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POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 

V koledarskem letu 2017 sta se redno sestajala Izvršni in Regijski odbor SKEI Koroške. Imeli 

smo 8 sestankov izvršnega in 6 sestankov regijskega odbora SKEI Koroške. Na vseh 

sestankih smo obravnavali tekočo in aktualno problematiko na Koroškem in v Sloveniji. 

Stalnice na naših sestankih so bile : aktualna problematika v podjetjih, plače in trg delovne 

sile, pridobivanje novega članstva in teme, ki so jih na sejah organov in komisij obravnavali 

pri SKEI Slovenije. 

 

Aktivnosti na področju plač, izplačilu regresa za LD in nagrade zaposlenim ob koncu 

leta 

Čez celo leto smo bili v vseh podjetjih zelo aktivni na področju dviga plač. V večini podjetij 

na Koroškem je prisoten problem po pomanjkanju delavcev v proizvodnji. Pomanjkanje se 

zaenkrat kompenzira tako, da se uvozi delovna sila iz republik bivše Jugoslavije. Ker je pa 

kriza glede trga delovne sile postala tako huda, se marsikateri predstavniki ali direktorji 

sprašujejo; kako naprej in kako se bo ta zadeva končala ( isto se sprašujemo tudi sindikalisti ) 

! 

To krizo pri delodajalcih smo izkoristili tudi v sindikatu SKEI saj nam ni bilo težko koga 

prepričevati o potrebi po dodatnem dvigu plač. To je razvidno tudi iz statističnih podatkov o 

plačah v regijah kjer je Koroška bila dolga zasidrana na zadnjem ali predzadnjem mestu ( 

temu zdaj ni več tako ). 

Regres za letni dopust je bil v večini podjetij izplačan v maksimalni možni višini ( 70 % 

povprečne bruto plače v RS ).  

Enako velja za izplačilo denarne nagrade ob koncu leta. Božičnica ni bila izplačana samo v 

podjetju CIMOS Livarna Vuzenica.  

 

 

Seminar za sindikalne zaupnike, proslave ob mednarodnem delavskem prazniku 1. 

MAJ, delo z mladimi, nudenje pravne pomoči 

Organizirali smo dva izobraževalna seminarja za delavske zaupnike in predsednike 

sindikalnih podružnic. Oba seminarja sta bila zelo dobro obiskana saj se jih je proti 

pričakovanju udeležilo veliko število sindikalnih zaupnikov. Teme na seminarjih so bile : 

pridobivanje novih članov, delo z mladimi, delovno pravna zakonodaja, finančno materialno 

poslovanje, kolektivne pogodbe in pogajanja. 

Dali smo izdelat plakate in zloženke za podjetja, kjer je organiziran sindikat SKEI.  

Večkrat smo bili gosti radia Slovenj Gradec. V času, ki nam je bil na razpolago smo 

predstavili naše aktivnosti na področju dviga plač, izplačilo regresa, nagrad ob koncu leta in 

aktivnostih, ki jih vodi SKEI in ZSSS. 

Dodatno smo organizirali delovno srečanje s kolegi iz ReO SKEI Velenje. Po delovnem 

sestanku smo si ogledali že Podzemlje Pece. 
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Organizirali smo dve proslavi ob mednarodnem delavskem prazniku 1. MAJ. Proslavi sta bili 

v Mežici in na Ravnah. Na Ravnah na Koroškem zato, ker se z lastnikom Ivarčkega jezera 

nismo uspeli dogovoriti glede nadomestila za koriščenje tega objekta ob proslavi delavskega 

praznika. Denarne zahteve za najem Ivarčkega jezera so bile pretirano visoke. 

Organizirali smo dve predstavitvi o delu z mladimi pri SKEI Slovenije. Obe predstavitvi v 

šolah na Ravnah in v Slovenj Gradcu sta bili zelo dobro obiskani.  

Na Koroškem je situacija takšna, da je mladih v podjetjih ( slovenske narodnosti ) vedno 

manj. Tisti, ki kaj zna si poišče delo in stanovanje v tujini ( Avstrija, Nemčija ). Mlajši delavci 

iz republik bivše skupne države pa ne kažejo nikakršnega zanimanja za članstvo v sindikatu 

SKEI. V Slovenijo pridejo, da bi nekaj malega zaslužili in jim je odveč plačevat tudi 

minimalno sindikalno članarino.  

Vsako sredo nudimo svojim članom brezplačno pravno pomoč. Uspešno smo rešili vsakega 

člana, ki je potreboval nudenje pravne pomoči. Tudi zadeve, ki so se obravnavale na sodišču 

so se odločile v korist naših članov. 

Zaradi naše prepoznavnosti nas vse več akterjev vabi na okrogle mize s poudarkom na teme : 

organiziranost, delo in aktivnosti sindikata SKEI na Koroškem, Sloveniji in EU.  

 

Druge aktivnosti za člane SKEI 

Udeležili smo se vseh športnih srečanj, ki jih je organiziral sindikat SKEI in ZSSS. 

Visoka je bila udeležba naših članov na zimskih igrah SKEI ( 110 udeležencev ) in na letnih 

igrah SKEI ( 58 udeležencev ).  

Več kot uspešno so naši člani zastopali sindikat SKEI na letnih igrah ZSSS. 

Naše udeležence smo poslali še na državno prvenstvo SKEI Slovenije v kegljanju in ribolovu. 

Na podlagi letnega plana aktivnosti je naša športna komisija organizirala še regijsko 

tekmovanje v : nogometu, ribolovu in kegljanju.  

Članom SKEI na Koroškem smo omogočili, da so si lahko organizirano ogledali finale 

svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici. 

 

Kljub doseženemu smo na Koroškem mnenja, da bi lahko morda naredili še kaj več in da bi 

lahko pri pridobivanju novih članov bili še bolj uspešni. Kljub številnih odhodov delavcev v 

Avstrijo nam je z trdim delom in aktivnostmi uspelo, da je število članov SKEI na Koroškem 

večje, kot je bilo leto dni prej.  

Kot velik uspeh pa si štejemo dejstvo, da je SKEI na Koroškem vedno bolj prepoznaven in da 

ga kot takšnega resno jemljejo tudi vsi akterji na Koroškem (delodajalci, mediji, občine, 

združenja, politične stranke). 
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