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KAJ SMO DELALI OD JULIJA  DO SEPTEMBRA 2012 

 
 

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

 

Prvega septembra smo se udeležili 5. Državnega prvenstva SKEI Slovenije v 

lovu rib s plovcem, ki je potekalo v Posočju, na Vogrščku. 

 

Izvršni odbor regijske organizacije SKEI je na septembrski seji zaupnike 

seznanil s sklepom izvršnega odbora SKEI Slovenije, da je aktualen datum za 

izvedbo enodnevne opozorilne stavne v podjetjih, sreda, 26. september 2012. 

V nekaj naslednjih dneh so napoved stavke s stavkovnimi zahtevami 

obravnavali izvršni odbori sindikalnih podružnic SKEI, sindikalni zaupniki so 

bili zadolženi, da zberejo podpise podpore za stavko.  

 

Ker je Republiški odbor SKEI Slovenije ocenil pogajanja za najnižje osnovne 

plače in regres za leto 2012 kot neuspešna, je 20. septembra 2012 preklical 

napovedano opozorilno stavko. Kljub temu smo podpise podpore za stavko 

zbirali do 22. septembra 2012.  

 
Ker je predsednik naše regijske organizacije SKEI tudi član Konference ZSSS in 

bo po funkciji delegat na 6. Kongresu ZZSS, sta bila na izvršnem odboru za 

delegata  na kongres predlagana podpredsednik SKEI Slovenije za kovinsko 

industrijo in podpredsednik SKEI Slovenije za elektroindustrijo SKEI Slovenije.  

Za članico Nadzornega odbora pri ZSSS je bila predlagana Eva Lipičnik, ki 

opravlja funkcijo predsednice Nadzornega odbora pri SKEI Slovenije, za 

predsednico ZSSS pa je bila predlagana predsednica SKEI Slovenije, v kolikor 

bo soglašala s kandidaturo.  

 

Na rednem mesečnem sestanku v družbi Litostroj Ravne, ki je bila 13. 

septembra,  je direktor povedal, da večji kupci ne poravnavajo računov v 

dogovorjen roku, zato še ni zagotovil, da bo plača izplačana do 18. t. m. 
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Dejal je tudi, da v kolikor bo izplačilo plače z zamikom, bo o dnevu izplačila 

seznanil predsednika sindikalne podružnice SKEI v družbi, vendar tega ni storil. 

Posledično, so zaposleni 19. septembra, ob šesti uri, pričeli spontano stavkati. 

Istega dne, ob 14. uri, je direktor prejel obvestilo od Ruskega kupca, da je le-ta 

poravnal svoje obveznosti v višini 180.000 evrov, kar pa ni zadostovalo za 

izplačilo plač vsem zaposlenim.  

Direktor je takoj sklical sestanek s predsednikom sindikalne podružnice SKEI 

družbe in s sekretarjem regijske organizacije SKEI, na katerem je predlagal sklic 

zbora zaposlenih na popoldanski izmeni. Na zboru, ob 14.30, je direktor 

povedal, da plačo naslednji dan prejme 145 delavcev, ki delajo v proizvodnji, 

ostalih 57 delavcev pa bo plačo prejelo predvidoma 27. ali 28. septembra. 

Prisotni so se s tem strinjali in pričeli z delom. 

 
Podobno se je že zgodilo pri izplačilu plače za mesec julij, vendar takrat plače ni 

prejelo le deset zaposlenih z najvišjo plačo, vključno z direktorjem; le-ti so 

plačo prejeli v zadnjem tednu meseca julija.  

 
V obeh gornjih primerih so zaposleni plačne kuverte prejeli do 28. v mesecu, kar 

je povzročilo, da so nekateri imeli probleme zaradi nepravočasnega nakazila 

kreditnih obveznosti s strani družbe.   

 

Na sindikatu SKEI smo ocenili, da se, kljub zadostnim naročilom kupcev,  

finančna oziroma likvidnostna slika družbe Litostroj Ravne slabša in da lastnik 

najverjetneje iz družbe črpa finančna sredstva, zato smo v zvezi s tem poslali 

prijavo za inšpekcijski nadzor, saj predvidevamo, da se bo sicer agonija 

zaposlenih mesečno ponavljala. 

 
 

                                                                              Sekretar: Jože Kolar, l.r. 

 

 
 


