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POROČILO O DELU ZA JUNIJ 2010  

 

V juniju so se že začeli kazati večji znaki aktivnosti po sindikalnih podružnicah po podjetjih. 
Namreč, v večini podjetij so bili v pričakovanju izplačila regresa za letni dopust. V naši regiji 
imamo tudi dve podjetji, ki še delodajalec oz. latnik ni poravnal te obveznosti iz preteklega 
leta. Tako še niso izplačali druge polovice regresa za letni dopust za leto 2009 v Tovarni vozil 
Maribor, ki je v večinski lasti Viator & Vektor in v podjetju Karoserije, ki je v lasti Unuk 
Franca. Lastnik je v tem podjetju tudi prokurist. Obe podjetji sta na lokaciji bivšega TAM-a. V 
ostalih 73 sindikalnih podružnicah, kolikor jih pokrivamo v regiji SKEI Štajerska,  pa je 
večina podjetij izplača do konca junija regres za letni dopust, nekaj pa bo tudi takšnih, ki 
bodo regres izplačali delno, ostalo pa do začetka novembra 2010. Dokončne rezultate izplačil 
regresa bomo izvedeli v prvi polovici meseca julija, ko prejmemo vprašalnike iz podjetij.  
 
Poleg ustaljenih nalog smo vršili v juniju 2010 še naslednje naloge in aktivnosti: 

- sodelovali na 39. redni seji Izvršnega odbora RO SKEI  Slovenije, 
- izpeljali 11. redno seji Regijskega odbora ReO SKEI Štajerska, na kateri je sodelovala 

tudi predsednica SKEI Slovenije kolegica Lidija Jerkič, 
- uspešno sodelovali na VII. letnih igrah SKEI Slovenije, ki so jih uspešno organizirali 

kolegi iz Zagorja ob Savi, 
- sodelovali na 4. konferenci ZSSS OO Podravje in Koroška,  
- sodelovali na seji Izvršnega odbora Društva za varilno tehniko Maribor, kjer smo 

analizirali 2. državno prvenstvo v varilstvu Slovenije, kjer smo bili eden od glavnih 
organizatorjev tekmovanja, 

- sodelovali na sestankih SKEI  v Tovarni vozil Maribor, 
- aktivno sodelovali na okrogli mizi na temo prožna varnost v zaposlovanju starejših 

delavcev,  
- sodeloval na sestanku z vodstvom strokovne službe v MLM, 
- sodeloval na TV Slovenije glede gospodarske problematike v Podravju, 
- aktivno sodelovali na delavnici, ki jo je organizirala SKEI Slovenije v Radovljici,  
- sodeloval na delovnem razgovoru s predsednico SKEI Slovenije,  
- bil prisoten na sestanku v podjetju Avto Nad, 
- aktivno sodelovali z različnimi mediji, 
- organizirali in uspešno izpeljali tiskovno konferenco na temo problematike poslovanja 

Tovarne vozil Maribor. 
 
Tako kot vsak mesec so navedene aktivnosti le del tistih, ki smo si jih zadali s programom 
dela Regijskega organizacije SKEI Štajerska. Po naši oceni pa kaže, da bodo aktivnosti takoj 
po dopustih (julij in avgust) zelo močne in živahne. 
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