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POROČILO O DELU ZA LETO 2014 

 
14. februarja 2014 smo se z 80 tekmovalci in 11 spremljevalci prijavili na 20. Državno prvenstvo 

SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je bilo v Cerknem.  

Ekipno smo, med dvanajstimi regijskimi organizacijami, dosegli peto mesto, blesteli pa so tudi 

naši posamezni tekmovalci.  

 

V marcu so bile seje regijske športne komisije, izvršnega in regijskega odbora SKEI, kjer smo 

sprejemali in potrjevali program dela za letošnje leto.  

Prav tako je bila seja regijskega nadzornega odbora.  

Zaradi kršitve pravic iz delovnega razmerja in kršitve podjetniške kolektivne pogodbe smo na 

Inšpektorat za delo prijavili direktorico družbe Litostroj Ravne d.o.o zaradi znižanja plač 

zaposlenim brez njihove privolitve in brez podpisanega Aneksa k pogodbi o zaposlitvi (januarske 

in februarske plače so bile nižje za 15 %), zaradi neizplačane razlike regresa za letni dopust do 

zakonsko določene višine za leto 2013 in zaradi neizplačanih jubilejnih nagrad in solidarnostnih 

pomoči.  

Od 31. decembra 2013 je družba v postopku prisilne poravnave. Za člane SKEI smo prijavili 

prednostne in navadne terjatve na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu.  

Z direktorico in prisilno upraviteljico je bil sestanek 25. 3. 2014, naslednji je predviden za 6. april. 

Do takrat bo namreč znano ali bo A Banka, kot največji upnik, odobrila kratkoročni kredit družbi 

v višini najmanj 350.000 € in dala bančne garancije (1,7 mio €) za nadaljnja naročila.  

V Livarni Vuzenica d.o.o., ki je ena od družb avtomobilskega sistema Cimos d.d., bi morali, v 

skladu s Tarifno prilogo 2013 št. 1. in v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo povišati vse 

osnovne plače za 2 % od 1. 7 2013 dalje. Zaradi likvidnostnih težav sistema Cimos je direktor 

predlagal dvig vseh osnovnih plač meseca decembra 2013, s poračunom od 1. 7. 2013. Ker dviga 

pri izplačilu januarske plače ni bilo, smo na inšpektorat za delo podali prijavo.  

Dne 14. 3. 2014 smo prejeli predlog direktorja o povišanju vseh osnovnih plač s 1. 5. 2014 dalje, 

poračun za obdobje od 1. 7. 2013 vključno do 30. 4. 2014 po dinamiki mesečno od septembra 

2014 do junija 2015.  

Inšpektorat smo obvestili, da se strinjamo s povišanjem vseh osnovnih plač s 1. 5. 2014, ne 

strinjamo pa s poračunom plač po predlagani mesečni dinamiki. V kratkem pričakujemo ukrep 

izrednega inšpekcijskega pregleda.  
   

   

Z žensko in moške ekipo smo se udeležili 3. Državnega prvenstva SKEI v kegljanju, ki je bilo 12. 

aprila 2014 na kegljišču v Ptuju. Najboljša med posameznicami je bila naša članica, ženska ekipa 

pa je dosegla drugo mesto.  

 

Dne 28. aprila 2014 smo imeli sejo regijskega izvršnega odbora, na kateri smo obravnavali 

poročilo o delu in finančno poročilo regijske organizacije SKEI za leto 2013, plan dela in plan 

porabe za letošnje leto.  



 

Lep dan je k Ivarčkemu jezeru pod Uršljo goro na tradicionalno proslavljanje 1. maja tako kot 

vsakič privabil množico ljudi. Opoldansko prireditev so naznanili strelci z možnarji iz Mežice. Po 

odigrani Internacionali sta zbrane pozdravila ravenski ter prevaljski župan Tomaž Rožen in Matic 

Tasič in govornica – predstavnica SKEI – Konference Ravne Katja Čevnik.  

Za zabavo in ples je igral ansambel Veritas, za hrano in pijačo pa je poskrbelo podjetje Konico 

(Saloon).  

V Mežici, na mestnem stadionu, je bil začetek proslave ob 13. uri. Govornik je bil Vili Novak, 

predsednik SKEI Konference sindikata Rudnik Mežica. Zbrane sta pozdravila tudi župana Črne in 

Mežice. V programu je sodeloval Pihalni orkester Rudnika Mežica. Za hrano in pijačo je bilo 

dobro poskrbljeno, za veselo razpoloženje pa je igral ansambel Slovenski zvoki.  

Na letne igre SKEI Slovenije, ki so bile 24. maja 2014 v Velenju, smo prijavili 39 tekmovalcev in 

4 spremljevalci. V skupnih rezultatih smo se ekipno uvrstili na drugo mesto. Tudi tokrat smo bili, 

tako moška kot ženska ekipa, nepremagljivi v odbojki, blesteli pa sta tudi moški ekipi v vlečenju 

vrvi in suvanju kamna.  

