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     Delo v mesecu SEPTEMBER in OKTOBER-2013 
                 

Zadnji dan v mesecu avgustu je v regiji 

Zasavje potekalo tradicionalno SKEI 

ribiško tekmovanje oz. Memorial Franca 

Trbuca, ki so se ga udeležili tudi 

predstavniki naše regije in sicer člani iz 

podružnic lokacije Štore in Šentjurja. Kljub 

temi, da kolegi veljajo za dobre ribiče pa 

letos niso imeli takšnega uspeha kot v 

preteklih letih a je predvsem bilo 

pomembno sodelovanje in druženje v 

prijetnem okolju ribnika. Kar nedvoumno 

kaže tudi vztrajanje in potrpežljivost 

našega predsednika kolega Cirila iz 

lokacije Štore STEEL, ki se je zaobljubil, 

da se bo do naslednjega leta dobro pripravil in presenetil vse z polnim ulovom. 

 

V sindikalni podružnici ODELO-Prebold smo opravili več skupnih sestankov med 

sindikatom in upravo podjetja. V prvi fazi je bilo s strani vodstva podjetja predstavljena 

odločitev, da bo podjetje dejavnost čiščenja prenesla (s tem pa posledično vse  zaposlene iz te 

skupine) na zunanjega izvajalca. Zato smo v nadaljevanju pogajanj z upravo podjetja dorekli 

vse postopke prenose dejavnosti (s tem pa zaposlenih) kot ključne pa da smo v pogodbenem 

razmerju med delodajalcema prenosnikom in prevzemnikom določili ključne pravice, ki v 

nadaljevanju pomenijo ohranjanje pravic zaposlenih in ohranitev zaposlitve na dosedanji 

lokaciji- podjetja Odelo. Sindikat je dodatno sklical sestanek z vsemi zaposlenimi in 

predstavil celoten postopek tako po zakonodajni plati skupaj z krovnim sporazumom o 

prenosu, kjer je kot ključno bilo v pogajanjih določeno oz. sprejeto, da v primeru prenehanja 

poslovnega sodelovanja med delodajalcema pomeni, da preidejo vsi sedaj preneseni delavci-

zaposleni nazaj v matično podjetje odelo. Na sestanku je bilo s strani zaposlenih izpostavljeno 

tudi možnost, da se v novem podjetju sindikalno organiziramo, kar pa je vsekakor odvisno od 

zaposlenih samih. Uskladili smo tudi osnutek novih pogodb o zaposlitvi, kjer smo dodatno 

zahtevali, da se dopolni določba člena, ki se sklicuje na krovni sporazum o varovanju pravic. 

 

V sindikalni podružnici NOVEM-Ložnica je bilo opravljenih več kratkih sestankov med 

direktorjem podjetja in predsednikom sindikata. Obravnavali smo tekoče stanje v podjetju na 

področju obsega dela in prodaje. Kljub temu da določeni produkti ugašajo se podjetje že 

pripravlja na nove in sicer bo prvi novi projekt izpeljan na produktu Mercedes, ki bo moral 

polno zagnati proizvodnjo v začetku prihodnjega leta. z direktorjem podjetja smo usklajevali 

tudi dogovor na ravni podjetja o uskladitvi oz. povišanju osnovnih plač v letu 2013. Ravno 

tako podali oceno dela za zadnje3. mesečno obdobje oz. do konca leta. obseg dela in naročil je 

trenutno stabilno sprejeta pa je bila tudi odločitev, da se naslednji mesec opravi sklica zbora 

zaposlenih pred tem pa sestanek IO sindikata in uprave podjetja s sklepom pa se podpre 

izvedba organizirane ekskurzije sindikata na Češko z obiskom sestrskega podjetja Novem-a 

Plzna. 



  

 

V sindikalni podružnici UNIOR-Zreče je bilo opravljenih več sestankov med socialnimi 

partnerji. Ker pa smo v prejšnjem poročilu izpustili obveščanje o podjetju sedaj še dodatno 

obveščamo, da so bile v podjetju izpeljane volitve za sestavo novega organa Sveta delavcev, 

ki bo konec leta v sestavo družbo izvolil tudi dva nova člana NS družbe. Socialni partnerji pa 

so po usklajevanju sprejeli v podjetju tudi novi Pravilnik o nadzoru bolniške odsotnosti. 

