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POROČILO O DELU OO SKEI ZA PODRAVJE – JUNIJ 2007  

 
Čeprav smo že globoko zakoračili v dopustniške dni se aktivnosti na OO SKEI za 
Podravje nikakor nočejo umiriti, nasprotno v teh vročih dneh so še bolj pestre. 
Res pa je, da ravno podnebne razmere še kako vplivajo na razmišljanje ljudi. 
Posebej bi pri tem omenil vodstva podjetij, ki imajo v teh dneh največ dela in 
raznih storitev, tako, da imajo zaposleni veliko problemov z pridobitvijo dopusta 
inp. Človek si zmeraj postavi vprašanje, kaj le ti odgovorni  počnejo  med letom, 
ko nam ponujajo ob izteku tekočega leta v obravnavo letni koledar dela za 
prihodnje leto, med letom pa se vse obrne na glavo.  
 
V začetku meseca smo imeli sestanek Komisije za projekt pridobivanja novega 
članstva. Komisija je pregledala dospele predloge in pripombe ter oblikovala 
gradivo za sejo RO SKEI Slovenije. Sam projekt pridobivanja novega članstva se 
že uresničuje po območjih oz. regijah. Zato pozivamo vse predsednike-ice 
sindikalnih podružnic, KSP SKEI in vse sindikalne zaupnike k aktivnem 
pridobivanju novih članov. V naši organizaciji imamo kaj pokazati in je vsaj 
sedem dobrih razlogov, da se nam pridružijo novi člani in ti razlogi so: smo 
sopodpisniki kolektivnih pogodb na ravni podjetja in države, dajemo različne 
solidarnostne pomoči, nudimo brezplačno pravno pomoč,brezplačno pravno 
zastopamo v delovnih sporih naše članstvo,  vsak član je kolektivno nezgodno 
zavarovan v primeru trajne invalidnosti in smrti, uvedena je kartica ugodnosti in 
preko Delavske hranilnice d.d. si člani lahko pridobijo  ugoden kredit.  
 
V prvi polovici junija 2006 smo se udeležili sestankov različnih komisij in 
odborov po podjetjih oz. sindikalnih podružnicah. Poseben pomen je imel 
sestanek, ki ga je sklicala uprava Impola v Slovenski Bistrici. Na tem sestanku 
smo se pogovorili in z argumenti dokazali reprezentativnost sindikata v podjetju 
in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem. Na sestanku je sodeloval tudi v.d. 
generalnega sekretarja Združenja delodajalcev g. France Kokalj.  
 
S sekretarjem sindikata SKEI TAM smo začeli z razgovori glede možnosti 
pomoči našim članom v družbi Prosecurity. Nad omenjeno družbo je vložen 
stečajni postopek, ki pa še do konca meseca junija 2007 ni bil objavljen v 
Uradnem listu.  
 
Pomemben dogodek, ki se je zgodil v tem mesecu je podpis pogodbe Lokalno 
zaposlitvenega pakta. V njem sodelujejo: Zavod RS za zaposlovanje – območna  
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enota Maribor, Mestna občina Maribor, Mariborska razvojna agencija p.o. in 
institucije pristopnice: Univerza v Mariboru, Center za socialno delo Maribor, 
Gospodarska zbornica Maribor, Območna obrtna zbornica Maribor, Adecco, PS 
Cimos TAM Ai, Rdeči križ Maribor, OO ZSSS Podravja, OO SKEI za Podravje, 
Občina Slovenska Bistrica, Občina Ruše, Šolski center Ptuj in Policijski sindikat 
Podravja. V tem združenju se bo projektno pristopilo k možni razrešitvi 
brezposelnosti, pridobivanju novih kadrov inp. V ta namen se je ustanovilo 10 
različnih  projektnih skupin.  
 
