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POROČILO O DELU SKEI, REGIJSKE ORGANIZACIJE ZA KOROŠKO 

ZA LETO 2013 

 

 

16. januarja 2013 smo se udeležili napovedanega protestnega shoda za spodobnejše najnižje 

plače,ki je bil pred poslopjem GZS v Ljubljani.  

 

23. januarja 2013 so se za opozorilno enodnevno stavko odločili v družbah Armature Muta, 

Croning livarna Ravne in v Livarni Vuzenica. V drugih koroških podjetjih so bi v podporo 

opozorilni stavki izvedeni članski sestanki SKEI.  

 

Po stavki smo nadaljevali s sindikalnimi aktivnostmi. Poleg preverjanja za morebitne prijave 

inšpektoratu za delo smo preko oglasnih desk družb  člane seznanili z datumi organiziranih 

krvodajalskih akcij in o tem, da je 19. februar Dan skrbi za zdravje. Na ta dan je kar nekaj 

članov poiskalo zdravniško pomoč. Potekala  pa je tudi akcija evidentiranja članov, ki 

prejemajo minimalno plačo (za prehrambeni paket Karitasa oz. Rdečega križa); v naših 

sindikalnih podružnicah je le-teh osemnajst.   

 

1. februarja 2013 smo se z 96 tekmovalci in 19 spremljevalci udeležili 19. Državnega  

prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo na Soriški planini.   

 

Na sejo regijskega odbora, dne 26. 2. 2013, je bila pri 4. točki dnevnega reda – Delovno 

srečanje predsednikov sindikalnih podružnic prisotna predsednica SKEI Slovenije. 

Izmenjano je bilo veliko praktičnih mnenj in izkušenj, predsedniki pa so pohvalili tudi nov 

način obveščanja z e-novicami. 

 

27. marca 2013 je bila seja nadzornega odbora, na kateri je bil opravljen pregled poslovanja 

regijske organizacije SKEI za leto 2012.  

 

28. marca 2013 je bila seja komisije za kulturo, šport in rekreacijo naše regijske organizacije. 

Na podlagi sprejetih odločitev so bili predsedniki podružnic seznanjeni o državnem prvenstvu 

SKEI Slovenije v kegljanju, glede letnih športnih iger SKEI Slovenije in o organizaciji 

regijskega tekmovanje članov SKEI v malem nogometu. 

 

Na 2. Državnem prvenstvu SKEI Slovenije v kegljanju, ki je bilo 13. aprila 2013 v Slovenski 

Bistrici, sta Koroško zastopali ženska in moška kegljaška ekipa. Uspeh je bil odličen, saj je 

ženska ekipa dosegla prvo, moška ekipa pa drugo mesto. 

 



V nedeljo, 14. aprila 2013, smo organizirali, v telovadnici osnovne šole v Mežici, tekmovanje 

članov SKEI v malem nogometu. Med seboj so se pomerile štiri ekipe. Selektorja sta po 

tekmovanju sestavila nogometno ekipo, ki nas bo zastopala na letnih igrah SKEI. 

 

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 SKEI, Regijske organizacije za Koroško in podpredsednik SKEI 

Slovenije Vili Novak, 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 Peca Commerce.  

V Mežici, na mestnem stadionu, je bil začetek proslave ob 13.30. Slavnostni govornik je bil 

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 ansambel Štajerski fakini. 

 

9. maja smo imeli sejo izvršnega odbora regijske organizacije SKEI. Na njej smo obravnavali 

poročila za lansko leto, plan dela za letošnje leto, odločili smo se tudi, da jeseni organiziramo 

seminar – Zakon o delovnih razmerjih za vse predsedniki in podpredsednike sindikalnih 

podružnic SKEI Koroške.  

 

Na letne igre SKEI Slovenije, ki so bile 25. maja 2013 v Novem mestu, smo prijavili 46 

tekmovalcev in 2 spremljevalca. Naše ekipe v posameznih športnih panogah so dosegle zelo 

dobre rezultate.  

 

V soboto, 8. junija 2013, smo organizirali regijsko tekmovanje članov SKEI v lovu rib s 

plovcem, ob ribniku v Radljah ob Dravi. Med seboj se je pomerilo 28 tekmovalcev. Najboljši 

štirje so se uvrstili na državno prvenstvo članov SKEI v lovu rib s plovcem. 

 

Dne 28. junija 2013 smo imeli sejo izvršnega odbora sindikalne podružnice SKEI; 

osredotočili smo se na aktivnost: Plače za leto 2013. 

