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KAJ SMO DELALI OD JANUARJA DO MARCA 2010 

 

 

Z direktorji družb so bili organizirani mesečni sestanki, kjer je bilo ugotovljeno, 

da v večini družb primanjkuje naročil in da se otepajo z likvidnostnimi  

težavami. 

 

Koroška podjetja za dejavnost kovinskih materialov in livarn so povišala plače 

za 3,2 % in najnižjo izplačano bruto plačo za 174 ur v višini 748,20 EUR. 

Prav tako je bilo povišanje plač izvedeno v podjetjih za dejavnost 

elektroindustrije (različen % v posameznih tarifnih razredih). 

V podjetjih za dejavnost kovinske industrije je bila najnižja izplačana bruto 

plača za 174 ur v višini 724,51 EUR, ni pa v vseh družbah prišlo do 5 % dviga 

plač.  

V družbi KAL Mežica in Fiskus Prevalje še ni dogovora o dvigu plač, saj je 

premalo naročil kupcev.  

V družbi SŽ, Oprema Ravne že potekajo pogajanja za povišanje osnovnih plač s 

1. 6. 2010.  

V družbi Struc Kovačija Muta je sprejet dogovor, da se s 1. 3. 2010 osnovne 

plače dvignejo za 5 %.  

V družbah Croning Livarna in Armature Muta, ki imata istega lastnika, je bil 

podpisan dogovor o postopnem povišanju osnovnih plač in sicer s 1. 1. 2010 za 

3,2 % in s 1. 9. 2010 za 1,8 %.  

V družbi Litostroj Ravne se bo sindikat o višini povišanja plač še pogajal; 

družba je v škripcih, saj mora letos poravnati še 20 % obveznosti iz naslova 

prisilne poravnave. 

 

Ekipa »SKEI Mladi« regijske organizacije se je udeležila prireditve Gradovi 

kralja Matjaža v Črni na Koroškem. 

 

9. februarja 2010 smo se udeležili slavja ob 20. rojstnemu dnevu SKEI 

Slovenije. V Velenju je bila proslava, kjer smo najprej prisluhnili poslanemu 

sporočilu predsednika države, nato pa je predsednica SKEI Slovenije orisala pot 

dvajsetih let SKEI Slovenije.  
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16. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je 

bilo na RTC JAKEC TRIJE KRALJI, 12. februarja 2010, se je udeležilo 80 

tekmovalcev in 13 spremljevalcev ekipe. Z doseženimi rezultati smo bili 

zadovoljni.  

 

Za podelitev plakete ZSSS za leto 2010 je bil predlagan Vili Novak, predsednik 

SKEI, Regijske organizacije za Koroško. Obrazložitev predloga je bila v 

razpisanem roku dostavljena Komisiji za sindikalna priznanja.  

 

Na SKEI Slovenije je bila poslana analiza pogajanj po podjetjih.  

 

Zaradi kršitev nekaterih delodajalcev pri prerazporejanju delovnega časa, pri 

nadurnem delu ter pri koriščenju preostalega lanskega dopusta so bili le-ti z  

dopisom ponovno pozvani, da odpravijo  kršitve, sicer bomo prisiljeni ukrepati 

preko inšpektorata za delo.  

 

 

Ob Dnevu žena – 8. marcu smo vsem članicam poklonili cvetje in jim čestitali.  

 

Izvršni odbor regijske organizacije je 19. 3. 2010 obravnaval tudi predlog nove 

delitve članarine in nov Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem 

poslovanju SKEI Slovenije. 

Sklenili smo, da  

. SKEI Slovenije naj pridobi od Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 

podatek o sindikatih dejavnosti oz. spisek sindikalnih podružnic, kjer 

obračuni plač v podjetjih članom ne odtegujejo 1 % članarine od bruto 

plače. 

. Dokler ne bo podatka, da vsi sindikati dejavnosti Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije ne odvajajo 1 % članarine od bruto plače oz. tega 

nimajo urejeno v internih aktih, se SKEI, Regijska organizacija za Koroško 

distancira od predloga za spremembo Pravilnika o finančno-materialnem 

poslovanju SKEI Slovenije.  

. V kolikor bo SKEI Slovenije sprejel sklep o spremembi Pravilnika o 

finančno-materialnem poslovanju SKEI Slovenije predlagamo, da 

manjkajoča sredstva za ZSSS zagotovi SKEI Slovenije.  

 

 

 

 

                                               Sekretar SKEI, Regijske organizacije za Koroško 

                                                                  Jože Kolar, l.r. 

 


