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POROČILO O DELU ZA LETO 2010 

 

Z direktorji druţb so bili organizirani mesečni sestanki, kjer je bilo ugotovljeno, da v večini 

druţb primanjkuje naročil in da se otepajo z likvidnostnimi  teţavami. 

 

Koroška podjetja za dejavnost kovinskih materialov in livarn so povišala plače za 3,2 % in 

najniţjo izplačano bruto plačo v višini 748,20 EUR. 

Prav tako je bilo povišanje plač izvedeno v podjetjih za dejavnost elektroindustrije (različen 

% v posameznih tarifnih razredih). 

V podjetjih za dejavnost kovinske industrije je bila najniţja izplačana bruto plača v višini 

724,51 EUR, ni pa v vseh druţbah prišlo do 5 % dviga plač.  

V druţbi KAL Meţica in Fiskus Prevalje še ni dogovora o dvigu plač, saj je premalo naročil 

kupcev.  

V druţbi SŢ, Oprema Ravne so potekala pogajanja za povišanje osnovnih plač s 1. 6. 2010.  

V druţbi Struc Kovačija Muta je bil sprejet dogovor, da se s 1. 3. 2010 osnovne plače 

dvignejo za 5 %.  

V druţbah Croning Livarna in Armature Muta, ki imata istega lastnika, je bil podpisan 

dogovor o postopnem povišanju osnovnih plač in sicer s 1. 1. 2010 za 3,2 % in s 1. 9. 2010 za 

1,8 %.  

V druţbi Litostroj Ravne se bo sindikat o višini povišanja plač še pogajal; druţba je v 

škripcih, saj mora letos poravnati še 20 % obveznosti iz naslova prisilne poravnave. 

 

Ekipa »SKEI Mladi« regijske organizacije se je udeleţila prireditve Gradovi kralja Matjaţa v 

Črni na Koroškem. 

 

9. februarja 2010 smo se udeleţili slavja ob 20. rojstnemu dnevu SKEI Slovenije. V Velenju 

je bila proslava, kjer smo najprej prisluhnili poslanemu sporočilu predsednika drţave, nato pa 

je predsednica SKEI Slovenije orisala pot dvajsetih let SKEI Slovenije.  

 

16. Drţavnega prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo na RTC 

JAKEC TRIJE KRALJI, 12. februarja 2010, se je udeleţilo 80 tekmovalcev in 13 

spremljevalcev ekipe. Z doseţenimi rezultati smo bili zadovoljni.  

 

Za podelitev plakete ZSSS za leto 2010 je bil predlagan Vili Novak, predsednik SKEI, 

Regijske organizacije za Koroško. Obrazloţitev predloga je bila v razpisanem roku 

dostavljena Komisiji za sindikalna priznanja.  

 

Na SKEI Slovenije je bila poslana analiza pogajanj po podjetjih. 

 

Zaradi kršitev nekaterih delodajalcev pri prerazporejanju delovnega časa, pri nadurnem delu 

ter pri koriščenju preostalega lanskega dopusta so bili le-ti z  dopisom ponovno pozvani, da 

odpravijo  kršitve, sicer bomo prisiljeni ukrepati preko inšpektorata za delo.  



Ob Dnevu ţena – 8. marcu smo vsem članicam poklonili cvetje in jim čestitali.  

 

Izvršni odbor regijske organizacije je 19. 3. 2010 obravnaval tudi predlog nove delitve 

članarine in nov Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju SKEI Slovenije. 

Sklenili smo, da  

. SKEI Slovenije naj pridobi od Zveze svobodnih sindikatov Slovenije podatek o sindikatih 

dejavnosti oz. spisek sindikalnih podruţnic, kjer obračuni plač v podjetjih članom ne 

odtegujejo 1 % članarine od bruto plače. 

. Dokler ne bo podatka, da vsi sindikati dejavnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ne 

odvajajo 1 % članarine od bruto plače oz. tega nimajo urejeno v internih aktih, se SKEI, 

Regijska organizacija za Koroško distancira od predloga za spremembo Pravilnika o 

finančno-materialnem poslovanju SKEI Slovenije.  

. V kolikor bo SKEI Slovenije sprejel sklep o spremembi Pravilnika o finančno-materialnem 

poslovanju SKEI Slovenije predlagamo, da manjkajoča sredstva za ZSSS zagotovi SKEI 

Slovenije.  

 
V aprilu je bil izvršni odbor regijske organizacije SKEI seznanjen s predlogom ZSSS, 

Območne organizacije Podravje in Koroška delitve stroškov delovanja sindikalne pisarne. 

Sprejel je sklep, da do novega dogovora, ki bo sprejemljiv za obe strani, stroški financiranja s 

strani sindikata SKEI ostajajo enaki kot do sedaj.  

 

V aprilu sta bila na delovnem obisku dva predstavnika Samostalnega sindikata US Steel 

Serbia, s katerim imata SKEI – Konferenca sindikata Rudnik Meţica in SKEI – Konferenca 

Ravne podpisan sporazum o medsebojnem sodelovanju.  Predstavili smo jim delo in 

aktivnosti naše regijske organizacije, kolega pa sta predstavila delo in aktivnosti, ki jih vodi 

njihov sindikat v podjetju in na nivoju drţave Srbije.  

