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POROČILO O DELU  
ZA NOVEMBER IN DECEMBER 2009 

 
Nezadovoljstvo zaposlenih v Gorenju in v Muri je posledično privedlo tudi  do zahtev 
zaposlenih v družbah koroške regije po izplačilu višjih osnovnih plač. Sindikalni zaupniki so 
doživljali kritike, predvsem s strani nečlanov, zaradi »nemoči« sindikata, čeprav je povprečna 
plača zaposlenih v naši branži na Koroškem v bruto višini 1.200 € in to kljub temu, da je v 
nekaterih družbah uveden 36-urni delovni teden. 
 
Največji izpad dohodka ima družba Metal Ravne, saj so poleg 36 – urnega delavnika, prešli iz 
štiri-izmenskega na triizmensko delo. Zaradi tega je plača zaposlenih na takih delih v 
povprečju manjša za 300 € neto.  
 
V družbi Livarna Vuzenica je bil dosežen dogovor o rednem mesečnem izplačilu plač, saj je 
blokada zaradi dobljene tožbe nekdanjega prokurista v višini 660.000 €, bila vzrok za zamik 
datumov izplačila plače.  
 
Zaradi likvidnostnih težav družbe Prevent TRO Prevalje smo od članov skupščine zahtevali 
menjavo direktorja. Za novega direktorja je bil imenovan Dušan Strmčnik, bivši direktor 
družb Styria Vzmeti Ravne in družbe Stroji Ravne. 
 
Celodnevna opozorilna stavka dne, 13. novembra 2009 ni bila izvedena v nobeni od koroških 
družb. V večini družb smo  imeli med 13. in 15. uro organizirane članske sestanke, na katerih 
so bili prisotni tudi nečlani.  
 
Za tak način opozarjanja smo se v koroških družbah odločili tudi zaradi solidarnosti s 
Sindikalno podružnico SKEI Metal Ravne, v kateri se vse do 12. novembra, dan pred 
opozorilno stavko, niso odločili o celodnevni stavki ali vsaj dvournem protestu; sprejeli so le 
sklep, da lahko o poteku stavke poda izjavo za medije samo predsednik sindikalne 
podružnice. Vsebina izjave (prepis): 
 
Potek in organizacija stavke, ki je potekala dne 13. 11. 2009 od 6. do 23. ure, je bila 
izvedena v skladu s pravili o stavki in sprejetih sklepih IO SKEI Slovenije na 33. redni 
seji. 
 
V času izvedbe stavke je sindikat SKEI družbe Metal Ravne informiral člane in 
zaposlene o razmerah, ki so pripomogle v to situacijo ter z zahtevami SKEI in Zveze 
svobodnih sindikatov o dvigu minimalnih plač in umiku predlaganih najbolj spornih 
izhodišč pokojninske reforme. 
 
Izvajanje stavke je potekalo v skladu z dogovorom družbe o časovnih prekinitvah dela. 
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V času članskih sestankov in med delovnim časom so zaupniki zbirali podpise podpore 
zahtevam SKEI in ZSSS. 
 
Na delavske demonstracije v Ljubljano, 28. novembra 2009, sta iz Koroške člane SKEI  
odpeljala dva avtobusa, študentov je bilo za en avtobus, štiri avtobuse pa so napolnili člani 
Območne organizacije ZSSS Koroške.  
 
V decembru bomo na mesečnih sestankih z direktorji družb ugotavljali možnosti izplačila 
zaposlenim ob koncu leta (13. plača, božičnica, posebna stimulacija…), v večini družb bodo 
zaposleni prejeli  izplačilo v višini med neto 300 in 500 EUR.  
 
V decembru bo še seja SKEI, Regijske organizacije za Koroško, na kateri bomo med drugim 
sprejeli tudi »Izjavo o politiki ukrepanja za varovanje dostojanstva delavcev pri delu na 
delovnem mestu«, saj je v času gospodarske krize opaziti večje šikaniranje delavcev. 
Imenovan bo Odbor zaupnega svetovanja v sestavi: predsednik, podpredsednik in sekretar 
regijske organizacije. Le-ta bo deloval na podlagi sprejetih točk izjave; o svojem delu bo 
občasno poročal regijski organizaciji SKEI (najmanj enkrat letno).  
 
 
 
 
                                                                                                  Sekretar ReO SKEI za Koroško 
                                                                          
                                                                                                                  Jože Kolar 
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