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POROČILO O DELU SKEI, REGIJSKE ORGANIAZCIJE ZA KOROŠKO 

ZA LETO 2012 

 

V januarju se je 108 udeležencev prijavilo na državno prvenstvo SKEI Slovenije v 

veleslalomu in tekih na smučeh, ki je potekalo 20. 1. 2012 na Golteh. Ekipno smo v 

veleslalomu dosegli odlično tretje mesto, posamezniki pa so resnično blesteli.  

 

V februarju je bila seja izvršnega odbora regijske organizacije, na kateri smo sprejeli plan dela 

za letošnje leto, ustanovili Aktiv za seniorje itd.  

 

Ob Dnevu žena so članice v znak pozornosti prejele rožico.  

 

Športna komisija je sprejela plan aktivnosti za letošnje leto, ki, poleg udeležbe na športnih 

prireditvah SKEI Slovenije, vključuje tudi regijsko tekmovanje članov v malem nogometu, v 

ribolovu in v kegljanju.  

Veliko energije je bilo vložene pri založitvi denarja za plačilo sodnih taks za izvršbo delavcev 

Livarne Vuzenica. Tožniki (360 tožnikov) so v pravdni zadevi na Okrajnem sodišču v 

Ljubljani dosegli sodbo, s katero jim je sodišče prisodilo vtoževane zneske. Ker dolžnik noče 

prostovoljno poravnati tožnikom prisojenih zneskov je bila vložena izvršba stranki DSU 

d.o.o., za katero je bilo potrebno plačati sodno takso v višini 50 evrov za vsakega 

posameznika za predlog za izvršbo in sklep.  

 

5. aprila 2012 smo za sindikalne zaupnike organizirali seminar, na katerem nas je predsednica 

komisije za enake možnosti pri SKEI Sloveniji Mateja Gerečnik seznanila z dejavnostjo te 

komisije, predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič je spregovorila o agencijskem delu, 

predstavljeno pa je bilo tudi delovanje in ugodnosti Delavske hranilnice v Slovenj Gradcu in 

na koncu smo bili  še seznanjeni z ugodno ponudbo podjetja za turizem, gostinstvo Vabo iz 

Slovenj Gradca. 

 

15. aprila 2012 je v Mežici potekalo regijsko tekmovanje članov SKEI v malem nogometu. 

Pomerilo se je osem ekip s 67 tekmovalci. Zmagovalna ekipa se je uvrstila na majske letne 

igre SKEI Slovenije.  

 

1. maja se je ob 12. uri, ob Ivarčkem jezeru, začel krajši program. Glavni govornik je bil 

občinski svetnik in veteran vojne za Slovenijo Zlatko Halilovič; zbrane sta pozdravila tudi 

podžupan občine Ravne na Koroškem in župan občine Prevalje. Za zabavo in ples je igral 

ansambel Koroški kvintet, za hrano in pijačo pa je poskrbelo podjetje Peca Commerce.  

 

V Mežici, na mestnem stadionu, je bil začetek proslave ob 14. uri. Glavni govornik je bil Vili 

Novak, predsednik SKEI – Konference sindikata Rudnik Mežica. Zbrane so pozdravili tudi 

župani Mežiške doline. V programu sta sodelovala Pihalni orkester Rudnika Mežica in pevski 

zbor Mežiški knapi. Za zabavo in ples je igral ansambel Okrogli muzikantje, za hrano in 

pijačo pa je poskrbelo podjetje Lunder. 
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12. maja smo se  z žensko in moško ekipo udeležili prvega državnega prvenstva SKEI 

Slovenije v kegljanju, ki je bilo v Cerknici. Moška ekipa je dosegla odlično drugo mesto, 

ženska ekipa pa se je uvrstila na tretje mesto.  

 

Na 9. Državno prvenstvo SKEI Slovenije v letnih športnih igrah, ki je bilo 26. maja 2012 v 

Posočju, smo prijavili 54 tekmovalcev in 6 spremljevalcev ekip. Glede na dosežene točke v 

posameznih disciplinah smo skupno dosegli odlično prvo mesto.  

 

Na regijsko tekmovanje članov SKEI v lovu rib s plovcem, ki se je odvijalo v soboto, 2. 6. 

2012, ob Ribniku Brdinje se je prijavilo 35 tekmovalcev in 6 spremljevalcev ekip. Najboljši 

trije nas bodo zastopali na septembrskem državnem prvenstvu v Novi Gorici.  

 

Vse od aprila so potekala pogajanja z vodstvi podjetij glede višine regresa za letni dopust in 

izplačilu le-tega.  

 

Zadnje dni v juniju smo imeli še seja izvršnega in regijskega odbora naše regijske 

organizacije. 

 

V juliju in avgustu so bili v večini podjetij kolektivni dopusti. 

 

Prvega septembra smo se udeležili 5. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v lovu rib s 

plovcem, ki je potekalo v Posočju, na Vogrščku. 

 

Izvršni odbor regijske organizacije SKEI je na septembrski seji zaupnike seznanil s sklepom 

izvršnega odbora SKEI Slovenije, da je aktualen datum za izvedbo enodnevne opozorilne 

stavne v podjetjih, sreda, 26. september 2012. 

V nekaj naslednjih dneh so napoved stavke s stavkovnimi zahtevami obravnavali izvršni 

odbori sindikalnih podružnic SKEI, sindikalni zaupniki so bili zadolženi, da zberejo podpise 

podpore za stavko.  

