
POROČILO O DELU ZA MESEC FEBRUAR 2010 
 

 
V februarju mesecu se je negotovo stanje v Podravju nadaljevanju s tem, da so se 
krizne razmere še povečale v določenih podjetjih na lokaciji bivšega TAM-a.  
-  Že na začetku meseca smo imeli burni sestanek s predsednikom uprave MLM, 
kjer smo se soočili z dokaj zaskrbljujočim stanjem podjetja mi  pa smo izpostavili 
izredno nizke plače zaposlenih v podjetju. 
-  Organizirali smo sestanek IO sindikalne podružnice SKEI TBP Lenart, kjer 
smo predvsem izpostavili nepravilnosti okoli kopičenja ur preko polnega delovnega 
časa. Z argumenti in predlogi smo sprejeli kompromis, kako bi se naj v bodoče ravnali 
glede razporeditve delovnega časa. Povedati moramo, da nam je vodstvo podjetja 
prisluhnilo.  
-  V začetku meseca smo organizirali 9. redno sejo Območnega odbora OO SKEI 
za Podravje na kateri sta sodelovala predsednica SKEI Slovenije in sekretar za plačni 
sistem in KP pri SKEI Slovenije.  Seja je potekala v dveh delih, v prvem delu nam je 
sekretar za plačni sistem in KP predstavil navodila aktivnosti za povišanje plač pri 
delodajalcih po končanih pogajanjih za vse tri KPD. Člani območnega odbora in 
vabljeni so aktivno sodelovali na seji.  
-  Sodelovali smo na žrebanju 16. državnega prvenstva SKEI Slovenije v 
veleslalomu in smučarskih tekih na Treh kraljih in zelo uspešno organizirali izvedbo 
navedenega državnega prvenstva.  
-  Sodeloval smo na proslavi ob 20. obletnici SKEI Slovenije v Velenju. 
-  Predsednik in sekretar OO SKEI za Podravja sta sodelovala na IO SKEI 
sindikalne podružnice Elektrokovina predstikalne naprave, kjer smo se med drugim 
pogovarjali z lastnikom podjetja o izpeljavi  povišanja minimalnih plač in o izpeljavi 
določenih že dogovorjenih aktivnostih (podjetniška KP …). 
-  Sekretar OO SKEI za Podravje je sodeloval na seji IO KSP SKEI MLM, kjer 
smo se pogovarjali predvsem o dvigu minimalne plače.  
-  Ravno tako je sekretar sodeloval na Izvršnem odboru društva za varilno 
tehniko v Mariboru, kjer smo se pogovarjali predvsem o organiziranju 2. državnega 
tekmovanja v varilstvu, ki bo organizirano v maju 2010 na Celjskem sejmišču.  
-  Sodelovali smo na 3. seji konference Območne organizacije ZSSS Podravja, 
kjer smo se pogovarjali o pridružitvi Koroške k Podravju, novih pravilih, adaptaciji 
zgradbe sindikatov na Neratovi ulici  v Mariboru in drugih tekočih problemih v 
Podravju.  
 
Vse več pa je opaziti, da je vse več obiskov članov na območju, kjer nam posebej 
izpostavljajo šikaniranje in druge kršitve delovnopravne zakonodaje delodajalcev do 
njih. Stanje pa bo v naslednjih mesecih še težje v kolikor vlada RS s svojimi 
institucijami ne bo spremenila odnosa do realnega sektorja. Posebej pa je potrebno 
izpostaviti, da ima bančni sektor zelo mačehovski odnos do posameznih podjetij, ki se 
iz meseca v mesec prebijajo z likvidnostnimi težavami.  Primanjkuje jim še finančnih 
sredstev za obratna sredstva, kar bo stanje v posameznih podjetjih še utežilo.  
Na OO SKEI za Podravje smo se odločili, da bomo redno seznanjali javnost preko 
medijev s kakšnimi problemi se ukvarjamo.  
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