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POROČILO O DELU OO SKEI ZA PODRAVJE ZA LETO 2007 
 

 
Po kongresnem letu smo v letu 2007 že imeli na preizkušnji novo vodstvo SKEI z novo 
izvoljeno predsednico in tremi podpredsedniki. Takoj je bilo zaznati, da so imeli v prvem 
planu nadoknaditi zamujeno iz prejšnjega mandata. To je bilo prisotno na vseh ravneh 
organiziranosti SKEI v Sloveniji. Bojim pa se, da bo to zelo težko, saj kar je zamujeno v 
skoraj štiriletnem obdobju je zelo težko nadoknaditi v naslednjih letih. Na to namreč vplivajo 
različni dejavniki od povratka dobrega imena organizacije do še zmeraj prisotnih si 
nasprotujočih dejavnikov znotraj organizacije na vseh ravneh organiziranosti SKEI. 
 
Območna organizacija SKEI za Podravje se razprostira v območju Ormoža, Lenarta, Ruš, 
Lovrenca na Pohorju in Slovenske Bistrice. V tem območju pokriva štiri (4) Konference 
sindikalnih podružnic in to: 

1. Konferenca sindikalnih podružnic IMPOL (20 sindikalnih podružnic) 
2. Konferenca sindikalnih podružnic TDR Ruše (ki v bistvu še deluje samo formalno, ker 

se število podjetij spreminja glede na lastništvo – 6 sindikalnih podružnic) 
3. Konferenca sindikalnih podružnic MLM (2 sindikalni podružnici) 
4. Konferenca SKEI sindikata TAM (9 sindikalnih podružnic) 

in 47 samostojnih sindikalnih podružnic. Skupaj je v evidenci na  Območni organizaciji SKEI 
za Podravje 6586 članov. Pri tem še velja omeniti, da je bilo v letu 2007 355 vstopov, 80 
izstopov in 237 izbrisov iz različnih vzrokov (upokojitev, smrt, prehod v drugo dejavnost 
ipd.). Kljub vsemu navedenemu je trend naraščanja članstva v rahlem porastu. S tem  pa 
nikakor ne moremo biti zadovoljni.  
 
Območni odbor SKEI za Podravje šteje 36 članov in je imel v tem letu 3 seje. Izvršni odbor 
Območne organizacije šteje 9 članov in je imel 7 rednih sej, 3 izredne seje in 3 
korespondenčne seje. V letu 2007 je začela aktivno delati tudi Komisija za šport in rekreacijo, 
ki šteje 5 članov. Imela je 3 seje na katerih je v večini obravnavala priprave na letne in zimske 
športne igre SKEI Slovenije. V tem letu smo formirali tudi komisijo za mlade. Komisija še ni 
začela z delom, tečejo dogovori na kak način jo bomo aktivirali in to z razlogom, ker bo 
njihova predsednica dalj časa odsotna.  
 
Pri zastavljenem programu, ki smo ga v večini realizirali, moram posebej izpostaviti, da pa je 
nekaj nalog ostalo odprtih (organizacija seminarja o finančnem poslovanju, ki smo ga imeli 
namen organizirati v treh skupinah). Glede na vse novitete in spremembe o finančnem 
poslovanju bomo to nalogo uresničili v letu 2008. 
 
Stanje v naši organizaciji je po kongresu relativno stabilno. Potrebno pa je sproti spremljati 
opravljene naloge in najti najoptimalnejšo obliko organiziranosti na območju, da bo naše delo 
dalo večje učinke in večje ter boljše informiranje članstva. Zato pa bi še morali dodatno 
izobraževati sindikalne zaupnike in predsednike. Te naloge nismo opravili v celoti v tem letu. 
Tudi kar se tiče članov svetov delavcev bi morali posvetiti dosti več pozornosti predvsem na 
področju izobraževanja. Ugotavljamo namreč, da se v podjetjih kjer so ti organi ustanovljeni 
so le ti premalo aktivni. Tudi v podjetjih, kjer bi nekako pričakovali, da se bodo ti organi bolje 
angažirali v fazi soupravljanja, saj bi s tem sindikatu tudi olajšali delo, so rezultati dela tega 
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organa slabi. Temu segmentu bomo v tem letu skušali dati dosti več pozornosti in skušali 
angažirati kvalitetne in izkušene predavatelje.  
 
Na sejah Izvršnih odborov smo predvsem obravnavali gradiva, ki so bila obravnavana na 
republiški ravni in so jih naši člani republiškega odbora SKEI iz Podravja tudi zastopali na 
sejah RO SKEI Slovenije kot najvišjega organa naše organizacije med obema kongresoma. Iz 
naše območne organizacije nas zastopa v tem organu sedem članov in od teh sedmih članov 
imamo enega od treh podpredsednikov SKEI, ki deluje v funkciji predsednika pododbora za 
kovinsko industrijo Slovenije. 
Zavedamo se tudi, da mora nadzor o delu in porabi sredstev v naši organizaciji teči po 
predpisih. Zato skrbi tričlanski nadzorni odbor, ki ob vsakem zaključku leta pregleda 
poslovanje naše organizacije. Potrebno je tudi poudariti, da Izvršni odbor OO SKEI za 
Podravje sprotno kontrolira porabo sredstev OO SKEI za Podravje. Na ravni OO SKEI za 
Podravje vodimo poslovanje že za 29 sindikalnih podružnic. Pri zahtevkih za določena 
finančna sredstva, to je 40 % delež članarine sindikalne podružnice, ki se jih vodi za potrebe 
sindikalne podružnice še zmeraj naletimo na kronične probleme, to je nepravočasnega 
obveščanja pristojne osebe na Podravju in dostavi pisnega sklepa s podpisom in žigom 
pooblaščenega zaupnika. V tem letu bomo skozi seminarje morali uvesti način poslovanja s 
sindikalnimi sredstvi, ki so v pristojnosti sindikalne podružnice, tako, da ne bo prišlo do 
zapletov.  
 
