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KAJ SMO DELALI OD JANUARJA  DO MARCA 2014 

 
14. februarja 2014 smo se z 80 tekmovalci in 11 spremljevalci prijavili na 20. Državno 

prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo v Cerknem.   

Ekipno smo, med dvanajstimi regijskimi organizacijami, dosegli peto mesto, blesteli pa so 

tudi naši posamezni tekmovalci.  

 

V marcu so bile seje regijske športne komisije,  izvršnega in regijskega odbora SKEI, kjer 

smo sprejemali in potrjevali program dela za letošnje leto. 

Prav tako je bila seja regijskega nadzornega odbora.  

 
Zaradi kršitve pravic iz delovnega razmerja in kršitve podjetniške kolektivne pogodbe smo na 

Inšpektorat za delo prijavili direktorico družbe Litostroj Ravne d.o.o zaradi znižanja plač 

zaposlenim brez njihove privolitve in brez podpisanega Aneksa k pogodbi o zaposlitvi 

(januarske in februarske plače so bile nižje za 15 %), zaradi neizplačane razlike regresa za 

letni dopust do zakonsko določene višine za leto 2013 in zaradi neizplačanih jubilejnih nagrad 

in solidarnostnih pomoči.  

Od 31. decembra 2013 je družba v postopku prisilne poravnave. Za člane SKEI smo prijavili 

prednostne in navadne terjatve na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu. 

Z direktorico in prisilno upraviteljico je bil sestanek 25. 3. 2014, naslednji je predviden za 6. 

april. Do takrat bo namreč znano ali bo A Banka, kot največji upnik, odobrila kratkoročni 

kredit družbi v višini najmanj 350.000 € in dala bančne garancije (1,7 mio €) za nadaljnja 

naročila.  

 

V Livarni Vuzenica d.o.o., ki je ena od družb avtomobilskega sistema Cimos d.d., bi morali, v 

skladu s Tarifno prilogo 2013 št. 1. in v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo povišati vse 

osnovne plače za 3,2 % od 1. 7 2013 dalje. Zaradi likvidnostnih težav sistema Cimos je 

direktor predlagal dvig vseh osnovnih plač meseca decembra 2013, s poračunom od 1. 7. 

2013. Ker dviga pri izplačilu januarske plače ni bilo, smo na inšpektorat za delo podali 

prijavo. 

Dne 14. 3. 2014 smo prejeli predlog direktorja o povišanju vseh osnovnih plač s 1. 5. 2014 

dalje, poračun za obdobje od 1. 7. 2013 vključno do 30. 4. 2014 po dinamiki mesečno od 

septembra 2014 do junija 2015. 

Inšpektorat smo obvestili, da se strinjamo s povišanjem vseh osnovnih plač s 1. 5. 2014, ne 

strinjamo pa s poračunom plač po predlagani mesečni dinamiki. V kratkem pričakujemo 

ukrep izrednega inšpekcijskega pregleda.  
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