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POROČILO O DELU ZA LETO 2009 

 

V letu 2009 so bili organizirani redni mesečni sestanki izvršnih odborov sindikalnih 

podružnic SKEI z direktorji družb; nekaj sestankov je bilo zaradi prehoda na 36-urni delovni 

čas, zaradi prerazporeditve delovnega časa, zaradi pravočasnega izplačila regresa in zaradi 

izplačila božičnice.  

 

V februarju so bile izvedene volitve za predsednika in podpredsednika SKEI – Konference 

Ravne.  

 

Dne 17. 2. 2009 je bila tiskovna konferenca sindikalnih podružnic SKEI Koroške. Na njej so 

sodelovali: Lidija Jerkič – predsednica SKEI Slovenije in Vili Novak ter Jože Kolar – 

koordinatorja Sindikalnih podružnic SKEI Koroške.  

 

Po programu komisije za šport je bilo v Črni na Koroškem tekmovanje članov sindikalnih 

podružnic SKEI Koroške v veleslalomu. 

  

118 tekmovalcev in spremljevalcev se je udeležilo 15. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v 

veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo na Soriški planini. 

 

Dne 24. 2. 2009 je bila podana skupščini družbe prijava zoper direktorja družbe PREVENT 

TRO Prevalje d.o.o. in sicer zaradi izvajanja mobinga na delovnem mestu. Skupščina se je 

odločila za sporazumno razrešitev direktorja.  

 

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

 

Predsedniki podružnic SKEI Koroške so na seji dne 22. 4. 2009 sprejeli Pravila o 

organiziranju in delovanju SKEI, Regijske organizacije 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 v volilno komisijo predlagali po enega 

člana in njegovega namestnika.  

 

Ob praznovanju 1. maja – Prazniku dela smo bili organizatorji kulturnega programa na  

tradicionalnem srečanju na Ivarčkem jezeru in v Mežici ter pohoda na planinsko postojanko 

Pikovo.   

 

V juniju je športna komisija organizirala izbirno tekmovanje članov SKEI v lovu rib s 

plovcem in izbirno tekmovanje v malem nogometu. 

SKEI – Konference sindikata Rudnik Mežica je v juniju organizirala »Dan podjetij«, nastalih 

iz bivšega Rudnika svinca in cinka Mežica. Poleg zaposlenih v teh družbah in njihovih 

upokojencev so bili na srečanje vabljeni tudi zaupniki sindikalnih podružnic SKEI Koroške.  
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V juliju in avgustu je bila večina zaposlenih v koroških družbah na kolektivnem dopustu. 

Kljub temu je bilo v posameznih družbah v tem času sklicanih sedemnajst mesečnih 

sestankov sindikalnih zaupnikov z direktorjem družbe. Obravnavane so bile aktualne teme kot 

so stanje naročil kupcev, podaljšanje subvencioniranega polnega delovnega časa, delno 

povračilo nadomestila plač, čakanje na delo doma ter možnosti predčasnih upokojitev.  

 

Dne 13. 7. 2009 je bil sestanek predsednikov sindikalnih podružnic SKEI Koroške s 

predsednico SKEI Slovenije na temo stanje v družbah naše panoge v državi. Predsednica je 

prisotne seznanila z aktivnostmi organov SKEI Slovenije; med temi je tudi reorganizacija 

območnih odborov v regijske organizacije. 

Predsednica je opozorila na situacijo v gospodarskih družbah; predvsem o uvedbi zakona o 

delnem povračilu nadomestila plač in subvencioniranju polnega delovnega časa. Predsedniki 

podružnic SKEI pa so jo seznanili z gospodarsko situacijo družb, koordinatorja pa z 

aktivnostmi v zvezi z ustanovitvijo SKEI, Regijske organizacije za Koroško.  

Na koncu je bilo dogovorjeno, da na tiskovni konferenci, ki je bila po sestanku, predsednica 

poroča o težavah gospodarskih družb in o aktivnostih SKEI Slovenije, koordinatorja pa o 

trenutnem položaju koroških družb in o aktivnostih glede ustanovitve regijske organizacije.  