 

Meseca maja je bil v Kopru sestanek s predstavniki uprave Cimos d.d., ker je DUTB sprožila 

postopek prisilne poravnave. Dogovorili smo se, da bo regres za letni dopust zaposlenim izplačan 

pred pričetkom prisilne poravnave, razen v hčerinski družbi Livarna Vuzenica, saj tu od končane 

prisilne poravnave še ni preteklo zakonskih treh let. Dogovor je bil, da bo v Livarni Vuzenica 

regres izplačan najkasneje do 30. junija.  

 

V soboto, 7. junija 2014, smo sodelovali na regijskem tekmovanju članov SKEI v lovu rib s 

plovcem, ob ribniku v Radljah ob Dravi. Med seboj se je pomerilo 23 tekmovalcev. Najboljši 

štirje so se uvrstili na državno prvenstvo članov SKEI v lovu rib s plovcem.  

 

SKEI, Konferenca sindikata Rudnika Mežica je 28. junija, na mežiškem stadionu, organizirala 

vsakoletno srečanje zaposlenih in bivših zaposlenih v, l.r. družbah nastalih iz takratnega Rudnika 

Mežica. V dopoldanskem čas so potekale športne igre, sledilo je družabno srečanje. 

 

Vrhovno sodišče R Slovenije je s sodbo z dne 27. 2. 2014 pritožbo Družbe za svetovanje in 

upravljanje d.o.o. (D.S.U.) spremenilo tako, da se tožbeni zahtevki tožnikov manj izplačanih plač 

za obdobje od 1. 9. 1990 do 31. 12. 1992 v Livarni Vuzenica zavrnejo. Pred to sodbo je večina 

tožnikov že prejela iztoževane zneske z zamudnimi obrestmi. Ker je prejete zneske večina že 

porabila, jih bo v celoti (v enem obroku) težko vrniti.  

Na sestanku tožnikov z njihovim odvetnikom Dragom Djuragić so prisotni zaprosili predsednika 

Sindikalne podružnice SKEI Livarne Vuzenica naj posreduje pri predsednici SKEI Slovenije, da 

pomaga sklicati sestanek z upravo D.S.U.-ja, na katerem bi se predstavniki tožnikov pogovorili v 

zvezi s sodbo vrhovnega sodišča in kako zaplet najbolje rešiti.  

Sestanek z upravo D.S.U. je bil 6. junija 2014 v Ljubljani. Direktor uprave je zagotovil, da bo 

možno obročno vračanje zneskov in da ne bo izvršb na premoženje.  

 

V tem obdobju so bile seje izvršnih odborov sindikalnih podružnic z vodstvi družb, kjer smo bili 

seznanjeni s poslovnimi poročili družb za leto 2013, dogovarjali smo se o povišanju plač 

zaposlenim, o višini izplačila regresa za letni dopust itd.  

 

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

 

30. avgusta 2014 smo bili organizatorji 7. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v lovu rib s 

plovcem, ki je bil ob ribniku REŠ v Radljah ob Dravi. V tekmovanju so se pomerili člani 

osmih regijskih organizacij SKEI. Ekipno smo osvojili prvo mesto in veselju tekmovalcev ter 

spremljevalcev ni bilo konca.  



Regres za letni dopust je bil izplačan v vseh družbah, razen v družbi Litostroj Ravne, ki je v 

prisilni poravnavi in so zaposlenim prejeli regres v bruto višini 350 €; razlika jim bo izplačana 

do 30. oktobra letos 

 

V septembru smo se v družbi Litostroj Ravne, ki je v prisilni poravnavi, uspeli dogovoriti za 

izplačilo drugega dela regresa za letni dopust, uskladili pa smo tudi novo sistematizacijo 

delovnih mest.  

 

Od srede oktobra pa vse do decembra 2014 so potekala pogajanja o Podjetniški kolektivni 

pogodbi družb Armature Muta in Croning livarna Ravne; podpis pogodb je bil 12. decembra 

2014.  

 

V novembru so potekala pogajanja o višini izplačila božičnice oz. nagrade za dobro delo. 

Zaposlenim je bila le-ta izplačana v bruto višini od 150 € do 1.500 €. Izplačila niso prejeli 

zaposleni v Livarni Vuzenica in v Struc Kovačiji Muta.  

 

V novembru je bila v koroških podjetjih (kjer imamo ustanovljene sindikalne podružnice 

SKEI) izvedena anketa o številu zaposlenih, o številu članov SKEI in o povprečni plači za 

mesec oktober 2014. Najvišja bruto plača je znašala 1.627,29 €, najnižja 1.013,19 €, 

povprečna bruto plača pa je bila okoli 1.450,00 €.  

 

V soboto, 13. decembra 2014, smo za člane SKEI organizirali turnir v kegljanju. Med seboj se 

je pomerilo 19 tekmovalcev; štirje najboljši se bodo udeležili prvenstva SKEI Slovenije v 

kegljanju.  
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