
OBMOČNA ORGANIZACIJA 
S K E I    KOROŠKE 
Prežihova 24 
2390  Ravne na Koroškem                                         Ravne na Kor., januar 2008 
 
 
 

POROČILO O DELU OBMO ČNE ORGANIZACIJE SKEI KOROŠKE 
ZA LETO 2007 

 
 

Če na kratko strnemo poročilo, se je območna organizacija SKEI v lanskem letu 
angažirala predvsem na področju sklepanja novih podjetniških pogodb, veliko je 
bilo pogajanj z vodstvi družb na zahtevan  dvig plač – predvsem na proizvodnih 
delih, sestankov na temo: izplačilo razlike med regresirano malico in višino le-te 
določeno v uredbi, čim višje izplačilo regresa za letni dopust ter  izplačilo 
božičnice oz. trinajste plače.  
 
Območno organizacijo SKEI sestavlja šestindvajset sindikalnih podružnic SKEI.  
Izvršni odbor šteje 9 članov:  dva predsednika sindikalnih podružnic in en 
predsednik konference iz zgornje Mežiške doline, dva predsednika sindikalnih 
podružnic in en predsednik konference iz okolice Raven in  trije predsedniki 
sindikalnih podružnic SKEI iz Dravske doline. 
 
Seje izvršnega odbora so praviloma  enkrat  mesečno, območni odbor pa se 
sestaja najmanj štirikrat letno.  
 
Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI Dravske doline imajo z direktorji družb 
oz. z  lastniki družb bistveno težje pogoje delovanja sindikata kot njihovi kolegi 
v drugih dveh dolinah. Direktorji družb se namreč izgovarjajo, da imajo za 
pogajanja s sindikati omejena pooblastila, do pogovorov z lastniki družb pa 
sploh ne pride. Zaradi omenjenih problemov se le-ti vsake tri mesece sestanejo z 
vodstvom območne organizacije SKEI, ki jim pri delu pomaga po svojih močeh.   
 
 
V zgornji Mežiški dolini in okolici Raven smo se v vseh družbah izpogajali za  
regres med bruto višino 750 in 830 EUR. 
 
Zakonska višina povišanja plač v mesecu avgustu je bila upoštevana  v vseh 
družbah, kjer delujejo naše sindikalne podružnice.  
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Zaradi pomanjkanja kadrov na proizvodnih delih pa je bila v marsikateri družbi 
z drugim kvartalom leta  povišana  plača še za dodatnih najmanj 10 %.  
 
Izplačana božičnica oz. trinajsta plača je bila zaposlenim izplačana v enaki 
višini; gibala se je med neto 500 in 600 EUR. 
 
Manj uspešni smo bili s pogajanji v družbah Dravske doline, kjer so zaposleni 
prejeli minimalno višino regresa za letni dopust (izjema je družba Monter 
Dravograd, kjer je bil regres v bruto višini  840 EUR), božičnica pa je bila med 
neto 200 in 400 EUR. 
 
Sistem varstva pravic delavcev urejamo sami z direktorji družb; v nekaterih 
primerih pa preko  našega odvetnika. 
 
Zaradi večletnega netemljitega usklajevanja članstva s službo za evidenco 
članstva pri ZSSS smo v oktobru 2007 stanje končno uskladili in prišli do 
realnega  števila članov. 
 
Odziv na delavske demonstracije, ki so bile 17. novembra 2007, je bil precejšen, 
saj se jih je udeležilo 263 članov. 
 
Člani so se z velikim veseljem udeleževali tudi športnih prireditev  v 
organizaciji SKEI Slovenije in si tudi »prislužili« kar nekaj pokalov oz. medalj. 
 
 
 
 
                                                                               Sekretar OO SKEI za Koroško 
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