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Delovanje regijske organiziranosti SKEI Celje je tudi v letu 2015 potekalo po ustaljenih redih 

in vzorcih sindikalnega delovanja tako znotraj, če lahko rečemo SKEI Slovenije kot na 

splošno v okolju, kjer deluje naša organiziranost-SKEI Celje. Čeprav je bilo leto 2015 prvič 

po več letnih kriznih obdobjih tudi na Celjskem oz. v naši regiji zaznamovano brez pretresov 

v smislu končanja delovanja podjetji naj si bo to v smislu likvidacij oz. stečajev in s tem 

trajnega končanja gos. subjektov z vsemi negativnimi posledicami za zaposlene in okolje, je 

bilo leto povprečno in v podjetjih ciljno še vedno usmerjeno v konsolidiranje poslovanja in 

iskanja novih priložnostih. Na podlagi teh dejstev pa je bilo še vedno  s strani vodstev podjetij 

poslušati poudarjanja oz. se še naprej izrablja izraz ali stanje, da je kriza, da je potrebno 

zategovati pasove, da še ni čas, ko bi lahko tudi zaposleni sodelovali na participaciji ali delitvi 

dobrih rezultatov poslovanja približno 1/3 podjetji kjer bi to bilo možno. Vse to se je odražalo 

ali vplivalo tudi na delovanju naše sindikalne organiziranosti. Ko v nekaterih sredinah nismo 

bili dovolj agresivni ali pa preprečljivi v uporabi dejanskih rezultatov kot razloga za 

izboljšanje tudi materialnega in ekonomskega položaja delavstva in našega članstva. Ampak 

smo se le zadovoljili z navedbami nasprotne strani, čeprav je položaj in razpoloženje med 

delavstvom zelo nezadovoljivo in na meji sprejemljivega... kar ima lahko na daljši rok…?! 

 

Že na zadnji sklicani seji organov tako NO , IO in ReO Celje predlani smo podali oceno, da 

bo v poslovnem letu 2015  glavnina našega sindikalnega dela še vedno tesno usmerjena in 

pogojeno z delovanjem v podjetjih, ki jih je globalna predvsem pa domača finančna, 

ekonomska, moralna in nasploh gospodarska kriza močno obremenila in prizadela. Izvirajoč 

iz tega pa izvirajo tudi temeljni problemi slovenskega delavstva- naših članov, ki smo jih 

morali reševati v naših sredinah. Čeprav so se stvari, kot smo poudarili že v uvodu dopisa  v 

smislu ekonomskega poslovanja podjetji glede na predhodni leti 2013 in 2014, kjer smo ostali 

sindikalno organizirani in delujoči zaradi izboljšanja in umirjanja ekonomske krize v svetu in 

Evropi  malenkostno izboljšujejo, v podjetjih poskušajo še naprej prikazovati nasprotno 

predvsem v smislu, da je stanje slabo, da nismo konkurenčni, da premalo naredimo, da nismo 

fleksibilni in podobno. Vse pa je predvsem ciljno usmerjeno v prikazovanje slabe in 

negativnega stanja, s tem pa odrekanja možnosti deliti oz. podeliti vsaj del ali kanček dobrega 

poslovanja tudi med tiste, ki so ga dejansko ustvarili to je med zaposlene v podjetjih. 

Zavedajoč se tega, je bilo poleg zgoraj naštetih problemov kot tudi njihovega odpravljanja v 

glavnini naše sindikalno delo usmerjeno v pomoč in zagotavljanje osnovnih pravic zaposlenih 

in s tem pa doslednemu izvajanju delovno pravne zakonodaje ob upoštevanju zakonov kot so 

ZDR-ja, ZVZD-1 in pa KPD in PKP.  Dodatno pa je za aktivnosti poskrbela tudi država na 

različnih področjih, tako uvajanja novih zakonov in raznih predpisov kot npr. »nova socialna 

zakonodaja,« do »novih finančnih zakonov«  vsi pa v zadnji vrsti najbolj udarijo šibko stran 

to je slovensko delavstvo v podjetjih, ki dejansko ustvarja novo dodano vrednost v podjetjih. 

