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POROČILO O DELU SINDIKALNIH PODRUŽNIC SKEI KOROŠKE 
 
 
Predsedniki podružnic SKEI Koroške so na seji dne 22. 4. 2009 med drugim 
sprejeli Pravila o organiziranju in delovanju Regijske organizacije SKEI za 
Koroško ter plan izpeljave postopkov evidentiranja kandidatov za predsednika, 
podpredsednika, sekretarja, članov nadzornega odbora  in članov volilne 
komisije. 
 
Predsedniki podružnic iz vseh treh dolin Koroške so predlagali po enega člana in 
namestnika v volilno komisijo. Le-ti so na svoji prvi seji, dne 20. 5. 2009, 
imenovali za predsednika Riharda Lajbaherja iz SKEI – Konference Ravne, za 
namestnika Marjana Viltužnika iz Sindikalne podružnice SKEI Struc Kovačija 
Muta in Petra Christiana Fortina iz SKEI Konference sindikata Rudnik Mežica. 
Predsednik volilne komisije je dne 21. 5. 2009 razpisal evidentiranje in 
kandidiranje nosilcev funkcij SKEI podružnic Koroške.  
 
Sindikalne podružnice iz zgornje Mežiške doline, iz Zaokroženega 
gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne (skrajšano ZGO ŽR) in iz 
Dravske doline so za nosilce funkcij regijske organizacije evidentirale 
naslednje kandidate:  
 

- za predsednika Regijske organizacije SKEI za Koroško  
    Vilija  NOVAK, predsednika SKEI – Konference sindikata Rudnika Mežica 
 
- za podpredsednika Regijske organizacije SKEI za Koroško  
     Janka VALENTE, predsednik Sindikalne podružnice SKEI Struc Kovačija Muta 

 
- za sekretarja Regijske organizacije SKEI za Koroško  
     Jožefa KOLAR, sekretar SKEI – Konference Ravne 

 
 
V nadzorni odbor Regijske organizacije SKEI za Koroško so evidentirani: 

- Danica PETER, SKEI – Konferenca sindikata Rudnika Mežica 
- Milena MODRIJAN, SKEI – Konferenca Ravne  
- Antonija ČEH, Sindikalna podružnica SKEI Livarna Vuzenica  
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V izvršni odbor Regijske organizacije SKEI za Koroško so  predlagani: 
 
a) iz zgornje Mežiške doline: 

- Vili NOVAK, predsednik SKEI – Konference sindikata Rudnik Mežica 
- Davorin ARL,  predsednik Sindikalne podružnice SKEI TAB Mežica 
- Avgust VAČUN, predsednik Sindikalne podružnice Prevent-TRO Prevalje 

 
b) iz zaokroženega gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne: 

- Valentin ČESNIK,  predsednik SKEI – Konference Ravne 
- Vladislav KOTNIK, predsednik Sindikalne podružnice SKEI Metal Ravne 
- Dušan GOLNAR, predsednik Sindikalne podružnice SKEI Sistemska tehnika  

 
c) iz Dravske doline: 

- Janko VALENTE, predsednik Sindikalne podružnice SKEI STRUC Kovačija 
Muta 

- Franc BREZNIK,  predsednik Sindikalne podružnice SKEI Hypos Muta 
- Zlatko RAVNJAK,  predsednik Sindikalne podružnice SKEI Monter 

Dravograd 
 
Ustanovitveni sestanek in volitve v organe regijske organizacije za Koroško bo 
med 20. in 28. avgustom 2009. 
 
V preteklih mesecih smo imeli sestanke z zaupniki in direktorji družb glede 
prerazporeditve delovnega časa, o sklepanju začasnih kolektivnih pogodb 
polnega delovnega časa 36 ur oz. 32. ur na teden, o izplačilu regresa za letni 
dopust, o kolektivni pogodbi o začasnem čakanju na delo, o obvestilo delavcem 
na delo ter o pozivu na delo.  
Vse naštete akte bodo direktorji uporabljali z enako vsebino, kot smo jih 
podpisali z družbo Metal Ravne (upoštevane so bile vsebinske pripombe 
zaupnikov in naše pravne službe). 
 
V družbah sindikalnih podružnice SKEI Koroške je bil izplačan regres za letni 
dopust v povprečju 795 € bruto, razen v družbi SŽ, Oprema Ravne, kjer  se še 
nismo uspeli dogovoriti za višino in izplačilo, kljub temu, da znaša v obdobju 
2004 – 2008 čisti letni poslovni izid v povprečju 350.000 € letno oz. v letu 2008 
360.000 €. 
 
V juniju je Komisija za šport s pomočjo Ribiškega društva Radlje ob Dravi 
organizirala tekmovanje članov SKEI v lovu rib s plovcem. 
 
SKEI–Konferenca sindikata Rudnik Mežica je v mesecu juniju, s pomočjo 
družb, organizirala tradicionalno praznovanje »Dan podjetij«, nastalih iz bivšega 
Rudnika svinca in cinka  Mežica. Poleg zaposlenih v teh družbah in njihovih 
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upokojencev, so bili na srečanje vabljeni tudi zaupniki sindikalnih podružnic  
SKEI Koroške. 
 
V dopoldanskem času je potekalo tekmovanje v malem nogometu, odbojki, 
pikadu, tenisu in metu kamna. Ob 13. uri pa se je začel kulturni in zabavni 
program. 
Udeležence sta pozdravila predsednik SKEI – Konference sindikata Rudnik 
Mežica g. Vili Novak in direktor družbe TAB Mežica g. Bogomir Auprih. 
 
V kulturnem programu so sodelovali Pihalni orkester Rudnika Mežica in pevski 
zbor Mežiški knapi. Za veselo razpoloženje je poskrbel ansambel Ptujskih 5. 
 
 
 
                                                                                Koordinatorja 
                                                                                Vili Novak, l.r. 
                                                                                 Jože Kolar, l.r. 
 
 
 
 
 


