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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 
SKEI Regijska organizacija Celje    
Gledališka ul. 2, 3000 CELJE           

 
DELO  REGIJSKE ORGANIZACIJE SKEI –CELJE V LETU 2016. 
 
Delovanje in poslovanje regijske organizacije SKEI Celje v letu 2016 je potekalo po planu , ki je bil 
zastavljen in sprejet v dokumentih  na pristojnih organov in pomeni realizacijo ustaljenih delovanj in 
vzorcev sindikalnega delovanja, tako znotraj SKEI Slovenije, regije do sindikalnih podružnic kot na 
splošno v okolju, kjer deluje naša organiziranost-SKEI Celje. Že na zadnji sklicani seji IO ReO Celje 
predlani smo podali oceno, da bo v poslovnem letu 2016  glavnina našega sindikalnega dela še vedno 
tesno usmerjena in pogojeno z delovanjem v podjetjih, ki jih je pretekla 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 je trend rasti v zadnjih dveh letih pozitiven, kar se je zlasti 
potrdilo in pokazalo v celotnem posloven letu 2016 tudi preko vidnega nenehnega razvoja in 
napredka v podjetjih- ( nove gradnje in širitve poslovnih prostorov, pridobivanje novih in naročil, 
pridobivanje novih razvojnih kreditov…), kjer smo sindikalno organizirani pa bi oz so v podjetjih še 
vedno radi uporabljali izraz kriza je, ni še dobro, prekmalu podajamo zahteve  npr za povišanje plač in 
podobno… enostavno že naša stalna popotnica, ki pa počasi nima več nobene realne osnove in 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 dejstva smo tako lahko v podjetjih začeli izvajati tudi pritiske in podajati predloge 
za participacijo zaposlenih pri izvajanju teh pozitivnih trendov v leto 2016 preko sprejemanja 
ustrezne plačne politike naj si bo to podajanja predlogov in zahtev za povišanja osnovnih plač, 
izplačevanj dodatnih nagrad za dobro delo, napredka in urejenosti delovnih mest…), vse to pa se je 
vsekakor odražalo tudi v našem sindikalnem delu, ki je bilo poleg zgoraj naštetih problemov kot tudi 
njihovega uresničevanja v glavnini usmerjeno v pomoč in zagotavljanju osnovnih pravic zaposlenih in 
zagotavljanju doslednemu izvajanju delovno pravne zakonodaje ob upoštevanju zakonov kot so ZDR-
ja, ZVZD-1, ZSDU 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. predlog »novega socialnega  
zakona, ali pa zdravstvene reforme, do »novih finančnih zakonov«, ki bila speljana preko zakona o 
mini davčni reformi  vsi pa v zadnji vrsti najbolj udarijo šibko stran to je slovensko delavstvo. 
Še posebej smo to čutili tudi v naših vseh treh  panogah in dejavnostih na področju pogajanj za 
kolektivno pogodbo oz. njen tarifni del, kjer smo podali zahteve za povečanje vseh osnovnih plač 
zaposlenih, ki smo jih vodili oz. sprožili že sredi leta 2016 in so se žal zamaknila v leto 2017 in pomeni 
izziv za vse, ki smo vpeti v delovanja sindikata. 
    S prehodom v novo poslovno leto 2016 smo nadaljevali z reševanjem še nekaterih odprtih zadev iz 
preteklega leta kot npr. na sodišču in glede na dogajanje iz terena z dogodki in dejanji v naših 
sindikalnih podružnicah, ki so vplivali na zaposlene. Na nivoju regije so bile v letu 2016 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 , tako za pregled 
poslovanja preteklega leta kot spremljana medletnega poročila o poslovanju in zaključevanju. Je pa ta 
že deloval v novi sestavi in sicer treh članov iz sindikalnih podružnic, ki so največje po številu in 
članarini in sicer iz sindikalnih podružnic konferenc lokacije Štore, podružnice Unior-a in pa Novem-a.  
Na vseh sklicanih sejah organa IO smo tekoče obravnavali in poročali o  stanjih 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 



2 
 

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 še bolj grobo, agresivno in trdo politiko delovanja do slovenskega 

delavstva in njihovih pravic s tem pa večanja razlik v ekonomskem in socialnem življenju standarda 

Slovencev.  V mesecu maju je bila sklicana tudi prva konstitutivna seja novo izvoljenih organov, tako 

prvo NO, potem pa še IO in  ReO SKEI Celje. 

