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KAJ SMO DELALI OD JULIJA  DO SEPTEMBRA 2013 

 
V juliju in avgustu so bili v večini podjetij kolektivni dopusti. 

 

31. avgusta smo se v Zagorju ob Savi udeležili 6. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v lovu 

rib s plovcem. Ekipno smo zasedli peto mesto, med posamezniki pa je bil najboljši naš 

tekmovalec, na kar smo zelo ponosni.  

 

Regres za letni dopust je bil zaposlenim izplačan v vseh družbah, razen v Litostroju Ravne in 

v Sistemski tehniki, kjer pa je z zaposlenimi dogovorjeno, da se zadnja tretjina regresa izplača 

do konca meseca oktobra.  

 

Zaradi dolgotrajnega postopka stečaja družb skupine Viator&Vektor in posledično prodaje 

Sistemske tehnike, katere 90 % upnik je A banka, ima le-ta, kljub zadostnemu številu naročil, 

težave z bančnimi garancijami. Zaradi tega sta poslovodstvo družbe in A banka skupaj 

pripravili sanacijski program. 

Trenutno je ekonomski lastnik družbe banka, ki je tudi sicer poslovna banka družbe. Zaradi 

splošne gospodarske krize v svetu in ekonomskega stanja družbe velikega interesa za nakup 

le-te ni in ga v bližnji prihodnosti tudi ne vidimo.  

 

Livarna Vuzenica ni izvedla 3 % povišanja plač zaposlenim, kot so to storile ostale družbe 

sistema Cimos d.d., čeprav je skoraj celotna proizvodnja družb programa avtomobilske 

industrije vezana na pravočasno dobavo ulitkov oz. na nadaljno obdelavo. Prav tako delavci 

še niso prejeli poračuna premalo izplačanega regresa za letni dopust v bruto višini 25 €. 

Je pa vodstvo družbe zaprosilo za izdajo pisnega soglasja Sindikalne podružnice SKEI 

Livarne Vuzenica in SKEI Slovenije za možnost uporabe 2. točke Tarifne priloge 2013 št. 1 h 

Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije. Soglasja omenjeni 

organizaciji nista izdali. 

 

 

V kolikor se za povišanje vseh osnovnih plač za 3 % in za poračun regresa ne bomo uspeli 

dogovorili do konca meseca oktobra 2013, bomo izvedli vse zakonske možnosti za dosego 

svojih pravic.   

 

                                                        Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                     Jože Kolar, l.r. 
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