Že takoj s prehodom v mesec januar s tem pa v novo poslovno leto 2015 smo nadaljevali z 

reševanjem še odprtih zadev iz  preteklega leta, ki je bilo za regijsko organizacijo zelo 

naporno in glede na dogajanje na terenu dodobra zaznamovano z dogodki in dejanji v 
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podjetjih, ki so vplivali na zaposlene. Na nivoju regije so bile sklicane seje vseh organov kot 

ključnega pa Nadzornega odbora in Izvršnega odbora. Seje so bile sklicane po potrebi in glede 

na čas, kjer smo obravnavali tekočo problematiko v podružnicah in v panogi. Sklicane seje 

Nadzornega odbora pa so bile opravljane, tako v začetku kot konec leta. Organ je sproti 

pregledoval in spremljal medletno tekoče in zaključno poslovanje regije in o tem poročal 

organu IO regije.   Nadzorni odbor je deloval v sestavi treh članov in sicer iz sindikalnih 

podružnic, ki so največje po številu in članarini in sicer iz sindikalnih podružnic konferenc 

lokacije Štore, podružnice Unior in pa Novem. Na vseh sklicanih sejah organa IO smo tekoče 

obravnavali stanje v podjetjih, kje delujejo naše sindikalne podružnice tako pri izpolnjevanju 

zakonskih določil delovno pravne zakonodaje in pa kolektivnih pogodb in pa gibanje našega 

članstva. Ta je glede na specifike staranja našega članstva in neaktivnostih in interesa mlajših 

generacij slabši kot pretekla leta. Zato bo potrebno v prihodnje ravno na tem področju 

postaviti nove cilj in naloge, kako izvajati pristop in aktivnosti, da bomo ponovno postavili 

pozitivne trende v delavskem gibanju drugače bo kapital na dolgi rok prevzel še večjo in 

grobejšo agresivno in trdo politiko delovanja do slovenskega delavstva in njihovih pravic s 

tem pa večanja razlik v ekonomskem in socialnem življenju standarda Slovencev. 

Generalno pa smo preko sindikalnega delovanja delovali na dveh nivojih in sicer: 

 V tistih podjetjih, ki so, naj si bodo pretekle ali tekoče probleme znala reševati skupaj 

znotraj podjetji kot kredibilni socialni partnerji na skupnih sklicanih sestankih ali 

zborih zaposlenih in v dobro vseh zaposlenih ( tudi glede na upoštevanje naše 

sindikalne organiziranosti s pomočjo višjega nivoja organiziranosti –regijske 

organizacije oz. sekretarja…) in pri tem niso zlorabljali ureditve delovno pravne 

zakonodaje od zakona ZDR-ja, kolektivnih pogodb- KPD ali pa podjetniških KP…  

 In v tistih podjetjih, kjer so sicer upoštevali ureditev organiziranosti sindikata in 

zadeve reševali v prvi fazi znotraj podjetji (delodajalec sindikat…) ampak na tem 

nivoju tudi ostali in se celo neodgovorno dogovorili  in začeli avtomatsko ( ponekod 

zelo samozavestno…) kršiti delovno pravno zakonodajo zakona ZDR, Kolektivne 

pogodbe  KPD in zakona ZVZD. Pri naknadnem ugotavljanju ( največkrat pa s 

pomočjo naših članov iz podjetji, ki so npr. klicali direktno na regijsko 

organizacijo…) so se ti sprejeti sumi o nezakonitih dogovorih (ponekod…) o hudih 

kršitev in zlorab pravic zaposlenih tudi potrdili in sicer…,o ne sprotnega in ne 

tekočega usklajevanja plač po tarifni prilogi, dodelitve manj dopusta kot določa 

zakonodaja, zamik ali celo znižano izplačilo regresa ali siljenje v podpis, da se ta 

