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Maribor; 02.03.2009 
 
POROČILO O DELU OBMO ČNE ORGANIZACIJE SKEI ZA PODRAVJE  
ZA LETO 2008 
 
Leto 2008 je bilo po oceni in pričakovanju sindikata na območju Podravja zelo razburkano in 
negotovo. Do tretjega kvartala smo glede na gospodarsko rast in pomanjkanje delovne sile v naši 
branži že upali na ugodna pogajanja v tarifnem delu vseh treh kolektivnih pogodb, žal pa se nam 
je vse podrlo v zadnjem kvartalu preteklega leta. Vse to se je odražalo na naših sejah Izvršnih 
odborov Območne organizacije SKEI za Podravje. 
 
V tem skrajšanem poročilu pa bi rad navedel samo nekatere pomembne poudarke kot so: 

1. Izvršni odbor OO SKEI za Podravje je imel štiri (4) redne seje in štiri (4) izredne seje 
2. Območni odbor OO SKEI za Podravje je imel dve (2) redni seji in eno (1) izredno sejo 
3. Organizirali smo tudi dva seminarja in to v mesecu marcu in maju 2008 
4. Aktivna je bila tudi Komisija za šport in rekreacijo pri OO SKEI za Podravje 

 
AD 1 – A 
Izvršni odbor OO SKEI za Podravje je na svojih rednih sejah obravnaval naslednje: 

a) stalne točke: 
- Pregled zapisnika prejšnje seje in realizacijo sklepov, 
- Poročilo o delu predsednika in sekretarja OO SKEI za Podravje med obema 

sejama, 
- Pregled stanja članstva v OO SKEI za Podravje, 
- Obravnava in sprejem finančnega poročila za pretekli mesec, 
- Finančne vloge in pomoči naših članov, 
- Pobude, vprašanja, predlogi in pripombe članov IO OO SKEI za Podravje. 

 
b) obravnava točk dnevnega reda na rednih sejah IO OO SKEI za Podravje 

- Stanje v SKEI Slovenije glede plačne politike na nadaljnje aktivnosti v SKEI 
Slovenije. 

- Pobude za sklic letnih sej sindikalnih podružnic SKEI po podjetjih. 
- Priprave na letno sejo Območnega odbora OO SKEI za Podravje. 
- Aktivnosti OO SKEI za Podravje v tekočih mesecih (realizacija programa dela za 

leto 2008). 
- Stanje v določenih podjetjih, kje je že bila napovedana možnost stečaja oz. 

likvidacije kot npr. TDR Metalurgija, Alupak Slovenska Bistrica, STS oz. TVT 
Nova. Kasneje se je začelo resno omenjati v okviru TDR Metalurgije še podjetje 
TDR Invap. Pri vseh podjetjih, ki so navedena sem bil prisoten na vseh sestankih z 
vodstvi podjetij.  

- Priprave in sodelovanje  na tekmovanju varilcev Slovenije v Celju. 
- Stanje v pogajanjih o vseh treh KPD v kovinski in elektroindustriji. 
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- Obravnava gradiv kot npr.: povzetek iz poročila o razvoju Slovenije, ekonomsko 
ogledalo (Umar, julij 2008), mnenje o uvedbi občasnega nočnega dela žena, 
izobraževanje – uvedba računalniškega tečaja na Podravju, nabava in predstavitev 
zbirke priročnikov I., II. in III, ki jih je uredil sekretar za plačno politiko in KP 
Bogdan Ivanovič. 

- Seznanitev in potek pogajanj v podjetjih glede priprave pogodb o udeležbi 
delavcev pri dobičku (priprava sprememb in dopolnitev aktov v podjetjih). 

- Nadomestne volitve člana IO OO SKEI za Podravje iz lokacije Ruš. 
- Izvedba strokovne ekskurzije 

 
Vse navedene točke dnevnega reda so se obravnavale pred sejami Izvršnega odbora RO SKEI 
Slovenije oz. pred RO SKEI Slovenije. Tako so bili vsi člani RO SKEI Slovenije seznanjeni s 
stališči in sklepi Izvršnega odbora OO SKEI za Podravje, ki so jih tudi iznašali na organih 
republiške ravni.  
 
AD 1 – B 
Izvršni odbor OO SKEI za Podravje je na svojih izrednih sejah obravnaval naslednje točke 
dnevnega reda: 

- Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje 
- Priprave na splošno opozorilno stavko ZSSS (glavni povod za napoved stavke je 

dvig plač) 
- Obravnava programa dela OO SKEI za Podravje za leto 2008 in priprava predloga 

za sprejem na seji Območnega odbora OO SKEI za Podravje  
- Obravnava finančnega plana OO SKEI za Podravje za leto 2008 in priprava 

predloga za sprejem na seji Območnega odbora OO SKEI za Podravje 
- Stanje v pogajanjih po vseh treh KPD na nadaljnje aktivnosti v Podravju  
- Priprave na izredno sejo Območnega odbora OO SKEI za Podravje 

