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POROČILO O DELU OO SKEI ZA PODRAVJE  
JULIJ – AVGUST 2007  

 
 
 

V mesecu avgustu 2007 nismo izdali Informatorja, saj je to dopustniški mesec in je 
interes po branju takšnih inp. novicah manjši. Zato pa smo sklenili, da Vas na kratko 
informiramo o našem delu v mesecu juliju in avgustu 2007 v Informatorju številka 4. 
 
Kljub dopustniškim mesecem (julij in avgust) je bilo na sedežu Območne organizacije 
SKEI za Podravje zelo živahno. Zelo veliko je individualnih obiskov naših članov, kar 
pa pomeni, da se v podjetjih dogajajo velike nepravilnosti. Pritožb je vse več predvsem 
nad povračilom materialnih stroškov (prehrana in prevozi), nadurno delo, varstvo in 
zdravje pri delu, dolžina delovnega časa vključno z nadurnim delo, koriščenju dopusta 
inp.. 
 
V mesecu juliju 2007 smo vršili naslednje aktivnosti: 
- obiskali smo posamezna podjetja na osnovi vabil kot so: Elektrokovina predstikalne 
naprave, Mariborska livarna Maribor, TVT Nova, TBP Lenart itd. V teh podjetjih smo 
vršili razgovore s člani Izvršnega odbora SKEI po sindikalnih podružnicah in z vodstvi 
podjetij. Moramo povedati, da so razgovori glede posameznih problemov naših članov 
in delavcev potekali relativno ugodno. Nekateri problemi so se reševali takoj (nadurno 
delo, kvaliteta prehrane med delom, delovni pogoji inp.), nekateri problemi pa se bodo 
razreševali v določenem času kot npr. dvig osnovnih plač za posamezna delovna 
mesta, izplačilo celotnega regresa za letni dopust, varnost in zdravje pri delu inp. 
- sodelovali smo v projektni skupini Lokalnega zaposlitvenega pakta, ki deluje skupaj 
z Mariborsko razvojno agencijo in Zavodom za zaposlovanje – enota Maribor. 
- V prvi polovici meseca julija 2007 smo organizirali tiskovno konferenco na temo 
problematika plač. Tiskovna konferenca je bila zelo dobro obiskana. Na tiskovni 
konferenci sta poleg ožjega vodstva OO SKEI za Podravje sodelovala še  predsednica 
SKEI Slovenije Lidija Jerkič in sekretar za kolektivne pogodbe in plačni sistem 
Bogdan Ivanovič. Na tiskovni konferenci smo zelo kritično ocenili pogajanja za dvig 
plač po posameznih tarifnih razredih. Posebej je problem glede sklicevanja pogajalskih 
sestankov pooblaščenih predstavnikov delodajalcev v panogi kovinske industrije. 
Glede na obnašanje in odnos »nasprotne – delodajalske« strani, smo na sami 
konferenci izpostavili, da v kolikor se ti »podcenjevalni« odnosi s strani delodajalcev 
do pogajanja ne bodo uredili, se bo potrebno v SKEI-ju odločiti in uporabiti vsa možna 
zakonita sredstva sindikalnega boja. 
- Članom SKEI v podjetju Prosecurity je Območna organizacija SKEI za Podravje 
namenila solidarnostno pomoč zaradi neizplačanih plač zaposlenih v navedenem 
podjetju nad katerim je bil uveden stečajni postopek  v začetku meseca julija 2007.  
 
V mesecu avgustu 2007 smo vršili naslednje najbolj opazne aktivnosti: 
- Ravno tako smo v tem mesecu obiskovali posamezna podjetja oz. sindikalne 
podružnice na osnovi vabil kot so: Impol v Slovenski Bistrici, Mariborsko livarno 
Maribor, Elektrokovina predstikalne naprave in TVT Nova. V posameznih  
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podružnicah smo se pogovarjali predvsem o problemih, ki jih spremljajo pri 
vsakdanjih opravilih, pogajanjih in razgovorih z delodajalci. Zato smo se dogovorili, 
da bomo mesečno preverjali realizirane naloge oz., če se ne bodo dale rešiti z 
razgovori, bomo skušali najti rešitve na druge možne zakonite načine. 
- V drugi polovici tega meseca smo imeli sestanek s predstavniki SKEI mladi na 
katerem je bil prisoten tudi predsednik komisije aktiva SKEI mladi pri RO SKEI 
Slovenije kolega Vili Novak. Tako smo formalno pravno  formirali Aktiv SKEI mladi 
pri OO SKEI za Podravje  v naslednji sestavi: predsednica Katja Kosi, član Marko 
Mohorič, članice Karmen Mauko, Monika Gašparič in Jožica Mesarec. 
Novoustanovljen aktiv mladih  bo pripravil program dela in ga predstavil na eni od sej 
Izvršnega odbora OO SKEI za Podravje. Za začetek pa se bodo predstavili po različnih  
šolah. Prepričani smo, da bodo  s svojimi aktivnostmi prispevali k kadrovski krepitvi v 
podjetjih kot k promociji naše branže po različnih osnovnih in poklicnih šolah, da se 
bo skušalo čim več mladih vključiti v poklicno usposabljanje za kovinarje.  
- Konec meseca avgusta je sekretar Branko Medik podal po Radio Maribor izjavo 
glede plačne politike v naši branži. Izpostavil je predvsem odnos pogajanj s strani 
delodajalcev, večjo pomoč članstva pri pogajanjih na republiški ravni in krepitev vloge 
sindikata pri pogajanjih na podjetniški ravni. 
- Velike napore smo vložili, da bi se pogovorili z županom mestne občine Maribor 
glede problematike podjetja TVT Nova po novem se s kratico imenuje to podjetje STS 
(Simens transportation systems). Žal pa so bili vsi napori do danes zastonj. Namreč, ta 
župan nima več časa, da bi se seznanil s problematiko tega podjetja, ki ima 140 letno 
tradicijo v izdelavi vagonov in vlakov, pred volitvami pa je dajal drugačne bolj 
optimistične obljube. Lahko obljubimo, da si bomo to resnično dobro zapomnili in se 
temu primerno odzvali, ko nas bo on potreboval kot občane volivce. 
- Pozvali smo sedanje člane SKEI iz podjetja Prosecurity, da izpolnijo ustrezno 
dokumentacijo za vložitev terjatev podjetja v stečajnem postopku. To opravlja 
strokovna služba na OO ZSSS Podravja.  
 
Glede na vse navedeno je potrebno izpostaviti, da so navedene aktivnosti v 
posameznih mesecih le delček najbolj izstopajočih aktivnosti, da pa se dejanska 
vsebina nastale dnevne problematike vrši po sindikalnih podružnicah in jih skušajo 
predsedniki in sindikalni zaupniki reševati sproti, tako kot se dogovorimo na skupnih 
sestankih. 
 
Vse, ki boste informator brali  ponovno  vabim, da s svojimi predlogi prispevate še k 
boljši vsebini in zanimivejšemu branju našega glasila. Dodajte tudi Vaše kratke 
prispevke iz dnevnega dogajanja v podjetjih kjer delate in delujete kot sindikalni 
funkcionar ali član sveta delavcev.  
 
In na koncu si je še  dobro zapomniti, ko razmišljamo o stopnjevanju naših ukrepov: 
Dobro je vedeti, da je hrabrost vedno slepa, ker ne vidi nevarnosti in nezgod, zato jih 
moramo predvideti vnaprej. Noben ne bo namesto nas gladil in popravljal naših napak.  