 

V maju sta konferenci sindikalnih podruţnic SKEI Ravne in Meţica organizirali proslavi ob 

mednarodnemu delavskemu prazniku. Na Ivarčkem jezeru je bila slavnostna govornica Lidija 

Jerkič, predsednica SKEI Slovenije, v Meţici pa Vili Novak, podpredsednik SKEI Slovenije.  

SKEI – Konferenca sindikata Rudnik Meţica je na ta dan organizirala  ţe tradicionalni pohod 

na planinsko postojanko Pikovo. 

 

Sredi maja 2010 so se med seboj pomerili člani SKEI v malem nogometu. Zmagovalna ekipa 

se je uvrstila na letne igre SKEI Slovenije.  

 

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

izplačilom le-tega.  

 

5. junija 2010 se je 49 naših tekmovalcev, skupaj s spremljevalci ekipe, udeleţilo VII. Letnih 

športnih iger SKEI Slovenije v Zagorju ob Savi. V večini športnih disciplin smo se odrezali 

zelo dobro; ekipno pa smo dosegli drugo mesto. 

 

8. junija 2010 je bil za sindikalne zaupnike organiziran seminar na temo: kolektivna pogajanja 

v obdobju gospodarske krize, pridobivanje novih članov SKEI itd.  Predavala in odgovarjala 

na vprašanja zaupnikov sta sekretar SKEI Slovenije Bogdan Ivanovič in sekretar Regijske 

organizacije SKEI Velenje Branko Amon.  

 

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

ki le-tega še niso izplačale (to sta druţbi Litostroj Ravne in Livarna Vuzenica). 



V juliju je bila sklicana seja Izvršnega odbora SKEI, Regijske organizacije za Koroško, na 

kateri je bilo najprej podano poročilo o poteku 39. in 40. seje Izvršnega odbora SKEI 

Slovenije, nato pa so bile obravnavane vse ostale aktualne zadeve.   

 

Avgusta so v večini koroških druţb potekali kolektivni letni dopusti. 

 

V soboto, 4. septembra 2010, se je na Ribniku Brdinje pomerilo petindvajset članov SKEI v 

lovu rib s plovcem. Najboljši štirje bodo sodelovali na drţavnem prvenstvu SKEI v lovu rib s 

plovcem.  

 

Dne 7. septembra 2010 je na Koroškem potekala 41. seja Izvršnega odbora SKEI Slovenije. 

Organizacijo in izvedbo seje je prevzela SKEI, Regijska organizacija za Koroško. Prisotni so 

si tudi ogledali proizvodnji del podjetja SPE TOPLA v Črni na Koroškem.  

 

Tretjega drţavnega prvenstva SKEI v lovu rib s plovcem, ki je potekalo v soboto, 11. 

septembra 2010, na Škalskem jezeru, se je udeleţila štiri-članska ekipa iz Koroške in dosegla 

dober skupen rezultat.  

 

SKEI Podravje in SKEI Koroška je, skupaj z ZSSS, 21. septembra 2010,  sklical delovni 

posvet za predsednike in zaupnike sindikalnih podruţnic, ki je bil v Kulturnem domu Slovenj 

Gradec. 

Tema posveta: predstavitev predlogov pokojninske, delovne in socialne zakonodaje, teţavno 

socialno dogovarjanje in referendum.  

 

Dne 30. septembra 2010 je bila 8. seja Izvršnega odbora SKEI, Regijske organizacije za 

Koroško. 

 
28. oktobra 2010 smo organizirali razgovor zaupnikov SKEI regijske organizacije za 

Gorenjsko in regijske organizacije za Koroško z vodstvom SKEI in sicer o aktualnih 

dogajanjih na področju zakonodaje, o seznanitvi in z aktivnostmi SKEI ter o predkongresnih 

aktivnostih.  

 

29. novembra 2010 je v Črni na Koroškem potekala skupna seja komisij za kulturo, šport in 

rekreacijo SKEI Slovenije in regijske organizacije. Dogovorjeno je bilo, da bodo zimske 

športne igre SKEI Slovenije, v organizaciji naše regijske organizacije, potekale v petek, 4. 

februarja 2011, v Črni na Koroškem.  

 

3. decembra 2010 je bila na Srednji šoli na Ravnah na Koroškem predstavitev dela ter vloga 

in pomen sindikata. Dijaki so tudi prejeli propagandno gradivo; odziv je bil dober, dijaki so se 

včlanjevali v sindikat SKEI Mladi. 

 

11. decembra 2010 je regijska komisija za kulturo, šport in rekreacijo na Ravnah na 

Koroškem organizirala za člane turnir v kegljanju. Med seboj se je pomerilo pet ekip. 

 

16. decembra 2010 je bila seja regijskega odbora.  

 

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

nagrade za dobro delo oz. boţičnice. 

 



V letu 2010 smo imeli dve seji regijskega odbora, sedem sej izvršnega odbora in osem 

sestankov komisije za kulturo, šport in rekreacijo. 

 

 

 

                                                                 Sekretar SKEI, ReO za Koroško 

                                                                              

                                                                                                      Joţe Kolar, l.r. 


