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POROČILO O DELU OO SKEI ZA PODRAVJE 
SEPTEMBER 2007 

 
 
Čas dejansko ne pozna meja, saj smo zelo hitro zakoračili v zadnjo četrtino letošnjega leta. 
Konec leta se naglo bliža in ponovno se bomo ozrli nazaj, kaj smo uspeli napraviti in naprej v 
prihodnje leto kaj bomo morali napraviti za organizacijo in za naše članstvo. Moč 
organizacije se kaže v številu članstva in njeni kredibilnosti. Prepričan sem,da imamo eno in 
drugo, saj bi povzel besede predsednika uprave Preventa g. Boruta Meha, ki jih je izrekel ob 
neki priliki: »Bog varuj, da sindikata v Sloveniji ne bi bilo!« Mislim,da če se tega zaveda 
takšna oseba, se moramo tega še kako zavedati tudi mi. V podjetjih je na strani delavca še 
samo sindikat in svet delavcev. Tako enega kot drugega se premalo poslužujemo to je več kot 
evidentno. Marsikateri problem bi lahko pravočasno in učinkovito razrešili, če bi bili o tem 
obveščeni sindikalni zaupniki v podjetju ali jaz kot sekretar na območju. Zato Vas ponovno 
pozivam, da izkoristimo vse nam dane možnosti, če jih ne boste morali rešiti v podjetju pa 
smo zato poklicani na OO SKEI za Podravje, da Vam skušamo pomagati.  
 
September je bil zelo pester in kot se kaže  bodo tudi ostali meseci do konca leta 2007 zelo 
pestri. 
 
V začetku meseca septembra 2007 je bila sklicana 12. redna seja IO RO SKEI Slovenje, kjer 
smo že začeli razpravljati in načrtovati pritiske na predstavnike delodajalcev glede pogajanj 
za kolektivne pogodbe dejavnosti. Obravnavali smo kadrovske postopke in realizacijo 
obravnav dokumentov za V. kongres ZSSS. Sprejeta je bila tudi kolektivna pogodba za 
zaposlene v sekretariatu SKEI, kjer je bilo upoštevano večino pripomb, ki smo jih iznesli na 
sestanku. 
 
V podjetju MLM smo imeli razširjen sestanek Konference sindikalnih podružnic SKEI MLM, 
kjer smo izpostavili problem izredno nizkih plač v podjetju. Predsednik uprave je vse 
pripombe vzel na znanje, za kar smo se nato dogovorili, da bomo v najkrajšem možnem času 
našli skupne rešitve za izboljšanje stanja. 
 
V začetku tega meseca smo imeli tudi 11. redno sejo IO OO SKEI za Podravje, kjer smo 
poleg standardnih točk dnevnega reda obravnavali še evidentiranje kandidatov za 
predsednika, sekretarja in nadzornega odbora ZSSS. Enotno oz. soglasno smo potrdili 
kandidaturo za predsednika ZSSS mag. Dušana Semoliča, za sekretarja ZSSS Milana Utrošo 
in za člana nadzornega odbora iz SKEI Slovenije Očko Leopolda. 
 
V drugi polovici meseca smo sklicali 3. sejo OO SKEI za Podravje, ki pa žal ni bila sklepčna. 
Po vsej verjetnosti je temu botrovalo izredno slabo vreme. Na seji smo potrdili Izvršni odbor 
Aktiva SKEI mladih v Podravju. Predsednica je Katja Kosi. Obravnavali in sprejeli smo 
nadaljnje aktivnosti OO SKEI za Podravje do konca leta 2007. Veliko pozornost bomo 
posvetili izobraževanju naših sindikalnih zaupnikov, vključevali se bomo v aktivnosti in 
posvete na ravni SKEI Slovenije in OO ZSSS Podravja, dajali pomoč sindikalnim 
podružnicam po podjetjih, se angažirali na vseh ravneh za pridobitev novih članov. Vse 
sklepe smo samo oblikovali, dokončno pa jih bomo potrdili na naslednji seji OO SKEI za 
Podravje, ko bom sklepčni. V nadaljevanju seje pa nam je sekretar za KP in plačni sistem  pri 
SKEI Slovenije kolega Bogdan Ivanovič podrobno obrazložil Projekt pogajanja za povišanje 
plač v letu 2007 na podjetniškem nivoju. 
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Prisoten sem bil tudi na sestanku Izvršnega odbora SKEI sindikalne podružnice Elektrokovina 
predstikalne naprave. Direktorju te družbe smo predstavili nekatere probleme, ki so jih iznesli 
člani iz proizvodnje. Direktor se je obvezal, da bo te probleme v najkrajšem možnem času 
tudi odpravil. Sindikat SKEI v tem podjetju bo dobil tudi ustrezno pisarno za svoje potrebe. 
 
