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POROČILO O DELU ZA LETO 2015 

 
Februarja 2015 smo bili organizatorji 21 zimskih iger SKEI Slovenije na Kopah. 

Vsi udeleženci si bodo igre zapomnili po obilnem snežnem metežu, ki je ta dan 

zajel celotno Slovenijo.  

V mesecu marcu so bile redne seje športne komisije, izvršnega in regijskega 

odbora ter Nadzornega odbora.  

Do konca meseca marca je svoje delo kod sekretar opravljal Jože Kolar. S 

1.4.2015 je njegovo delo prevzel Vili Novak. Na podlagi dolgih razgovorov s 

Ljubom Cvarom je Izvršni Odbor Regijske Organizacije sprejel sklep, da bo 

naloge in delo na regiji začasno prevzel Vili Novak. Sprejet je bil sklep, da bo 

Vili Novak v.d. sekretar do Kongresa SKEI, to je do 15.06.2016. Dali smo tudi 

obvezo, da bomo do Kongresa SKEI poravnali zaostale obveznosti do SKEI 

Slovenije.  

Isti mesec so bile tudi volitve za nosilce funkcij na novo ustanovljene 

Konference SIJ Ravne. Za predsednika je bil izvoljen Boris Štriker iz SKEI 

Metal Ravne.  

Aprila so bili redni sestanki z direktorico družbe Litostroj Ravne. Ta družba je 

bila še naprej v težavah in na sestankih smo sproti reševali vse nastale probleme. 

Redni sestanki so bili tudi v podjetjih dravske doline in v Sistemski Tehniki.  

Dokaj redno so bili sestanki v Livarni Vuzenica, ki je v lasti Cimosa iz Kopra.  

Prav tako so se v mesecu juniju začela pogajanja za enotno PKP Cimosa, ki bo 

veljala za vsa podjetja znotraj Cimosa. Po končanih pogajanjih je bilo tudi jasno, 

da bo imel Cimos samo še eno pravno osebo in na isti način se bo moral 

reorganizirati tudi sindikat v podjetjih.  

Za 1. Maj smo organizirali proslave ob mednarodnem delavskem prazniku 1. 

Maj. Osrednji proslavi sta bili na Ivarčkem jezeru in v Mežici. Na Ivarčkem je 

bil slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor. 

Isti mesec smo imeli redno sejo Izvršnega odbora in regijskega tekmovanja v 

ribolovu. Organizirali smo tudi izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike v 

Mežici ( predavatelj je bil Bogdan Ivanovič ). 

Junija je bila redna seja regijskega odbora in športne komisije. Športna komisija 

je pripravila vse potrebno za udeležbo naših članov na letnih igrah SKEI 

Slovenije, ki jih je organizirala regijska organizacija SKEI Ptuj. Športne igre pa 

so bile na Kidričevem. 

Avgusta smo se udeležili državnega prvenstva v ribolovu. Prva seja IO po 

dopustih je bila septembra. Začele so se tudi težave v podjetjih. Vzrok je bil ta, 

da so se v sosednji Avstriji na veliko odpirala nova delovna mesta. Za višje neto 



plače se je tja prezaposlilo veliko število naših delavcev ( in članov sindikata ). 

V septembru smo sklicali tudi izredno sejo IO RO SKEI Koroške. Tema je bila 

organizacija okrogle mize na problematiko gibanja delovne sile na Koroškem. 

Posamezna podjetja so bila tik pred tem, da bi morala zaustaviti proizvodnjo iz 

razloga pomanjkanja delovne sile. Na to temo smo sklicali dva sestanka, za 

organizacijo okrogle mize pa se na koncu nismo odločili. Preložili smo jo za 

nedoločen čas. Redne seje IO smo imeli tudi v oktobru in novembru. Novembra 

smo organizirali regijsko tekmovanje v kegljanju. Decembra je bila zaključna 

seja regijskega odbora in začele so se predkongresne aktivnosti. 

Vse skozi, oziroma celotno leto smo aktivno sodelovali pri reševanju problemov 

v podjetjih. 

Na sestankih izvršnega in regijskega odbora je bila stalna točka problematika v 

podjetjih in problemi, ki so se pojavili , so bili uspešno rešeni. Pravna pomoč za 

člane je bila vedno ob sredah in tudi pri tej zadevi smo vse nastale probleme in 

spore rešili pozitivno. 

Regres za LD je bil izplačan v vseh podjetjih, isto velja za božičnico ( različni so 

bili samo zneski ).  

Aktivno smo začeli delati na pridobivanju novega članstva. V ta namen smo 

ustanovili delovno komisijo in odobrili dodatna finančna sredstva za nabavo 

promocijskega materiala. 
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