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Mesec april na koncu označimo kot zaključek prvega kvartala tekočega leta in že na grobo
ocenjujemo, kako se bo zaključilo poslovno leto v posameznih podjetjih. Prva tretjina leta je v
preteklosti ponavadi že pokazala kakšno bo poslovno leto. Glede na to, da pa je situacija v
podjetjih in na trgu izredno negotova, je kakršna koliko prognoza - ocena  zelo nejasna.

  

V mesecu aprilu 2010 smo izvrševali naslednje aktivnosti:

    
    -    - Organizirali in izpeljali smo 23. redno sejo IO ReO SKEI Štajerska, na kateri smo
obravnavali in sprejeli Poročilo o delu OO SKEI za Podravje za leto 2009, poročilo o finančno
materialnem poslovanju za leto 2009 in obravnavali ter sprejeli osnutek Programa dela ReO
SKEI Štajerska za leto 2010.     
    -    - Prisotni smo bili na sestanku z vodstvom podjetja Tovarna vozil Maribor glede izplačila
plač za februar in marec 2010.     
    -    - Bili smo prisotni na sestanku pri predsedniku uprave MLM, kjer smo se pogovarjali o
problematiki podjetja MLM.     
    -    - Bili smo prisotni na seji RO SKEI Slovenije in nato na konferenci ZSSS v kinu Vič glede
sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvene zakonodaje,
zakona o malem delu, zakona o delovnih razmerjih itd.     
    -    - Kot priča sem sodeloval na Delovnem sodišču na Ptuju glede naše članice iz podjetja
Carrera Optyl, zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.     
    -    - Organiziral sem obisk delegacije iz Srbije v podjetju MLM.    
    -    - Prisoten sem bil na sestanku z direktorjem Delavske hranilnice - enota Maribor, kjer
smo se pogovarjali med drugim tudi glede ugodnejših kreditnih pogojih za naše člane in o
odprtju transkacijskega računa ReO SKEI Štajerska pri Delavski hranilnici.     
    -    - Bil sem na obisku v Tovarni kos in srpov v Lovrencu na Pohorju, kjer smo se s strani
vodstva podjetja seznanili s kakšnimi težavami se v podjetju ukvarjajo.     
    -    - Organizirali in izpeljali smo 12. izredno sejo ReO SKEI Štajerska.    
    -    - Bili smo prisotni na 37. redni seji IO SKEI Slovenije in 15. redni seji RO SKEI Slovenije.
Obe seji sta imeli značaj letnih sej, kjer so se obravnavala poročila o delu in finančna poročila
za preteklo leto ter sprejemal program dela in finančni plan za leto 2010. Seji sta se odvijali
precej tekoče, brez večjih in obsežnih razprav.     
    -    - Začeli smo z resnimi pripravami na 2. državno tekmovanje varilcev v Celju.    
    -    - Sodeloval sem na seji IO KSP SKEI MLM, kjer smo se pogovarjali o realizaciji izvedbe
letne seje KSP SKEI MLM.     
    -    - Sklicali smo 10. redno (letno) sejo Regijskega odbora ReO SKEI Štajerska, vendar pa
je bila zaradi velike večine odsotnih članov preložena za en teden in sicer na četrtek 06. maja
2010.     
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Kljub vsem težavam, ki jih imamo v posameznih sindikalnih podružnicah, smo npr. v aprilu
uspešno izpeljali volitve za novo sindikalno vodstvo v  podjetju Tovarna vozil Maribor.
Predsednik je bil izvoljen na neposrednih volitvah, kjer so ga volili člani SKEI v tem podjetju in
kar štejemo za poseben uspeh, so se zaposleni, ki jih je bilo večina doma na čakanju, udeležili
volitev v velikem številu v tovarni.  Skratka volitve so uspele. Čestitamo novemu vodstvu
sindikalne podružnice SKEI TVM in jim želimo uspešno vodenje sindikalne podružnice.
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