Po seji izvršnega odbora smo imeli tudi sejo regijskega odbora SKEI, na kateri smo potrdili 

poročilo o delu in finančno poročilo regijske organizacije SKEI za leto 2012, plan dela in plan 

porabe za letošnje leto, potrjen je bil tudi program dela regijske športne komisije. 

 

V tem obdobju sta bili dve seji izvršnega odbora in ena seja regijskega odbora SKEI ter seje 

izvršnih odborov sindikalnih podružnic z vodstvi družb, kjer smo bili seznanjeni s poslovnimi 

poročili družb za leto 2012, dogovarjali smo se o povišanju plač zaposlenim, o višini izplačila 

regresa za letni dopust itd. 

 

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

 

31. avgusta smo se v Zagorju ob Savi udeležili 6. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v lovu 

rib s plovcem. Ekipno smo zasedli peto mesto, med posamezniki pa je bil najboljši naš 

tekmovalec, na kar smo zelo ponosni.  

 

Regres za letni dopust je bil zaposlenim izplačan v vseh družbah, razen v Litostroju Ravne in 

v Sistemski tehniki, kjer pa je z zaposlenimi dogovorjeno, da se zadnja tretjina regresa izplača 

do konca meseca oktobra.  



 

Zaradi dolgotrajnega postopka stečaja družb skupine Viator&Vektor in posledično prodaje 

Sistemske tehnike, katere 90 % upnik je A banka, ima le-ta, kljub zadostnemu številu naročil, 

težave z bančnimi garancijami. Zaradi tega sta poslovodstvo družbe in A banka skupaj 

pripravili sanacijski program. 

Trenutno je ekonomski lastnik družbe banka, ki je tudi sicer poslovna banka družbe. Zaradi 

splošne gospodarske krize v svetu in ekonomskega stanja družbe velikega interesa za nakup 

le-te ni in ga v bližnji prihodnosti tudi ne vidimo.  

 

Livarna Vuzenica ni izvedla 3 % povišanja plač zaposlenim, kot so to storile ostale družbe 

sistema Cimos d.d., čeprav je skoraj celotna proizvodnja družb programa avtomobilske 

industrije vezana na pravočasno dobavo ulitkov oz. na nadaljnjo obdelavo. Prav tako delavci 

še niso prejeli poračuna premalo izplačanega regresa za letni dopust v bruto višini 25 €. 

Je pa vodstvo družbe zaprosilo za izdajo pisnega soglasja Sindikalne podružnice SKEI 

Livarne Vuzenica in SKEI Slovenije za možnost uporabe 2. točke Tarifne priloge 2013 št. 1 h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije. Soglasja omenjeni 

organizaciji nista izdali. 

V kolikor se za povišanje vseh osnovnih plač za 3 % in za poračun regresa ne bomo uspeli 

dogovorili do konca meseca oktobra 2013, bomo izvedli vse zakonske možnosti za dosego 

svojih pravic.   

 

V prvi polovici oktobra smo imeli sejo izvršnega odbora regijske organizacije SKEI. 

Obravnavali smo aktualno problematiko po družbah ter bili seznanjeni z aktivnostmi ZSSS, 

SKEI in naše regijske organizacije SKEI do konca leta.  

 

V prvi polovici novembra je bil sestanek regijske športne komisije, na kateri smo razpisali 

turnir v kegljanju. 

 

V soboto, 7. decembra 2013, je bil na Ravnah na Koroškem turnir v kegljanju. Pomerilo se je 

štirinajst kegljačev. 

 

19. decembra 2013 je bila seja izvršnega odbora,  nato je sledila seja regijskega odbora SKEI, 

Regijske organizacije za Koroško.  

 

20. decembra 2013 je bil sklenjen dogovor o povišanju vseh osnovnih plač v Livarni 

Vuzenica za 3 % in poračun le-teh od 1. 7. 2013. 

 

V večini koroških družb, kjer delujejo sindikalne podružnice oz. aktivi zaupnikov je bila 

izplačana nagrada za dobro delo oz. božičnica, razen v družbah: KAL Mežica, Litostroj 

Ravne, Livarna Vuzenica in Struc Kovačija Muta. 

V teh družbah imajo zaposleni organiziran topel obrok malice. Razlika med ceno malice in 

ceno določeno z Uredbo se jim mesečno izplačuje na število opravljenih delovnih dni.  

 

Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                                                                  Jože Kolar, l.r.          

                                                       

 

 


