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POROČILO O DELU OBMOČNE ORGANIZACIJE SKEI ZA PODRAVJE  
ZA APRIL 2007 

 
Območna organizacija SKEI za Podravje obsega občine od Ormoža, Slovenske Bistrice, 
Lenarta in Ruš. Je ena večjih v Slovenskem prostoru in šteje 74 sindikalnih podružnic in 4 
Konference sindikalnih podružnic.  
 
Poleg osnovnih – stalnih aktivnosti, ki jih vršimo za člane SKEI v Podravju, smo aktivni še na 
drugih področjih. Izpostaviti je potrebno, da servisiramo člane dnevno, posebej veliki 
»pritisk« pa je ob ponedeljkih in sredah, ko imamo uradne ure. Ta dva dneva so na sedežu OO 
ZSSS Podravja prisotna tudi odvetnika, ki pogodbeno delata za sindikata dejavnosti.  
 
V aprilu 2007 sva bila s predsednikom OO SKEI za Podravje prisotna na seji Izvršnega 
odbora RO SKEI Slovenije, ki je bil tokrat sklican v Mežici oz. je nadaljeval delo na 
Prevaljah. Seja je potekala v mirnem in pozitivnem vzdušju, kar je še posebej  prisotno na 
vseh  dosedanjih sejah organov RO SKEI Slovenije. Obravnavali smo projekt pridobivanja 
novega članstva in predstavljena nam je bila nova spletna stran. Ravno tako pa smo bili 
podrobno seznanjeni s poročilom o delu s seje IMF, predlogom dogovora o sodelovanju s 
sindikatom kovinarjev Srbije in raziskavi o prestrukturiranju  novih držav članic v EU. 
Posebej temeljito smo razpravljali o viziji in poslanstvu SKEI kot organizaciji kot celote. 
Tako smo svoje videnje predstavili iz območij in regij. Vse skupaj pa moramo obravnavati  na 
območjih in regijah in pozitivne zaključke iz razprave uporabiti v realizaciji  projekta 
pridobivanja novih članov. Skratka seje IO RO SKEI Slovenije se je zaključila v pozitivnem 
in konstruktivnem vzdušju, kar kaže velik napredek v tem mandatu.  
 
V aprilu smo sodelovali na sestankih Izvršnih odborov v Tovarni bovdenov in plastika v 
Lenartu, kjer smo razrešili nekatere probleme, kot so delo preko polnega delovnega časa, delo 
ob pravnikih in druge probleme s katerimi se delavci dnevno srečujejo. Prav tako smo 
vzpostavili v tem mesecu kontakt z namestnikom generalnega direktorja Slovenskih železnic 
in ga tudi obiskali v Ljubljani, s predstavniki sindikata, sveta delavcev ter stroke iz podjetja 
TVT Nova Maribor. Namreč, vodstvo podjetja povzroča v tem podjetju velike težave s 
svojimi pristopi in načinom dela. Vsled navedenega skušamo vzpostaviti tudi kontakt z 
županom mesta Maribor, ki pa smo kljub obljubam manj uspešni. Zato pa bomo skušali 
razrešiti nastalo situacijo v tem podjetju po drugi poti.  
 
V sredini tega meseca smo gostili tudi štiri člansko makedonsko delegacijo in to predsednika 
in generalno sekretarko makedonskih kovinarjev ter dva predstavnika iz podjetja Silmak, ki 
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proizvaja ferosilicij podobno kot podjetje v Rušah na lokaciji Tovarne dušika Ruše. Ob tem je 
potrebno posebej poudariti, da so nas tako predstavniki sindikata kot vodstvo podjetja zelo 
lepo sprejeli. Poleg delegacije iz Makedonije so bili prisotni še predsednica SKEI Slovenije, 
predsednik in sekretar OO SKEI za Podravje in sekretar za regionalizacijo pri SKEI 
Slovenije.  
 