 
 

 
Utrinki iz sklicane prve konstitutivne seje organa novega regijskega odbora 2016-2021, pred tem obisk podjetja NOVEMA 

Leto 2016 je bilo za sindikat SKEI tudi volilno leto , ki smo ga zaključil z udeležbo regijskih 

predstavnikov na kongresu na Brdu pri Kranju, kje je bilo med drugim sprejet in potrjen plan dela in 

izvoljeno tudi novo vodstvo SKEI in sicer je še en mandat bil podeljen dosedanji predsednici kolegici 

Lidiji Jerkič za obdobje 2016-2021. Ravno tako smo izvolili tudi nove organe komisij SKEI-ja Slovenije. 

 
Delegati iz ReO SKEI Celje na kongresu na Brdu pri Kranju 2016 in prejemnik priznanja SKEI Kolega Dražen Paunović 
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Kot vsako leto smo tudi konec meseca januarja vsem sindikalnim podružnicam-predsednikom, poslali 

pisno opozorilo oz. navodila z začetkom rokov za pripravo in oddajo zaključnih računov za finančno 

materialno poslovanje sindikalnih podružnic za preteklo poslovno leto 2015 in sicer do 28.02. 2016, 

ko so morali oddati dokumentacijo na AJPES in 31. 03. 2016, ko morajo oddati dokumentacijo na 

DURS. Glede na izvedeno regijsko izobraževanje in seminar, ki je bil sicer organiziran eno leto prej 

smo ocenili, da s tem ne sme biti več nobenih resnih težav. 

V celotnem letu 2016 je bilo po sindikalnih podružnica posledično izpeljani veliko sestankov, tako na 

ravni organov sindikata v podjetjih, zborov zaposlenih (tako v tistih slabih, kot tistih dobrih, ki 

normalno poslujejo in še naprej zagotavljajo zaposlitvene možnosti za zaposlene skozi celotno leto 

smo tako delovali na dveh straneh in sicer ; 

 Tista podjetja, ki so, naj si bodo pretekle ali tekoče probleme znali 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…  

  V drugi skupini pa so tista podjetja, kjer so sicer upoštevali ureditev organiziranosti sindikata 

in zadeve reševali v prvi fazi znotraj podjetji (delodajalec sindikat…) po potrebi pa se kasneje 

po pomoč obrnili na višji nivo sindikalnega organiziranja.  Vsekakor pa bo potrebno v bodoče 

tudi v te podružnic  prenesti nivo sodelovanja in delovanj kot je to ustaljeno v praksi z ostalih 

podjetjih.  

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 tekočo problematiko predvsem pa nudenje pravne 

zaščite za delavce naj si bo to preko dopisov sekretarja ali pa preko naše pravne službe oz. pisarne 

članom skozi celo leto še naprej zagotavljali pri reševanju vloženih in vodenih tožb na sodišču v 

delovno pravnih in socialnih 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, podpisovanja novih pogodb o zaposlitvi…). V sindikalnih podružnica pa se je  glede na vrsto 

izpostavljenih problemov sedaj fokus oz. narava problemov zopet obrnila in je podobna tistimi iz pred 

kriznih časov, ko je bilo na trgu dovolj dela in naročil, kar pomeni, da se izvaja velik pritisk na 

izpolnjevanje teh zahtev tudi preko upoštevanja definicije delovnega časa, ki ga uzakonja zakon ZDR-