Tiskovna konferenca je imela precejšen medijski odziv. 

 

Seminarja, ki je bil v Ribnem pri Bledu, se je udeležilo 17 članov SKEI Mladi. 

 

Organiziranega pohoda SKEI  na Triglav so se udeležili trije naši člani.  

 

V avgustu smo v družbi Litostroj Ravne d.o.o. podpisali novo podjetniško kolektivno 

pogodbo. S 1. 8. 2009 je bilo preneseno poslovanje družbe PTS Ljubljana (Proizvodno 

tehnični servis d.o.o.) na Litostroj Ravne.  

Prav tako smo opravili prve pogovore o pogojih delovanja sindikata v družbi. Sodelovanje z 

vodstvom družbe bo vsekakor lažje, če se bodo člani sindikata Solidarnost v družbi PTS 

včlanili v  sindikat SKEI.  

 

Septembra je bila na Koroškem, v družbi Sistemska tehnika d.o.o., Skupina Viator&Vektor, 

organizirana seja izvršnega odbora SKEI Slovenije. Ogledali smo si proizvodnjo Sistemske 

tehnike; posebno pozornost je pritegnil ogled oddelka servisiranja vojaškega vozila Valuk. 

Sledil je ogled proizvodnje družbe SŽ, Oprema, kjer izdelujejo pnevmatska kladiva in drugo 

industrijsko opremo. Razvijajo tudi svoj mestni električni avtomobil.  

 

Dne 7. 9. 2009 je bila ustanovljena SKEI, Regijska organizacija za Koroško, sprejeta so bila 

Pravila  in izvoljeni nosilci funkcij regijske organizacije in člani izvršnega ter nadzornega 

odbora.  

 

Dne 27. 9. 2009 smo se udeležili državnega prvenstva članov SKEI v lovu rib s plovcem, ki je 

potekalo na ribniku v Preserju.  

 

V oktobru smo bili organizatorji konference SKEI MLADI iz osmih držav. 

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 evrov in to kljub temu, da je 

v nekaterih družbah uveden 36-urni delovni teden. 
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Največji izpad dohodka je imela družba Metal Ravne, saj so, poleg 36-urnega delavnika, 

prešli iz štiri-izmenskega na tro-izmensko delo. Zaradi tega je plača zaposlenih na takih delih 

v povprečju manjša za 300 evrov neto. Z vodstvom družbe je bil dosežen dogovor o povišanju 

osebnega prispevka za 10 %.  

 

V družbi Livarna Vuzenica je bil dosežen dogovor o rednem mesečnem izplačilu plač, saj je 

bila blokada računa, zaradi dobljene tožbe nekdanjega prokurista v višini 660.000 evrov, 

vzrok za zamik zakonitega izplačila plače.  

 

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.  

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, štiri avtobuse pa so napolnili člani Območne organizacije ZSSS 

Koroške. Z enim avtobusom so se nam pridružili  koroški študentje. 

 

V decembru smo na mesečnih sestankih z direktorji družb usklajevali višino izplačila 

zaposlenim ob koncu leta (13. plača, božičnica, posebna stimulacija…); zaposleni so, razen v 

dveh družbah, prejeli  izplačilo v višini med neto 300 in 500 EUR.  

 

V decembru je bila seja SKEI, Regijske organizacije za Koroško, na kateri je bila sprejeta  

Izjava o politiki ukrepanja za varovanje dostojanstva delavcev pri delu na delovnem mestu, 

saj je v času gospodarske krize opaziti večje šikaniranje delavcev. Imenovan je bil tudi Odbor 

zaupnega svetovanja v sestavi: predsednik, podpredsednik in sekretar regijske organizacije.  

 

 

 

                                                                                                                         Sekretar 

                                                                                                      
                                                                                             Jože Kolar, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 