izplača v več delih in v bonih, kopičenje nekakšnih, tako imenovanih fonda delovnih 

ur (+in -), ki jo zakonodaja sploh ne pozna, napačne razporeditve delovnega časa, ne 

izplačila jubilejnih nagrad… skratka, da poenostavimo stvari so se dogajale in 

sprejemale zelo po domače, to je samo navajanje nekaterih dejstev. In vse takšne 

prijeme in realizacije podjetji oz. uprav v naših sindikalnih podružnicah ponekod 

nehote potrdijo tudi sindikalni funkcionarji ali pa sploh ne odreagirajo oz. šele , ko 

tudi njim zadeva začne  teči voda v grlo ali so bili od zunaj s strani regijske 
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organizacije pozvani , da pojasnijo kaj se dogaja v njihovih podjetjih…je razlog 

potrjen kot posledica vseh zgoraj predhodno omenjenih dejanj…!  

Na nivoju regijske organizacije smo kljub temu tekoče še naprej reševali tudi vse ostale 

zadeve, ki se tičejo delovanja in organiziranja sindikalne strukture. Glavnina obiskov je bilo 

opravljen na individualnem nivoju v pisarni sekretarja, kjer smo reševali tekočo problematiko 

predvsem pa nudenje pravne zaščite za delavce. Naj si bo to preko dopisov sekretarja ali naše 

odvetniške pisarne, sklicanih sestankov v podjetjih ali pisarni, je pa bilo v lanskem letu še 

dodatno čutiti povečanje poskusov pritiskov na zaposlene tudi v podjetjih, ki delujejo in 

drugače zagotavljajo zaposlitev. Zaposleni se temu zelo težko uprejo in so v še večji 

negotovosti, tako da se zgodi da so včasih pripravljeni sprejeti vse vrste pritiskov ali grožnje 

podjetji in direktorjev. To pa na drugi strani pomeni tudi po informacijah iz terena, da se 

premalo zavedajo pravic, ki jim gredo po zakonu in da so glede na več letno stanje stalnih 

groženj in pritiskov pripravljeni to tudi presekati in tako začeti bolj dosledno in tekoče 

prijavljati nezakonita početja.  Tudi v letu 2015 smo za aktivno zaposlene kot tudi tiste, ki se 

kasneje ostali brez služb vlagali na sodišču tožbe iz delovnih razmerji, se pritožili  na Spizove 

odločbe ali komisij za zdravje. Je pa v tem letu prvič prišlo v pisarno tudi več drugih 

zaposlenih-delavec iz podjetji, ki tradicionalno ne delujejo v naši branži. Problemi so 

identični in podobni vsem pa je skupna porast zaznave kršitev pravic delavcev. Generalno 

lahko povzamemo, da je regijska organizacija tudi v letu 2015 delovala v lastnih okvirih in 

planih po smernicah, ki si jih je zastavila za realizacijo in se  opredeljuje v naslednjih točkah: 

-na ekonomskem in socialnem položaju članstva SKEI, sitemu varstva pravic in sodnega 

varstva, zagotavljanje organiziranosti in delovanja ReO, kadrovske politike in informiranj, 

izvajanje in delovanje drugih dejavnosti pri tekočem delovanju upoštevajoč problematiko, ki 

se je pojavljala sproti. 

V letu 2015 smo  na nivoju regijskega organiziranja in delovanja dosegli velik napredek 

v smislu zagotavljanja pogojev za delovanje organizacije saj smo preko sprejetih 

sklepov organov NO, IO in pa ReO speljali odkup oz. nakup lastnih prostorov (pisarne), 

kjer smo delovali kot regijska organizacija in tako sedanjim kot bodočim članom zagotovili 

boljše pogoje delovanja in možnosti druženja in vodenja sestankov. Se pravi, da organizacija 

z sredstvi ravnamo transparentno in odgovorno vse v smislu racionalne porabe. 