1 in KPD. ( povečan obseg dela, prekomerno razporejanje delovnega časa, težko koristiti ali pa 

planirati lasten dopust in podobno…). 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 in prakso stalnih groženj in pritiskov 

pripravljeni to tudi počasi presekati in tako začeti bolj dosledno in tekoče prijavljati nezakonita 

početja. 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. 
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Udeležena je bila močna ekipa na zimskih igrah na Rogli , kjer smo bili organizatorji regijska 

organizacija SKEI Celje na Rogli, kjer deluje naša sindikalna podružnica SKEI Unior. Prisotni so bili na 

izvedenih letnih igrah   in se udeležili z ekipo državnega prvenstva v Ribolovu, katerega tekmovanje je 

poteklo v Prekmurju oz. v regijski organizaciji SKEI Pomurje. V vseh večjih sindikalnih podružnicah 

smo uspeli zagotavljati tudi v letu 2016 veljavnosti sprejetih in veljavnih določb PKP naj si bo to preko 

sprejetja novih, njihovih podaljšanj ali pa preko aneksov oz. sprejetja dogovorov o podaljšanju 

njihovih veljavnosti do sprejetja novih. Tako lahko povemo, da PKP obstajajo in se uporabljajo v 

sindikalnih podružnicah ODELO-Prebold, NOVEM-Ložnica Žalec, STEEL-Štore, UNIOR-ZREČE, VALJI-

Štore, OMCO-FENIKS Žalec.. 

  

 

 
Utrinki iz organiziranja državnega prvenstva SKEI Slovenija  v smučanju na Rogli 2016-organizator ReO Celje 

 

V mesecu novembru smo sklicali izredno sejo organa regijskega odbora, ki je obravnaval 

problematiko pogajanj za tarifni del KPD, ki so potekala v Ljubljani. Člani so se opredeljevali do 

nadaljnjih korakov in podelitvi mandatov pogajalski skupini za zaostritev pogajanj proti delodajalcem. 

Seje se je udeležila tudi predsednika SKEI Lidija Jerkič, ki je podala celovite informacije o poteku 

pogajanj in ciljev , ki bi jih morali realizirati v primeru zastoja tudi z napovedjo in izpeljavo gen stavke. 

V podpor našim prizadevanjem smo sklicali tudi zelo odmevno novinarsko tiskovno konferenco, ki je 

potekala v pisarni oz. na sedežu regijske organizacije SKEI Celje slike spodaj v zaključku poročila. 

Vsak , ki bo prebral to poročilo bo ugotovil, da letos v njem zopet nismo na klasičen način zapisovali 

suhoparnih števil, statističnih podatkov  ali navajali točnih datumov 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 
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dejansko dogajalo in udejanjalo iz poročila izhaja, da so se v specifičnem letu 2016 skozi celotno 

njegovo obdobje dogajali vsakodnevni, tedenski in mesečni  dogodki, ki so vplivali na delo in življenje 

v regijski organizaciji. 

 
Utrinek iz sklicane seje organa regijskega odbora v pisarni organizacije skupaj z Lidijo Jerkič 

 

 
Utrinek iz sklicane skupne novinarske tiskovne konference, ki je potekal po seji regijskega organa 

 

Kot ključno štejemo, da je regijska organizacija še naprej opravljajo 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. 

 

Predsednik ReO SKEI Celje                                                                             Sekretar ReO SKEI Celje 
         Alojz Jazbec  I.r.                                                                                              Mirko Hirci I.r. 
 
V Celju: 15. 03. 2017 

   

 

Gledališka 2, 3000 Celje 

Davčna številka: 23908033, ni zavezanec za DDV. Matična številka: 1807986000. IBAN: SI 56 6100 0000 2163 156, BIC: HDELSI22 

W: www.skei.si, M: mirko.hirci.skei@gmail.com, T: +386 (0)40 211 734 

 