Na pobudo predsednika OO SKEI za Podravje in predsednice sindikalne podružnice SKEI iz 
poslovne enote Unior Zreče v Mariboru smo organizirali sestanek s predsednikom SKEI 
Unior Zreče, ki se je odvijal v prostorih Term Zreče. Na sestanku so bili prisotni poleg 
predsednice sindikalne podružnice SKEI Unior iz Maribora še član Izvršnega odbora te 
podružnice in obenem član sveta delavcev Uniorja iz Zreč, sekretar OO SKEI za Podravje in 
predsednik SKEI Unior Zreče. Izpostavljeni so bili nekateri problemi z zahtevo, da se ti v 
prihodnjih mesecih razrešijo. Osnovna zahteva je bila, da se delavce v Mariboru jemlje enako 
pravno kot vse delavcev v Zrečah, da se predsednico sindikalne podružnice SKEI iz Maribora 
redno vabi na vse sestanke sklicane v Zrečah, kjer bodo potekali pogovori o delavcih, 
njihovih pravicah in dolžnostih inp. Vsa zagotovila smo dobili od predsednika SKEI  Unior 
Zreče.  
 
Sodelovali smo tudi na sestankih oz. zboru članstva v podjetju MLM, konkretno v poslovni 
enoti proizvodnje bakra, bakrovih zlitin in izdelkov na bazi bakra. Sestali smo se tudi s 
predsednikom uprave tega podjetja, ki ima zelo velik posluh za delo s sindikatom. Moramo 
ugotoviti, da se je razrešilo kar nekaj odprtih vprašanj, ki so nam povzročali veliko preglavic.  
 
V tem mesecu je odprla svojo prenovljeno poslovalnici tudi Delavska hranilnica v Mariboru s 
katero dobro sodelujemo. Njihovi prostori so po novem na Glavnem trgu v Mariboru, eni 
prostori pa so ostali še v Gosposki ulici.  
 
Sekretar OO SKEI za Podravje je sodeloval ob koncu meseca tudi na sestanku Sveta 
partnerjev, ki deluje in ga sklicuje Zavod za zaposlovanje – enota v Mariboru. Na sestanku 
smo predvsem razglabljali skrb glede velikega pomanjkanja moške delovne sile in probleme v 
zvezi s tem. Predstavljen nam je bil projekt kako priti do ugodnejših kazalcev v zvezi s tem. 
Projekt je bil izdelan skupaj z MRA (Mariborsko razvojno agencijo). 
 
Ob koncu tega meseca se je vršila tudi 8. redna seja Izvršnega odbora OO SKEI za Podravje. 
Na dnevnem redu so bile naslednje točke kot so obravnava zapisnika in realizacija sklepov 
prejšnje seje tega organa, poročilo o delu sekretarja in predsednika OO SKEI za Podravje med 
obema sejama, finančno poročilo prihodkov in odhodkov za januar – marec 2007, operativni 
program dela OO SKEI za Podravje za maj in junij 2007. Po dokaj obširni in relativno kritični 
razpravi pri posameznih točkah dnevnega reda, smo se z večino prisotnih zedinili, da moramo 
zadane naloge izvrševati enotno in si pomagati drug drugemu, kolikor je v močeh 
posameznega člana Izvršnega odbora OO SKEI za Podravje.  Drugih večjih zapažanj o delu in 
delovanju med obema sejama ni bilo.  
 
Na pobudo sekretarja OO SKEI za Podravje je bila sklicana Izredna seja Izvršnega odbora 
sindikalne podružnice SKEI Carrera Optyl v Ormožu. Sestanek je potekal v dokaj ugodnem 
vzdušju in moramo posebej naglasiti, da bodo morali kljub relativno dobro zastavljenemu 
delu, v tem okolju še spremeniti določen način dela, ki je ostal iz preteklosti. Več bodo morali 
sodelovati s svetom delavcev v podjetju in bolj odločno zahtevati pojasnila in zahteve za 
izboljšanje stanja v podjetju od vodstva podjetja.  
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Čisto na koncu meseca aprila smo se udeležili delovnega razgovora z generalnim sekretarjem 
evropske sindikalne zveze kovinarjev Petrom Schererjem. Ta visok sindikalni funkcionar je 
bil gost predsednice SKEI Slovenije in je bil tudi slavnostni govornik na prvomajskih 
prireditvah na Rožniku in Opatjem selu. Razgovor je bil zelo koristen, saj smo dobili precej 
informacij o dogajanjih v Evropi na sindikalnem področju.  
 
Zelo bogat in relativno razgiban mesec je potrebno zaključiti s mislijo: LE ENOTNI IN 
SLOŽNI BOMO USPEŠNEJŠI PRI SVOJEM DELU IN POSLANSTVU. 
 
         
          SEKRETAR  
          Branko Medik  


