
                                                                 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
                                                   REGIJSKA ORGANIZACIJA ZA KOROŠKO 
                                                            Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem 
                                                            Telefon:02 82 21 905          Faks:02 82 21 931 
                                                            e-mail:zsss.koroska@siol.net 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                  
  Ravne na Koroškem, 27. 10. 2009 
 
 
 

POROČILO O DELU ZA OBDOBJE JULIJ – OKTOBER 2009 
 
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. 
 
V nadaljevanju je opozorila na situacijo v gospodarskih družbah; predvsem o uvedbi zakona o 
delnem povračilu nadomestila plač in subvencioniranju polnega delovnega časa. 
 
Predsedniki sindikalnih podružnic SKEI Koroške 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 bo takoj po zaključenem 
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.  
 
V avgustu smo nameravali sklicati skupščino, ki pa smo jo, zaradi odsotnosti nekaj 
predsednikov podružnic, prestavili na začetek septembra.  
 
Seminarja SKEI mladi, ki je bil v Ribnem pri Bledu, se je udeležilo 17 kolegov, pohoda na 
Triglav pa dva člana.  
 
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. Prve pogovore o sodelovanju oz. delovanju 
sindikata smo že opravili.  
 
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.  
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Dne 7. 9. 2009 je skupščina ustanovila SKEI, Regijsko organizacijo za Koroško, sprejeta so 
bila pravila SKEI, Regijske organizacije SKEI za Koroško in izvoljeni nosilci funkcij regijske 
organizacije SKEI 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 začetku oktobra je, zaradi podaljšanja dela 36 ur na teden in dogodkov v Gorenju, v 
družbah SIJ-a na Ravnah (Metal, Serpa, Noži) obstajala možnost, da pride do spontane 
prekinitve dela (invalidsko podjetje ZIP center dela polni delovni čas).  
 
V izogib temu smo vodstvu družbe predlagali, kar je bilo kasneje tudi dogovorjeno naslednje: 
Sodelavcem, ki delajo v 36-urnem tedenskem delavniku, se zaradi fleksibilnosti proizvodnje, 
pojavijo konice, zaradi katerih opravijo tudi več kot 36 ur na teden. To se ureja s 
prerazporejanjem delovnega časa, kar pomeni, da višek ur porabijo v času, ko dela ni. V 
mesecu, ko delavec opravi več ur, se izplača izredni osebni prispevek: 

 od 36 delovnih ur na teden do 40 delovnih ur na teden se obračuna osebni 
prispevek od 0 % do 10 %. Izredni osebni prispevki se obračunavajo sorazmerno 
glede na število opravljenih delovnih ur 

 za opravljenih več kot 40 ur na teden se obračuna več kot 10 % osebnega 
prispevka. 

 
Ob izplačilu septembrske plače, 16. 10. 2009, bo izplačana tudi ozimnica v neto višini 
100 €. Ozimnico bodo prejeli vsi, ki prejmejo plačo za september, razen glavni direktor, ki se 
dodatku odpoveduje. 
 
V oktobru smo imeli šestnajst sestankov zaupnikov z direktorji družb in prvo sejo izvršnega 
odbora SKEI, Regijske organizacije za Koroško. Na tej seji je bil sprejet finančni plan do 
konca letošnjega leta in vsi potrebni sklepi za finančno poslovanje organizacije. 
     
V zvezi s problemi glede izplačila plač v družbi Livarna Vuzenica nam je direktor v petek, 16. 
t. m., nas je direktor obvestil, da je transakcijski račun družbe blokiran zaradi izvršbe tožbe 
nekdanjega prokurista  v višini 660.000 EUR.  
 
Dogovorjeno je bilo, da bomo, kljub zapletom, o datumu izplačila plač obveščeni v 
ponedeljek, 19. t. m. 
 
Ker na dogovorjen dan, do 14. ure, od lastnika ni bilo obljubljenega obvestila, so delavci 
dopoldanske izmene zahtevali zbor delavcev, le-ta je bil ob 14.30.  
 
Tudi naslednji dan v torek, 20. t. m., je bil v času malice (po 10. uri) zbor delavcev, kjer je 
bilo dogovorjeno, da se, v primeru, če tekom dneva ne bo informacije o datumu izplačila 
plač, naslednji dan v sredo, 21. t. m., ob 13.30 skliče zbor delavcev dopoldanske in 
popoldanske izmene, na katerem se bodo zaposleni z osebnim izjavljanjem izrekli o 
stavki.  
 