V tem poročilu je potrebni še navesti, da so v organih SKEI Slovenije še zastopani tudi 
nekateri drugi naši člani, ki svojo funkcijo vestno opravljajo. Tako imamo zastopanega člana-
ico v Komisiji za kadrovska vprašanja in pritožbe, Nadzornem odboru, Statutarni komisiji, 
Komisiji za šport in rekreacijo, Komisiji za mlade in  Komisiji za varstvo in zdravje pri delu. 
 
V drugi polovici leta 2007 so se nam zgodili nekateri dogodki, ki so bili sicer pričakovani. 
Kot prvo sem nam je zgodil stečaj podjetja Prosecurity. Delavci so imeli problem pri izplačilu 
plač, regresa za letni dopust inp. Območna organizacija SKEI za Podravje se je preko SKEI 
sindikata TAM odzvala z enkratno finančno pomočjo našim članom v navedenem podjetju. 
Postopek stečaja teče in mislim, da so vsaj v grobem vsi delavci tega podjetja seznanjeni o 
tem postopku. Območna organizacija jih zastopa preko pravne službe. Ravno tako se nam je 
zgodilo v letu 2007, da je Unior iz Zreč prodal svojo poslovno enoto v Mariboru tujemu 
partnerju  - podjetju Webi. Tudi v tem primeru, so se po mojem mišljenju, relativno ugodno 
razrešili problemi, ki so ob tem nastali. Konstituirati še moramo sindikalno podružnico v tej 
novi družbi. 
 
Posebej je bilo živahno v zadnjem kvartalu leta 2007. Situacija se je začela zaostrovati zaradi 
visoke inflacije in visokih cen najosnovnejših življenjskih artiklov, s tem pa pritisk na izredno 
nizke plače v podjetjih. ZSSS je zaradi navedenega napovedala splošne delavske 
demonstracije, ki so se odvijale v Ljubljani 17. novembra. Sama udeležba je pokazala pravo 
sliko nezadovoljstva delavcev in ostalih udeležencev. Na delavskih demonstracijah je bilo 
udeleženih preko 70.000 demonstrantov iz vseh koncev Slovenije. Samo SKEI iz Podravja je 
prispeval na teh demonstracijah 24 avtobusov oz. cca 1100 udeležencev. Aktivnosti v tej 
smeri potekajo še naprej tako, da bodo rezultati znani v prvem kvartalu leta 2008. 
 
Kljub vsemu povedanemu z našim delom ne moremo biti zadovoljni. Vse preveč problemov 
se kopiči v podjetjih. Delavke in delavci so vse bolj nezadovoljni, saj se poleg izredno nizkih 
plač na njih vršijo še pritiski  s strani vodstva in sicer za še več dela preko polnega delovnega 
časa, ustrahovanje na delovnem mestu, šikaniranje inp. Vse to redno spremljamo in tudi pisno 
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opozarjamo ustrezne institucije kot npr. Inšpekcija za delo inp. Rezultat navedenega je enak 
skoraj ničli. Zato se skušamo povezati tudi z lokalno samoupravo, pa tudi žal tukaj ni velikega 
zanimanja. Sedaj, ko se je lokalna oblast oblikovala so predvolilne obljube enostavno 
pozabljene.  
 
Delujemo tudi v Svetu partnerjev Zavoda RS za zaposlovanje Območna služba Maribor, kjer 
smo zastopani tudi z nekaterimi našimi člani v različnih interesnih odborih. V letu 2007 smo 
se udeležili šestih sej tega organa. Moram povedati, da so na tem organu obravnavane zelo 
pomembne teme, med drugim problem deficitarnih poklicev inp. Problem pomanjkanja kadra 
v naši branži je predvsem problem iz tranzicije in odnosa do teh poklicev danes.  
 
Torej leto 2007 je za nami iz katerega lahko potegnemo iztočnico, da je naša organizacija na 
dobri poti, da se ponovno konsolidira in, da se ji povrne pred leti izborjeno dobro ime v 
javnosti. V Podravju že skrbimo za to, saj se relativno pogosto pojavljamo v vseh medijih in 
na tak način seznanjamo javnost o našem delu in z našimi stališči. V tem letu smo imeli dobro 
obiskani dve tiskovni konferenci ravno na temo socialne varnosti delavstva. Ocenjujemo, da 
je vsako leto težje, zahtevnejše, zato se bomo morali v prihodnje oborožiti z znanjem, dobrimi 
kadri in z bolj odkritim dialogom med seboj. Krepiti bomo morali vzajemnost in solidarnost, 
saj bomo samo na tak način krepili tudi enotnost. In to je tisto kar nam bo dalo moč in skozi to 
tudi večjo učinkovitost, ki bo zadovoljilo naše članstvo in ga skozi to tudi povečalo. 
 
 
PREDSEDNIK         SEKRETAR 
  
Martin Dular         Branko Medik  

 

 

 

 

 


