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POROČILO O DELU SKEI, REGIJSKE ORGANIZACIJE  ZA KOROŠKO 

ZA LETO 2011 

 

 

Poskrbeli smo, da sta bila 6. januarja 2011, ko se je pričelo z zbiranjem podpisov, pri 

sindikalnih zaupnikih v vseh koroških družbah, na razpolago obrazca za zahtevo za 

referendum o reformi.    

Na upravnih enotah smo tudi sproti spremljali potek zbiranja podpisov.  

 

V februarju smo bili organizator 17. Državnega prvenstva SKEI v veleslalomu in tekih na 

smučeh, ki je bilo v petek, 4. 2. 2011, v Črni na Koroškem. 

 

V februarju so tudi potekala pogajanja o povišanju plač v družbah Croning livarna Ravne 

in Armature Muta. Dogovorjeno je bilo povišanje vseh osnovnih plač za 2 % in še 

dodatno 6 % povišanje plač zaposlenim na proizvodnih delih (le-teh je v obeh družbah 

okoli 70 %). 

 

V februarju in v prvi polovici marca so potekale volitve zaupnikov po sindikalnih 

podružnicah SKEI. 

 

8. marca smo ob Dnevu žena članicam podarili rožico. 

 

24. marca je bila ustanovna seje regijskega odbora SKEI, kjer so bili verificirani novi 

zaupniki in razrešeni dosedanji člani organov regijske organizacije SKEI.  

Imenovani so bili člani v izvršni odbor in v nadzorni odbor regijske organizacije, potrjeni 

kandidati za organe, ki jih voli Kongres SKEI ter imenovani delegati na VI. Kongres 

SKEI Slovenije.   

V mandatnem obdobju 2011 – 2016 je, na podlagi volitev, predsednik regijske 

organizacije SKEI Vili Novak, podpredsednik regijske organizacije SKEI Janko Valente 

in sekretar regijske organizacije SKEI Jože Kolar.  

 

V aprilu smo na nivoju SKEI Slovenije uskladili spremembe statuta SKEI. Informirani 

smo bili o pripravah na sklic VI. Kongresa SKEI. Predlagali smo kandidate in eno 

sindikalno podružnico za odličje SKEI.  

 



2 

 

V maju sta konferenci sindikalnih podružnic SKEI organizirali proslavi ob mednarodnem 

delavskemu prazniku.  

Lep dan je k Ivarčkemu jezeru pod Uršljo goro na tradicionalno proslavljanje 1. maja 

tako kot vsakič privabil množico ljudi.  

Opoldansko prireditev so naznanili strelci z možnarji iz Mežice. Po odigrani 

Internacionali je zbrane nagovoril predsednik Sindikalne podružnice SKEI Ǻkers valji 

Ravne Dimitrij Gošar, pozdravila sta jih ravenski in prevaljski župan Tomaž Rožen in 

Matic Tasič.  

Za zabavo in ples je igral ansambel Koroški kvintet, za hrano in pijačo pa je poskrbelo 

podjetje Ivarčko.  

V Mežici, na mestnem stadionu, je bil slavnostni govornik Vili Novak, predsednik SKEI 

Konference sindikata Rudnik Mežica. Zbrane so pozdravili tudi župani Mežiške doline. 

V programu sta sodelovala Godba na pihala »Rudnik Mežica« in pevski zbor »Mežiški 

knapi«. Za hrano in pijačo je poskrbelo podjetje Lunder, za veselo razpoloženje pa 

Brendi & Korado z ansamblom. 

 

V koroških podjetjih so potekale aktivnosti v zvezi z višino regresa za letni dopust in 

izplačilom le-tega.  

 

28. maja 2011 smo bili Korošci organizatorji 8. Letnih športnih iger SKEI Slovenije. 

Skupno se je iger udeležilo 411 članov SKEI; Koroško je zastopalo 58 tekmovalcev. 

Zmagovalni ekipni pokal je ostal kar doma na Koroškem.  