Preko naše pravne službe kot pisarne smo članom skozi celo leto še naprej zagotavljali 

reševanje vloženih in vodenih tožb na sodišču v delovno pravnih sporih, kot tudi podajanem 

priporočil ali pa navodil in nasvetov največ pa na področju  (obveznosti iz pogodb o 

zaposlitvah, delovni čas,starejši delavce, plača, status invalida…).  Še naprej smo našim 

članom po podjetjih  oz. naših sindikalnih podružnicah omogočili pridobivati ugodne kreditne 

aranžmaje v Delavski hranilnici, saj se je pridobivanje to vrstnih kreditov v drugih bankah še 

zaostrilo saj zaposleni s temi plačami ne dosegajo več predpisanih standardov oz. pogojev ko 

bi lahko bili še kreditno sposobni pridobivati tudi manjše kredite. V sindikalne podružnice so 

bile sproti po mesecih poslane sindikalne liste z zadnjimi aktualnimi podatki.  Naši zaposleni 

člani iz regije so bili prisotni na organiziranih letnih športnih srečanjih, ki potekajo v okviru 

SKEI Slovenije. Udeležena je bila močna ekipa na zimskih igrah na Kopah in pa  letnih igrah 
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v Ptuju. Smo pa bili v letu 2015 v regijski organizaciji SKEI Celje organizatorji in izvajalci 

državnega prvenstva v Ribolovu oz. memoriala v spomin na Franca Trbuca, kje smo celo bili 

državni prvaki in zasedli skupno prvi mesto. Tekmovanja je potekalo na Slivniškem jezeru. 

Vsak, ki bo prebral to poročilo pa bo ugotovil, da tudi letos v njem nismo več na klasičen 

način zapisovali suhoparnih števil, statističnih podatkov  ali navajali točen datum ali kdaj se je 

določen dogodek zgodil ali in kje se je kakšna stvar odvijala, koliko udeležencev je bilo 

prisotnih… Nismo poročali da smo imeli točno število določenih dogodkov npr. (sestankov, 

srečanj, vloženih tožb, novinarskih konferenc, zapisanih člankov v časopisih, individualnih 

obiskov in dogodkov)… kajti vse to se je dejansko dogajalo in udejanjalo iz poročila izhaja, 

da so se v specifičnem letu 2015 skozi celotno njegovo obdobje dogajali vsakodnevni, 

tedenski in mesečni  dogodki, ki so vplivali na delo in življenje v regijski organizaciji. 

Kot ključno štejemo, da je regijska organizacija še naprej opravljaja svoje temeljno poslanstvo 

delovanja, zagotavljanja in nudenja vseh strokovnih, pravnih in navsezadnje v manjšem 

obsegu in zmožnosti socialnih pomoči članstvu in delavstvu na celjskem, kar mora ostati tudi 

kot ena iz med  ključnih nalog v bodoče,kar pa pomeni potrditev realizacije sklepa o nakupu 

lastnih prostorov za delovanje  s tem pa potrditev naših ciljev, da bomo delovali v tej sredini 

ne glede na vrsto in tip organiziranosti v bodoče. 

Predsednik ReO SKEI Celje                                                                Sekretar ReO SKEI Celje 

         Alojz Jazbec  I.r.                                                                                   Mirko Hirci I.r. 

 
Kupljeni  prostori oz. pisarna za delovanje regijske organizacije SKEI Celje 

        
Del pisarne za tekoče delovanje  sekretarja in sprejem strank        Del pisarne za izvajanje sej organov z sejno mizo 

      
Izvedeno državno ribiško tekmovanje SKEI Slovenija organizator je bil ReO SKEI Celje na Slivniškem jezeru 
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