
 

 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
 
  
 

 

REO ZA KOROŠKO 

Prežihova ulica 24 

 
2390 Ravne na Koroškem 

 
 
 

 

                                                                                       Ravne na Kor., Februar 2019 

 

 

 

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2018 
 

V koledarskem letu 2018 sta se redno sestajala Izvršni in Regijski 

odbor 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. Dejstvo je, da nam v podjetjih na Koroškem primanjkuje delovne 

sile. Starejši delavci odhajajo v zasluženo penzijo, mladi pa zaradi 

prenizkih plač ne kažejo pretiranega zanimanja za zaposlitev. 

Zaradi prenizkih plač in nerazumevanja delodajalcev, da bi sledili 

željam zaposlenih, mladih in sindikatu SKEI smo na podlagi vse 

večjih pritiskov zaposlenih na ReO SKEI Koroške sprejeli vse 

potrebne sklepe za zaostritev odnosov med nami in delodajalci. 

Posamezni delodajalci so na podlagi sestankov, razgovorov in 

prepričevanju le začeli razmišljat pozitivno in pristali na dvig plač 

zaposlenih. Nekateri pa so ostali pri svojih stališčih, da ne bodo dali 

nič oziroma samo tisto kar bo dogovorjeno pri pogajanjih na 

panožnem nivoju. Trdno za sprejetimi sklepi na regijski organizaciji 

smo ostali tudi mi in v ta namen smo organizirali protestni shod na 

Ravnah, ki je bil v mesecu oktobru. Da imamo prav smo uspeli 

prepričati vse medije v Sloveniji, ne samo medije, tudi večji del 

politične strukture nam je dal prav. Na  protestnem shodu, ki se ga je 



udeležilo ogromno število naših simpatizerjev iz Koroške in ostalega 

dela Slovenije smo protestniki sprejeli jasne sklepe kaj se tiče 

minimalne plače, plačnih sistemov in pogojev za zaposlovanje mladih. 

Po shodu je bilo kar nekaj sestankov s predstavniki delodajalcev iz 

večine podjetij na Koroškem. Večina je razumela naše zaključke s 

protestnega shoda in začela pozitivno razmišljati o statusu 

zaposlenega ter njegovih prejemkov. 

So pa bila tudi podjetja, ki niso želeli ali niso hoteli spremeniti 

ničesar. Kljub pritiskom in številnim sestankom ti delodajalci niso 

popustili niti za milimeter in to je bil tudi vzrok, da smo novembra v 

treh družbah organizirali opozorilno stavko. 

Na sestankih z zaposlenimi je SKEI dobil večinsko podporo za vse 

nadaljnje aktivnosti, ki bi vodile k temu, da se plače zaposlenih 

povečajo. Malo so se omehčali tudi delodajalci in trenutno potekajo 

vsi potrebni razgovori in aktivnosti za boljši status delavcev in delavk. 

 

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 in Struc 

Kovačija Muta.  

 

 Proslave ob mednarodnem delavskem prazniku 1. MAJ, delo z 

mladimi, nudenje pravne pomoči, promocija,  

Zaradi aktivnosti za povečanje plač in drugih prejemkov, protestnega 

shoda, organizacije stavke smo bili redno gosti  radia Slovenj Gradec. 

V času, ki nam je bil na razpolago smo predstavili vse naše akcije 

povezane z prej naštetimi aktivnostmi.  

Na povabilo ReO SKEI Velenje smo se udeležili delovnega srečanja v 

Velenju. 

Organizirali smo dve proslavi ob mednarodnem delavskem prazniku 

1. MAJ. Proslavi sta bili v Mežici in na Ravnah.  

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.  

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. Vložena je bila tožba za manj izplačane plače 

zaposlenih v bivšem podjetju Sistemska Tehnika. To podjetje je kupil 

SIJ, ki pa noče slišati o kakšni poravnavi za nazaj. Ker ni posluha in 

ker so se bivši zaposleni in zaposleni odločili za tožbo, smo njihovi 

zahtevi tudi ugodili. 

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 na 

Kopah( 125 udeležencev ) in na letnih igrah SKEI v Dravogradu ( 58 

udeležencev ).  

Naše udeležence smo poslali še na državno prvenstvo SKEI Slovenije 

v kegljanju in ribolovu kjer so dosegli vidne rezultate. 

Na podlagi letnega plana aktivnosti je naša športna komisija 

organizirala še regijsko tekmovanje v : nogometu, ribolovu in 

kegljanju. Ni nam pa uspelo organizirati tekmovanja v odbojki na 

mivki. 

Članom SKEI na Koroškem smo omogočili, da so si lahko 

organizirano ogledali finale svetovnega pokala v smučarskih poletih v 

Planici.  

Sodelovali smo pri organizaciji strokovnih ekskurzij v Srbijo, Črno 

Goro in v Prekmurje. 
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