
POROČILO O DELU ZA JANUAR 2010  
 

Leto 2010 se je v SKEI Podravje začelo zalo neugodno. Če smo si zapisali, da bi leto 
2009 morali čim prej pozabiti,  se je žal novo leto začelo tako kot je zapisano v 
začetku.  
 

- Imeli smo sklican sestanek v podjetju Inometal pa žal do njega ni prišlo iz 
neznanih  razlogov.  

- V MLM konkretno v Alutecu nam je direktor programske enota predstavil 
program in asortiman proizvodnje. Pojasnil nam je s kakšnimi težavami se 
ukvarjajo in da so si  pri nemških proizvajalcih avtomobilske industrije 
ustvarili dobro ime po določenem času trdega dela. 

- Sekretar OO SKEI za Podravje je sodeloval v televizijski oddaji žarišče, kjer je 
bilo govora o krizni situaciji po posameznih podjetjih naše branže in kako se 
soočajo delavci teh podjetij s krizo.  

- Sodelovali smo na sestankih Izvršnega odbora KSP SKEI MLM, kjer smo 
posebej izpostavili aktivnosti organov SKEI Slovenije in ZSSS.  

- Aktivno smo sodelovali na sejah IO SKEI Slovenije, kjer je bila predvsem 
izpostavljena problematika kriznega stanja, čakanja na delo, pomanjkanje 
dela, nezadovoljstvo delavcev v posameznih podjetjih.  

- Obiskali smo podjetje Laverna na lokaciji nekdanjega podjetja STS, kjer smo se 
prepričali, da delavci delajo pod nemogočimi pogoji. Opravili smo tudi 
sestanek z direktorjem podjetja, ki ni posebej odreagiral na naša opozorila. 

- Na seji IO  KSP SKEI MLM je aktivno sodelovala predsednica SKEI Slovenije, 
ki se je soočila s člani IO ki so ji odkrito povedali s čim niso zadovoljni pri 
delovanju sindikata SKEI kot celote.  

- Predsednik OO SKEI za Podravje je sodeloval na zboru delavcev podjetja 
WEBA, kjer se je seznanil s stanjem podjetja, ki je kasneje bilo predlagano za 
likvidacijo.  

- V sredini januarja smo organizirali 21. redno sejo IO OO SKEI za Podravje, 
kjer smo analizirali predvsem stanje in probleme članstva v Podravju.  

- Sekretar OO SKEI za Podravje je sodeloval na delovnem posvetu pri 
predsednici SKEI Slovenije in na sestanku projektne skupine pridobivanje 
članstva v SKEI. 

- Sodelovali smo na svetu partnerjev pri zavodu za zaposlovanje v enoti Maribor, 
kjer smo se seznanili s poročilom o delu tega organa v preteklem letu ter z 
deficitarnimi poklici v našem območju.  

- Sodelovali smo na sestanku IO SKEI Lentherm v Lenartu, kjer smo vodstvo 
podjetja opozorili na določene nepravilnosti, ki so se pojavljale v določenih 
mesecih in katere nepravilnosti morajo nemudoma odpraviti. 

 
Že iz navedenega je razvidno, da je bil mesec JANUAR 2010 v novem letu izredno 
pester in da se zavedajoč stanje nikakor v naslednjih mesecih ne bo umirilo.  
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