Prisoten sem bil tudi na sestanku v Tovarni bovdenov in plastike v Lenartu. Tudi v tem 
podjetju smo se z direktorjem uspešno dogovorili za odpravo nastalih problemov (plačevanje 
nadur, delo ob sobotah, medsebojni odnosi itd.) 
 
Sestanek sindikalne podružnice SKEI v Metalni SRM je ravno tako potekal v urejevanju 
odnosov predvsem znotraj podružnice. Dogovorili smo se, da bomo dopolnili z volitvami 
tričlanskih izvršni odbor z še dvema članoma. Eden bo iz delavnice, drugi pa s terena. 
 
V soboto 15. in nedeljo 16. 09. 2007 sva s predsednikom OO SKEI za Podravje sodelovala na 
seminarju SKEI mladi v Omišalju na otoku Krku. Uspešno sva tudi opravila razgovor s 
predsednikom IGM za Bavarsko kolegom Wernerjem Neugebauerjem. 
 
V drugi polovici septembra so že začele pritekati informacije glede možnosti podražitev 
najosnovnejših življenjskih artiklov. To smo nato v sklopu ZSSS izpostavili na problemski 
konferenci vseh industrijskih sindikatov v sklopu ZSSS. Takoj po tej problemskih konferenci 
smo sklicali izredno sejo IO OO SKEI za Podravje, kjer smo podprli vse sklepe, ki so bili 
sprejeti na problemski konferenci ZSSS. Dogovorili smo se tudi za solidarnostno pomoč 
prizadetim ob poplavah v Sloveniji. Vsi smo bili enotnega mnenja, da se k temu pridružijo 
tudi vse sindikalne podružnice SKEI in KSP SKEI v podjetjih. 
 
Ob koncu meseca sem bil tudi udeležen v oddaji Radia Maribor glede podražitev. Zelo ostro 
sem kritiziral izredno nizke plače po podjetjih in velike dobičke s katerimi se hvalijo 
direktorji, za delavske plače pa niso pripravljeni primakniti nekaj več. 
 
Udeležen sem bil tudi na izredno kritični seji IO KSP MLM, kjer je bila izražena izredno ostra 
kritika upravi podjetja zaradi zelo nizkih plač v tem podjetju. Zato se moramo v najkrajšem 
možnem času sestati s predsednikom uprave in razrešiti problem nizkih plač v podjetju in 
popraviti izredno veliko nezadovoljstvo vseh zaposlenih, predvsem v proizvodnji. 
 
Ponovno pozivam vse člane SKEI v Podravju, da nam pišete glede našega informatorja, kaj bi 
še dopolnili, odvzeli inp. 
 
Glede na to, da nam v tem mesecu ni prizaneslo niti vreme, da je ogromno državljanov in tudi 
naših članov utrpelo ogromno škodo bi pridal naslednje  geslo: 
»Kateri prvi pomaga, dvakrat pomaga!« 
 
Prepričan sem, da bomo tudi tokrat solidarni in nakazali finančna sredstva po svojih 
zmožnostih na sledeč transakcijski račun št. 61000-3010000072 sklic 18-9-2007 in oznako za 
prizadete v poplavah. 
 
         SEKRETAR 
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