 
AD 2 - A 
Območni odbor OO SKEI za Podravje je na svojih rednih sejah obravnaval naslednje točke 
dnevnega reda: 

- pregled zapisnikov in realizacija sprejetih sklepov 
- poročilo o delu organov OO SKEI za Podravje med obema sejama 
- obravnava in sprejem poročila o delu OO SKEI za Podravje za leto 2007 
- obravnava in sprejem letnega poročila o finančno materialnem poslovanju za leto 

2007 
- obravnava in sprejem plana dela in finančnega plana za leto 2008 
- obravnava in sprejem pobude o spremembi naziva OO SKEI za Podravje v 

regijsko organizacijo 
- pregled dela organov, predsednika in sekretarja OO SKEI za Podravje za leto 2007 
- obravnava in evidentiranje kandidata-kandidatke za sekretarja OO ZSSS Podravja 
- aktivnosti OO SKEI za Podravje do konca leta 

 
AD 2 - B 
Območni odbor OO SKEI za Podravje je na svoji izredni seji obravnaval naslednje točke 
dnevnega reda: 

- stanje na področju pogajanj za vse tri KPD s poudarkom na tarifni prilogi za 
kovinsko in elektroindustrijo Slovenije 

- priprave na stavko (od 18. 06. 2008 do vključno 19. 06. 2008) 
 
Na vseh sejah tako Izvršnega odbora  kot Območnega odbora  OO SKEI za Podravje so bile 
razprave k posameznim točkam dnevnega reda zelo kritične  s poudarkom, da se sindikat na vseh 
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ravneh organiziranosti predvsem pa na območju, regijah kot republiški ravni premalo oz. 
premlačno izpostavlja. Zato so zahteve članstva bolje izpostavljene na članskih sestankih, kjer pa 
žal zatajijo sindikalni zaupniki.  
 
V Območni organizaciji SKEI za Podravje smo organizirali tudi dva seminarja in sicer: 
a) V mesecu marcu 2008 na temo: 
- Kdo smo – SKEI, ki ga je predstavila predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič in  
- Stavka – ki jo je predstavil sekretar za plačni sistem in KP Bogdan Ivanovič. 
 
b) V mesecu maju 2008 v Omišalju na otoku Krku na temo: 
- Mandat – primarna naloga sindikalnega zaupnika 
- Spremembe in dopolnitve ZDR 
- Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku 
 
Oba seminarja sta bila številčno zelo dobro obiskana. Problem, ki ga vidim v obisku seminarjev je 
v tem, kaj udeleženci seminarja od predavanj odnesejo in kaj v praksi lahko uporabijo!?? 
 
V Območni organizaciji SKEI za Podravje je bila aktivna tudi Komisija za šport in rekreacijo. Ta 
je imela v preteklem letu dve seji na katerih je obravnavala naslednje točke dnevnega reda: 
-  Razpis za V. letne športne igre SKEI Slovenije 
-  Analiza rezultatov V. letnih športnih iger SKEI Slovenije in uvrstitev naših udeležencev 
-  Obravnavali so razpis na prvo (1) državno prvenstvo SKEI Slovenije  v športnem ribolovu 
-  Analizirali rezultate in uvrstitev tekmovalcev prvega državnega prvenstva v športnem  
   ribolovu SKEI Slovenije, ki je potekalo na ribniku v Preserju. 
-   Potrdili so tudi organizacijo VI. letnih iger SKEI Slovenije, ki bodo potekale v letu 2009 v    
    Podravju. 
 
Vse zgoraj navedene aktivnosti organov in komisije OO SKEI za Podravje nam daje pokazatelj, 
da se borimo in opozarjamo na določene težave in probleme našega članstva. Res pa je, da se 
mnogo premalo vključujejo mladi člani SKEI v naše delo, kljub temu, da se angažirajo veliko bolj 
na ravni države, stroškovno pa bremenijo OO SKEI za Podravje.  
 
Iz navedenega sledi, da nas leto, ki je pred nami čaka v veliko bolj negotovi situaciji in da bomo 
morali v OO SKEI za Podravje bolj strniti vrste,  se bolj odkrito pogovarjati o problemih in se 
predvsem pravočasno medsebojno informirati.  
 
Konec leta 2008 je že nakazal na krizo, ki je globalne narave, zato se postavlja vprašanje kako 
bomo premagali tekoče probleme in težave, ki nas bodo spremljale v letu 2009 in »bog ne daj« še 
v prihodnje. Po finančni plati bomo šibkejši, to je že evidentirano, upam pa, da ne bomo še 
številčno, saj nam propadajo podjetja za podjetjem.  
 
Prepričan sem, da bomo morali ubrati veliko bolj »optimistično« pot, pot, ki bo dala upanje našim 
sedanjim in bodočim članom.  
V poročilu ni navedeno: delo z individualnim našimi člani in delo s sindikalnimi podružnicami. 
To pa bi terjalo mnogo več prostora, da bi lahko vse opisal, na kak način obravnavamo te 
probleme in kako jih rešujemo. 
 
 
                             SEKRETAR 
 
                             Branko Medik 