Z vodstvom družbe smo, preko oglasnih desk, podali informacijo, v kateri smo  obrazložili, 
zakaj je likvidnostna situacija družbe tako pereča.   
 
Vsebina informacije: 
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V zvezi s problematiko zamude z izplačiloma plač za mesec september 2009 in blokiranega 
računa Livarne Vuzenica d.o.o. vam posredujemo naslednje sporočilo. 
 
Sedanje stanje je posledica številnih sodnih postopkov, ki jih je proti Livarni Vuzenica sprožil 
nekdanji prokurist livarne Iztok Kocjančič. Kocjančiča je leta 2001 zaposlil tedanji 
predsednik nadzornega sveta livarne s pogodbo, ki je Kocjančiču priznala plačo vrhunskega 
managerja (bila je celo višja od plače tedanjega direktorja livarne) in številne druge 
ugodnosti. Ker je livarna, ki Kocjančiča ni potrebovala, to pogodbo o zaposlitvi pozneje 
odpovedala, je Kocjančič livarno tožil in pri Višjem delovnem in socialnem sodišču uspel 
doseči razsodbo, da je bila odpoved nezakonita, ker da odpoved Kocjančiču nI bi bila pravilno 
vročena. 
 
Na podlagi te sodbe, ki je zgolj ugotovila nezakonitost odpovedi delovnega razmerja 
Kocjančiču, ne da bi livarni naložila kakršno koli obveznost, je Kocjančič zoper livarno vložil 
celo vrsto izvršb in tožb, proti katerim se livarna nemočno bori že 3 leta. Pri tem mu je zelo 
pomagalo sodišče v Slovenj Gradcu, ki je na predloge Kocjančiča neutemeljeno blokiralo 
račune livarne za enormnih 660.000 EUR, čeprav navedena sodba Višjega sodišča livarni ni 
naložila nobene obveznosti do Kocjančiča, sploh pa ni določila, kateri zneski naj bi 
Kocjančiču pripadali. Livarna Vuzenica pred sodiščem že 3 leta dokazuje, da je bila ta 
odločitev sodišča nezakonita, žal pa sodišče očitno ne razume hude stiske livarne, saj 
postopek še vedno traja, računi livarne pa ostajajo še naprej neutemeljeno blokirani. 
 
Očitno se Kocjančič z zahtevanimi 660.000 evri ni zadovoljil, saj je poleg navedenega zoper 
livarno vložil še druge tožbe, v katerih zahteva, da mu mora Livarna Vuzenica plačati še 
dodatnih preko 230.000 EUR. In to vse na podlagi tiste sodbe Višjega sodišča, ki je samo 
odločila, da je bila Kocjančiču odpoved delovnega razmerja nepravilno vročena. Skupno torej 
Kocjančič livarno toži za neverjetnih 885.000 EUR, čeprav je imel v livarni pogodbo le dve 
leti. 
 
Zaradi navedene situacije in izjemno visoke blokade na računu, livarna danes svojim 
delavcem še ne more izplačati plač. Livarna s svojim računom ne more poslovati, saj se vsak 
znesek, ki prispe na račun, zarubi v korist Kocjančiča.  
 
Kljub temu si vodstvo livarne prizadeva situacijo razrešiti, najti način za izplačilo plač še v 
tem tednu, livarni pa omogočiti nadaljnje delo in obstoj. Pred sodišči se bomo še naprej 
trudili, da nam prisluhnejo in v navedenih zadevah čim prej razsodijo. S tem v zvezi vljudno 
pozivamo vse udeležene, zlasti naše delavce in sindikate, da v teh težkih trenutkih ravnajo 
odgovorno in vodstvu livarne, ki se nenehno trudi zadevo urediti, pomagajo pri reševanju 
nastale situacije. 
 
V četrtek, 22. t. m., so zaposleni vendarle prejeli plačo.  
 
Da bo družba v nastali neugodni finančni situaciji lahko poslovala naprej in redno izplačevala 
plače zaposlenim, je nujna takojšnja maksimalna  angažiranost poslovodstev Cimosa in 
Livarne. Delavci delajo poln delovni čas (40 ur na teden) in  morajo prejemati redna plačila za 
svoje delo.  
 
                                                                       Sekretar ReO SKEI Koroške  
 
                                                                                      Jože Kolar 


