Optyl Ormož za 
podelitev odličja SKEI 
Slovenije za 
posameznega člana 
SKEI Emanuela 
Gaubeja. Predlog za 
podelitev odličja je bil 
soglasno potrjen. 

- sprejeli sklep, da skupaj s SKEI Impol organiziramo 1. majsko prireditev pri 
Treh kraljih na Pohorju. 
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III. Ostale aktivnosti v mesecu aprilu 2011 
- skupaj s predsednikom ReO SKEI Štajerska sva se udeležila sestanka v 

podjetju Elektrokovina predstikalne naprave, kjer smo se seznanili z slabo 
situacijo podjetja in novim direktorjem podjetja 

- udeležil sem se posveta 
s svetom delavcev in 
IO sindikalne 
podružnice SKEI 
Carrera Optyl na 
katerem smo 
obravnavali kriterije za 
določitev presežnih 
delavcev v podjetju 
Carrera Optyl Ormož. 
Od vodstva podjetja 
Carrera Optyl Ormož 
smo prejeli obvestilo o 
odpovedi pogodbo o 
zaposlitvi večjemu 
številu delavcev iz 
poslovnih razlogov. 
Razlogi vodstva podjetja za takšno odločitev so: gospodarska kriza v letu 2009, 
upad naročil in pritisk mednarodne konkurence. 

 
Kot posledica zmanjšanja povpraševanja proizvodnih količin bo do konca II. 
kvartala leta 2011 postalo nepotrebno delo za 150 delavk in delavcev, kar 
predstavlja v skladu s 96. členom Zakona o delovnih razmerjih večje število 
presežnih delavcev. Od vodstva podjetja smo prejeli predlog kriterijev za 
določitev presežnih delavcev, ki ga  bomo obravnavali skupaj z našimi predlogi 
na skupnem posvetu, ki bo potekal 6. maja 2011.  
 
 
 
                    Sekretar ReO SKEI Štajerske 
   
                                Martin Dular 
 


