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POROČILO O DELU OO SKEI ZA PODRAVJE - MAJ 2007  

 
Prva številka Informatorja – Podravja je za nami in moramo povedati, da večjih 
negativnih kritik nismo prejeli. Edino, kar je bilo  izpostavljeno je to, da je 
predroben tisk, ki pa je za nekatere bralce, če seveda nimajo pri sebi očal težko 
berljiv Informator. To bomo v tej številki popravil i. Ponovno pa pozivam vse 
člane in bralce Informatorja, da nam s konstruktivnimi pripombami pomagajo še 
izboljšati Informator, tako, da bo še bolj zanimiv za vse naše člane. 
 
Maj je mesec, ki mu delavci, vsaj prvim njegovim dnevom,  dajemo še posebno 
pozornost. Odvijajo se proslave in razne delavske prireditve, katere s svojimi 
govori izpostavljajo znani sindikalni aktivisti in funkcionarji. Ob prazniku dela 1. 
maj smo imeli v Podravju prireditve na snežnem stadionu pod Pohorjem, v 
Slovenski Bistrici pri Treh kraljih in v Ormožu pri  gradu. Prireditve so bile zelo 
dobro obiskane, spremeniti pa moramo nekatere še prisotne pomanjkljivosti kot 
npr., da se bodo obiskovalci lahko okrepčali po sindikalnih cenah, ne pa, da so 
cene hrane in pijače s strani ponudnikov dokaj visoke. Ob prvomajskih 
prireditvah pa so se v ostalih evropskih državah dogajale velike demonstracije 
proti vladnim odločitvam in proti socialnem razlikovanju. To bomo prej ko slej 
morali povzeti tudi mi, če se zadeve sčasoma ne bodo uredile v prid večine 
državljanov. 
 
17. maja smo v hotelu Arena na snežnem stadionu pod Pohorjem organizirali 
seminar v kombinaciji s posvetom in predstavitvijo Delavske hranilnice, ki je 
odprla nove – prenovljene prostore na Glavnem trgu v Mariboru. Poleg 
navedenega smo se še seznanili s projektom »Pridobivanja novih članov« in 
predstavitvijo kolektivnih pogajanj na državni ravn i in kako bi naj ta potekala v 
podjetjih – temo nam je predstavil sekretar za plačni sistem in KP pri SKEI 
Slovenije. Pri slednji temi so vsi prisotni prejeli poseben priročnik za izdelavo 
podjetniške kolektivne pogodbe z vzorcem besedila. Vsi zaključki s predstavitvijo 
Delavske hranilnice so bili brez pripomb sprejeti s strani prisotnih. Tako, da se 
pri čakuje uresničevanje le teh v praksi. Pri tem pa je posebej pohvalno, da je bil 
seminar dobro obiskan in, da so udeleženci tudi tvorno sodelovali.  
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Delegacija OO SKEI za Podravje se je udeležila tridnevnega mednarodnega 
seminarja v Krajnski gori, kjer so sodelovali zaupniki sindikata kovinarjev iz 
Srbije in sindikalni  zaupniki iz podjetij, kjer so  lastniki podjetij iz Slovenije-tudi  
iz Podravja. Dobili smo kar veliko informacij o pogojih dela in plačah delavcev v 
podjetjih iz republike Srbije. Predsednik in sekretar OO SKEI za Podravje ter 
sekretar za plačni sistem in KP so sodelovali na seminarju samo en dan.  
 
V sindikalni podružnici SKEI Elektrokovina predstik alne naprave bodo opravili 
nadomestne volitve predsednice sindikalne podružnice in nekaterih članov 
izvršnega odbora. Predsednica sindikalne podružnice se odpravlja na porodniški 
dopust, člani te sindikalne podružnice pa so ocenili, da se mora izvršni odbor 
»prenoviti« z novimi člani, da bodo aktivnosti sindikalne podružnice še bolj 
zaživele.  
 
Prisotni smo bili na sestanku izvršnega odbora sindikalne podružnice SKEI TBP 
Lenart. Na sestanku smo razreševali nekatera vprašanja, ki jih do sedaj niso 
posebej načeli in sicer je to plačevanje dodatka za nadurno delo, sprotno 
plačevanje nadurnega dela, delo zaposlenih za določen čas, pogoji dela v poletnih 
mesecih inp. vprašanja. Sestanek je potekal v ugodnem in konstruktivnem 
vzdušju. Na koncu smo se dogovorili, da bomo spremljali dogovore in na 
eventualne nepravilnosti sproti opozarjali. 
 
V SIC Radovljica smo se udeležili tudi seminarja na temo MOBING – ne hvala 
ali z drugimi besedami: »Vloga sindikata pri preprečevanju in obvladovanju 
trpin čenja na delovnem mestu.« Ker smo ugotovili, da se podobne zadeve 
dogajajo po naših podjetjih v Podravju smo se s predavatelji dogovorili, da 
podoben seminar organiziramo v mesecu septembru ali oktobru tega leta tudi v 
Podravju. 
 
V podjetju Karoserije – na lokaciji bivšega TAM-a, so se delavci odločili, da 
preko pravne službe OO ZSSS Podravja vložijo tožbe za del neizplačanega 
regresa za letni dopust za leto 2003. Hkrati so z vložitvijo zahtevka tudi 
pooblastili pravno službo OO ZSSS Podravja, da jih zastopa v tem sodnem sporu. 
Ker pa se v zadnjem času pojavljajo primeri, da se ta pooblastila umikajo iz nam 
nerazumljivih razlogov je pisno obvestilo, ki ga je 1. junija 2007 izdal sekretar 
SKEI sindikata TAM dobronamerno in vsled navedenega pozivamo vse delavce v 
podjetju Karoserije, ki so pooblastili pravno službo pri OO ZSSS Podravja, da 
jih zastopa v tem postopku, da pooblastil ne preklicujejo. Potrebno je tudi 
povedati, da je sodišče ugodilo vlogi, da se delavcem v tem primeru oprosti plačilo 
sodne takse. 
Naknadno smo bili preko zapisnika Izvršnega odbora SKEI sindikata TAM 
seznanjeni, da se je konec maja 2007 vršila skupščina SKEI sindikata TAM. Na 
skupščino niso bili vabljeni zunanji predstavniki. 
 
Posebej bi še rad izpostavil, da je s 1. januarjem 2007 začel veljati 237. člen 
Zakona o delovnih razmerjih  (Ur.l. RS št. 42/02)  »postopno uveljavljanje  
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časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas«. Ta omejitev velja 
za večja podjetja, za manjša podjetja pa je prehodno obdobje podaljšano do 1. 1. 
2010. Pri prebiranju tega člena pa je še potrebno vzporedno brati drugi odstavek 
53. člena in prvi odstavek 52. člena že citiranega zakona. 

 
Na koncu bi radi pozvali vse članice in člane SKEI, da nam pošiljate pisne 
predloge, pripombe in vprašanja. V ta namen bomo uvedli posebno rubriko ali 
celo stran, da vam na to odgovarjamo mi ali naši pravni oz. drugi strokovni 
sodelavci. 

 
Zato imejmo pred seboj rek: Če ne vprašamo, ne moremo vedeti.   
 
 
                                                                                      Sekretar območne organizacije    
                                                                                                 SKEI za Podravje 
 
                                                                                                   Branko Medik  