 

Ker je Republiški odbor SKEI Slovenije ocenil pogajanja za najnižje osnovne plače in regres 

za leto 2012 kot neuspešna, je 20. septembra 2012 preklical napovedano opozorilno stavko. 

Kljub temu smo podpise podpore za stavko zbirali do 22. septembra 2012.  

 

Ker je predsednik naše regijske organizacije SKEI tudi član Konference ZSSS in bo po 

funkciji delegat na 6. Kongresu ZZSS, sta bila na izvršnem odboru za delegata  na kongres 

predlagana podpredsednik SKEI Slovenije za kovinsko industrijo in podpredsednik SKEI 

Slovenije za elektroindustrijo SKEI Slovenije.  

Za članico Nadzornega odbora pri ZSSS je bila predlagana Eva Lipičnik, ki opravlja funkcijo 

predsednice Nadzornega odbora pri SKEI Slovenije, za predsednico ZSSS pa je bila 

predlagana predsednica SKEI Slovenije, v kolikor bo soglašala s kandidaturo.  

 

Na rednem mesečnem sestanku v družbi Litostroj Ravne, ki je bila 13. septembra,  je direktor 

povedal, da večji kupci ne poravnavajo računov v dogovorjen roku, zato še ni zagotovil, da bo 

plača izplačana do 18. t. m.  

Dejal je tudi, da v kolikor bo izplačilo plače z zamikom, bo o dnevu izplačila seznanil 

predsednika sindikalne podružnice SKEI v družbi, vendar tega ni storil. Posledično, so 

zaposleni 19. septembra, ob šesti uri, pričeli spontano stavkati. Istega dne, ob 14. uri, je 

direktor prejel obvestilo od Ruskega kupca, da je le-ta poravnal svoje obveznosti v višini 

180.000 evrov, kar pa ni zadostovalo za izplačilo plač vsem zaposlenim.  

Direktor je takoj sklical sestanek s predsednikom sindikalne podružnice SKEI družbe in s 

sekretarjem regijske organizacije SKEI, na katerem je predlagal sklic zbora zaposlenih na 
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popoldanski izmeni. Na zboru, ob 14.30, je direktor povedal, da plačo naslednji dan prejme 

145 delavcev, ki delajo v proizvodnji, ostalih 57 delavcev pa bo plačo prejelo predvidoma 27. 

ali 28. septembra. Prisotni so se s tem strinjali in pričeli z delom. 

Podobno se je že zgodilo pri izplačilu plače za mesec julij, vendar takrat plače ni prejelo le 

deset zaposlenih z najvišjo plačo, vključno z direktorjem; le-ti so plačo prejeli v zadnjem 

tednu meseca julija.  

V obeh gornjih primerih so zaposleni plačne kuverte prejeli do 28. v mesecu, kar je 

povzročilo, da so nekateri imeli probleme zaradi nepravočasnega nakazila kreditnih 

obveznosti s strani družbe.   

Na sindikatu SKEI smo ocenili, da se, kljub zadostnim naročilom kupcev,  finančna oziroma 

likvidnostna slika družbe Litostroj Ravne slabša in da lastnik najverjetneje iz družbe črpa 

finančna sredstva, zato smo v zvezi s tem poslali prijavo za inšpekcijski nadzor, saj 

predvidevamo, da se bo sicer agonija zaposlenih mesečno ponavljala. 

 

26. oktobra je bila seja regijskega izvršnega odbora, nadaljevanje te seje pa 6. novembra 

2012. Ker sta na prvem delu seje manjkala predsednika dveh sindikalnih podružnic SKEI, v 

katerih podjetjih naj bi potekal obisk članstva s strani predsednice SKEI Slovenije, smo se 

odločili, da bo nadaljevanje seje 6. novembra 2012, ko bosta predsednika teh podružnic 

prisotna. S predsednico SKEI Slovenije je bilo naknadno dogovorjeno, da bo zbor članstva v 

družbi Metal Ravne dne 27. novembra.  

 

Novembra je bil sestanek regijske športne komisije, kjer je bila tudi sprejeta odločitev za 

razpis tekmovanja v kegljanju za člane SKEI. 

Trinajst naših članov se je udeležilo turnirja v kegljanju, ki je bil 8. decembra 2012 na 

kegljišču v Prevaljah. Štirje najboljši se bodo prihodnje leto udeležili državnega prvenstva 

SKEI Slovenije v kegljanju. 

 

12. decembra 2012 je bila seja izvršnega odbora regijske organizacije. Večina razprave je bila 

namenjena obravnavi sklepa Izvršnega odbora SKEI Slovenije o napovedi januarske stavke in 

stavkovnim zahtevam ter izplačilu nagrad za dobro delo oz. božičnice. 

 

20. decembra 2012 je bila seja regijskega odbora SKEI. Predsednik regijske organizacije je 

med drugim prisotne seznanil, da je bil za predsednika ZSSS ponovno izvoljen Dušan 

Semolič, za sekretarja pa Miloš Utroša. Povedal je, da je glasoval proti izvolitvi obeh, saj 

imenovana izpolnjujeta pogoje za upokojitev.  

 

Sicer pa smo bili ves december aktivni na pogajanjih z vodstvi koroških družb za izplačilo 

nagrade za dobro delo oziroma božičnice, ki je v večini družb že bila izplačana. 

 

 

 

                                                             Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                                                              

                                                                                       Jože Kolar, l.r. 

 


