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POROČILO O DELU ZA MAJ 2010 
 

Mesec maj označujemo, kot mesec praznika dela. Ţe na samem začetku meseca smo 
organizirali razne prireditve oz. praznovanja, kjer so se zbirali delavke in delavci, mladi in 
upokojenci. Tako smo izmenjali razne spomine iz preteklosti, politična dogajanja, predlagane 
ukrepe vlade in še mnogo dogodkov iz preteklosti in sedanjosti.  
Poleg ţe ustaljenih vsakdanjih nalog, kot so pomoč individualnim članom in sindikalnim 
podruţnicam smo opravljali in izvedli naslednje aktivnosti: 

- Sodeloval sem v radijski tribuni, kjer smo se pogovarjali o revščini in ponovno na 
radijski oddaji glede delavskih pravic.  

- Za dan prvega maja sem bil slavnostni govornik na proslavi na Treh Kraljih. 
- Realizirali in pomagali smo pri konstituiranju novo izvoljenega Izvršnega odbora 

SKEI sindikalne podruţnice TVM na lokaciji bivšega TAM-a. 
- Sodeloval sem pri realizaciji letne seje KSP SKEI MLM 
- Realizirali smo letno sejo ReO SKEI Štajerska, ki je bila zadovoljivo  obiskana. 
- Aktivno smo sodelovali pri pogajanjih za podjetniško kolektivno pogodbo v podjetju 

Carrera Optyl. 
- Sodelovali smo na 38. redni seji IO RO SKEI Slovenije. 
- Sodelovali smo na sejah Izvršnih odborov sindikalnih podruţnic TVM, MLM, 

Elektrokovina predstikalne naprave, Lestro Ledinek in Carrera Optyl. 
- Sodelovali na sestanku predstavnikov organizacija odbora drugega drţavnega 

prvenstva v varilstvu in to v TIG, MAG in elektroobločnem postopku na Celjskem 
sejmišču.  

- Sodelovali na zboru delavcev v TVM. 
- Sodeloval na redni seji KSP SKEI MLM. 
- Izredno uspešno smo izvedli drugo tekmovanje v varilstvu v postopkih  TIG, MAG in 

elektroobločni postopek. Sodelovalo je 38 tekmovalcev iz različnih podjetij Slovenije.  
- Sodelovali na javni razpravi o problematiki gospodarstva v regiji Štajerska, na kateri 

je sodeloval drţavni sekretar v vladi RS. 
- Izvedli 14. izredno sejo IO ReO SKEI Štajerska. 
- Sodelovali na TV oddalji lokalne televizije glede revščine.  
- Sodelovali na delovnem posvetu s predsednico SKEI Slovenije. 
- Sodelovali na sestanku s predsednikom uprave MLM. 

 
Navedene in izpeljane naloge so del vseh aktivnosti, ki sva jih izpeljala skupaj predsednik in 
sekretar ReO SKEI Štajerska. V juniju pa pričakujemo pritiske, predvsem  poleg izplačila plač 
za maj še izplačilo regresa za ledni dopust za leto 2010.   
Najniţja višini regresa je 750,00 € oz. 760,00 € (za KPD za kovinske materiale in livarne), 
najvišja pa 1.049,46 € ( 70 % povprečne plače v RS). 
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