V torek, 12. junija 2007 je bila v Ljubljani sklicana 11. redna seja IO SKEI 
Slovenije, na kateri smo sprejeli nekaj sklepov in informacij kot so: seznanjeni 
smo bili z aktivnostmi  vodstva SKEI Slovenije, sestankom vodstva sindikata 
Hrvaške, posredovan je bil predlog  GZS in ZDS za dopolnitev KPD, o izvedenem 
seminarju za sindikalne zaupnike v Radovljici,  pripravah na 4. letne športne igre 
SKEI Slovenije itd.  
Sprejeti so bili tudi sklepi, da se s 1. avgustom 2007 najnižje osnovne plače po 
KPD in vse osnovne plače pri delodajalcih povišajo: 

a) za KP za kovinsko industrijo Slovenije za 4,1 % 
b) za KP za elektro industrijo Slovenije za 4,6 % in 
c) za KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn za 8, 2 %. 

Za vse tri KPD bi naj znašal polni (najnižji) regres za letni dopust za leto 2007  
650 €. Predlog zgoraj navedenih  sklepov še mora biti potrjen s strani GSZ in 
ZDS. 
Sprejelo se je še nekaj predlogov kadrovske komisije in potrdila se je 
kandidatura za sekretarja OO SKEI za Koroško. 
 
Druga polovica junija je bila v znamenju seminarja in seje članov RO SKEI 
Slovenije, ki se je vršila v Radovljici. Posebej zanimiv je bil seminar, ki ga je vodil 
g. Jure Srhoij, univ. dipl. prav.. Z njim so že sklenjeni dogovori, da ta seminar 
ponovimo v Podravju za čim širši krog naših sindikalnih zaupnikov. Udeležili 
smo se tudi širšega posveta gibanja za ohranitev javnega zdravstva. Posvet je bil 
izredno zanimiv, udeležil pa se ga je tudi znan profesor dr. Rastko Močnik.  
 
Prisotni smo bili na sestankih IO  sindikalnih podružnic v MLM in Elektrokovina 
predstikalne naprave, kjer sta se odvijala dva sestanka z vodstvom družbe.  
 
23. junija 2007 smo se udeležili 4. letnih športnih iger SKEI Slovenije, ki so se 
odvijale v Velenju. Igre so bile dobro organizirane, Podravje pa se je udeležilo 
letnih športnih iger s 26 tekmovalkami in tekmovalci. Tekmovalo se je v šestih 
panogah, Podravje pa se je najbolje odrezalo v malem nogometu, saj smo zasedli 
izmed 11 ekip, častno drugo mesto. Pohvaliti pa je potrebno tudi ostale 
udeležence iz Podravja. Naslednje leto se bomo iger lotili bolj sistematično in 
sicer bomo organizirali interno območno tekmovanje, in najboljši iz posameznih 
panog bodo zastopali barve Podravja na 5. letnih športnih igrah SKEI Slovenije.  
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Konec meseca junija 2007 smo imeli razgovor v vodstvom Term Ptuj glede 
nakupa ugodnejših kart za kopanje v tem kopališču. V nekaterih podružnicah že 
imajo te dogovore sklenjene, sedaj pa strmimo, da bi akcijo poenotili in si s tem 
pridobili pri kopaliških kartah še ve čji popust.  
 
Ob koncu meseca junija 2007 so se podpisale,  med socialnimi parterji, 
spremembe Zakona o delovnih razmerjih. O tem bomo več pisali v naslednjih 
številkah informatorja. Namreč, obravnava spremembe še mora prestati 
parlamentarno proceduro.  
 
Na koncu bi ponovno pozval vse bralce informatorja, da nam sporočite, kaj je še 
potrebno dodati ali odvzeti iz informatorja, da bo ta zanimivejši za vse nas. 
 
Konstruktivna in odkrita kritika oblikuje vsebino i n osebo, če jo oseba kateri je 
namenjena tudi realno sprejme.   
 
 
 
         SEKRETAR 
         Branko Medik 
 
 