 

Po 18. juniju smo izvajali aktivnosti za izplačilo regresa za letni dopust zaposlenim v 

dveh družbah, ki le-tega še nista izplačali. 

 

V tem času smo imeli sejo regijskega odbora in tri seje izvršnega odbora. 

 

V prvem tednu julija je bil sklenjen dogovor, da se s 1. 6. 2011 dvignejo osnovne plače za 

3 % v družbi Metal Ravne d.o.o. in družbi Noži Ravne d.o.o., s 1. 8. 2011 pa v družbi 

Serpa Ravne d.o.o. 

 

9. julija 2011 je bilo ob Ribniku REŠ, Radlje ob Dravi, regijsko tekmovanje članov SKEI 

v lovu rib s plovcem. Ekipa, v katero so se uvrstili najboljši na tekmovanju, se bo 

udeležila septembrskega državnega prvenstva. 

 

Tradicionalnega dvodnevnega izleta na Triglav (29. in 30. avgusta) so se udeležili štirje 

člani iz naše regije.  

 

3. septembra 2011 je potekalo državno prvenstvo SKEI v lovu rib s plovcem, ki je bilo ob 

ribnikih Ribiške družine Gradišče. Naše ekipa je dosegla odlično drugo mesto.  

 

Izvršni odbor regijske organizacije je na septembrski seji sklenil, da se delavcem 

Karoserije, d.o.o., zaradi stečaja družbe so namreč že tretji mesec brez plač, podeli 

solidarnostna pomoč.  
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Oktobra je bil sestanek regijske športne komisije, kjer je bil tudi sprejeta odločitev za 

razpis tekmovanja v kegljanju za člane SKEI. 

 

10. novembra 2011 je bila seja izvršnega odbora regijske organizacije. 

 

Za naše člane smo organizirali 26. novembra 2011 turnir v kegljanju, na kegljišču v 

Radljah ob Dravi. 

 

7. decembra 2011 smo imeli na Ravnah na Koroškem tiskovno konferenco Komisije za 

ženska vprašanja pri SKEI Sloveniji in ogled proizvodnje v Livarni Vuzenica, kjer na 

fizičnih delovnih mestih ena tretjina žensk.  

 

15. decembra 2011 je bila seja regijskega odbora. 

 

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 izplačana v višini 

med neto 500 in bruto 1.200 evri. Najvišje izplačilo je bilo v družbi Monter Dravograd in 

sicer so zaposleni prejeli 13 plačo in bruto 400 evrov nagrade za dobro delo. 

 

Zaradi hujših kršitev pravic delavcev s strani delodajalcev, je enajst delavcev pooblastilo 

našega odvetnika, da jih zastopa po predpisih o kazenskem postopku in postopku o 

prekrških, zlasti za sprejem tožb, obtožnic in sodb. 

 

Sekretar regijske organizacije SKEI je direktorjem družb zaradi kršitve pravic zaposlenih 

poslal osemnajst opominov pred tožbo in sicer pri prerazporejanju delovnega časa, zaradi 

neizplačila jubilejnih nagrad, v zvezi s čakanjem na delo doma in glede višine 

nadomestila plače za čas odsotnosti iz dela, ko delavec ne dela iz razlogov na strani 

delodajalca, glede višine izračuna odpravnin, glede predčasnih  upokojitev, glede 

odpovedi pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov itd. 

Poslani opomini so bili z vodstvi družb oz. njihovimi kadroviki rešeni sporazumno. 

 

Na komisije za pritožbe zavarovalnic je bilo na višino izplačila odškodninskih zahtevkov 

poslanih štirinajst pritožb.. 

V vseh zahtevkih smo dosegli višje izplačilo odškodnine, s katero so se tudi strinjali naši 

člani oz. vlagatelji pritožb.  

 

Poleg dveh rednih sej regijskega odbora, sedmih sej izvršnega odbora, treh sej regijske 

športne komisije ter seje nadzornega odbora smo nekatere potrebne aktivnosti sprejemali 

na korespondenčnih sejah.  

 

 

                                                          Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                                                       Jože Kolar, l.r. 

 