Sindikati so na pravilnik v prvi fazi podali več ugovorov in nestrinjanje na koncu pa so 

pravilnik sprejeli in potrdili. Je pa v začetku meseca iz uprave podjetja prišla pobuda oz. 

predlog, da bi v podjetju začeli z postopkom pogajanj za sprejetje nove podjetniške kolektivne 

pogodbe oz. da se gre v pogajanja za vsebinsko spremembo, dopolnitev in  sprejetje nove 

PKP. Podan je bil tudi predlog, da se ne gre v odpoved ampak, da se v določenem obdobju 

termina- ( dogovor je bil da vsaj do konca leta 2013) s popravki in dopolnitvami sprejme nova 

PKP. Sedaj veljavna in sprejeta velja že od leta 2003 z manjšimi popravki dopolnjenih 

aneksov, ki pa se nanašajo le na tarifni del med tem ko je normativni del ostal enak skoraj 10 

let. Vmes pa se je že dvakrat spremenila tudi zakonodaja kor tudi delno KPD, na katerih je 

slonela tudi vsebina sedanje PKP. Na predstavitvi začetka pogajanj s strani direktorja in člana 

uprave družbe do vseh predstavnikov sindikata in SD je s strani sindikata SKEI-ja sodeloval 

tudi sekretar regije. Sprejet je bil sklep, da bodo pogajanja vodil dvakrat na teden in z 

internimi udeležbami socialnih partnerjev iz podjetja. 

V tem obdobju je podjetje obiskala in v njem izvedla tudi sestanek z seminarjem komisija za 

varnost in zdravje pri delu, ki je organizirana pri SKEI Slovenije. Delovni obisk v podjetju je 

potekal v intenzivnem programu. Saj je v prvi fazi potekala redna seja Komisije v 

nadaljevanju pa še seminar o izvajanju »Zakona o varnosti in zdravju pri delu«. Svojo 

predstavitev na tem področju je opravilo tudi podjetje Unior z svojimi predstavniki, v imenu 

podjetja pa je komisijo sprejel in predstavil vodja splošno kadrovskega sektorja g. Marjan 

Korošec. S strani zaposlenih pa je člane komisije pozdravil predsednik sindikata SKEI-ja 

kolega Zlatko Iršič in na kratko orisal sodelovanje v podjetju. S strani komisije pa je bil 

predstavljen tudi projekt komisije, ki poteka v velikih podjetjih enega takšnih je prestavila ga. 

Željka Kutija iz podjetja IMPOL iz Slovenske Bistrice, ki je vodja sistema poklicnega zdravja 

in varnosti, sicer tudi članica komisije SKEI. Opravili smo tudi neposredni obisk oz. ogled 

podjetja oz. proizvodnih obratov, ki se še posebej občutljivi pri izpolnjevanju zakonskih 

določb zakona ZVZD-1. Podjetja pa bo sodelovalo pri projektu, ki bo zajelo več podjetji. 

 
     Člani komisije skupaj z gostiteljem pred obiskom.         Delo v proizvodnem obratu odkovkov-Kovačija. 
 

V sindikalni podružnici EMO-ETT smo na sindikalno-( predsednika in sekretarja) zahtevo 

konec meseca septembra in v začetku meseca oktobra sklicali sestanke z direktorjem podjetja 

g. Gorenškom in lastnikom g. Turnškom. Obravnavali smo točko nerealizacije dogovorjenega 

drugega in tretjega dela izplačila odpravnin in postavili zahtevo, da skupno določimo skrajni 



  

rok možnosti izplačila. Na zahtevo sedaj že bivših zaposlenih sicer pa naših članov smo 

izpostavili oz. obvestili vodstvo podjetja, da bomo v nadaljevanju uporabili tudi pravno 

varstvo in vložili tožbe na Delovnem sodišču v Celju. Po dogovoru pa smo sklenili, da 

bomo potem izplačali še regres in njegovo razliko oz. sorazmerni del za tiste, ki ga še niso 

dobili izplačanega za leto 2013. Še vedno pa upamo na možnost, da bi podjetje delovalo v 

naprej, če tudi le v manjši obliki  z manjšim številom zaposlenih. Posledično je bilo sredi 

meseca oktobra dejansko realizirano izplačilo vseh zaostalih obrokov odpravnin v enkratnem 

znesku ravno tako pa je podjetje do zaposlenih delavcev poravnali tudi vse plače in prispevke 

za socialno zavarovanje. Obvestilo smo poslali tudi v vednost na Inšpektorat za delo v Celje. 

Tako, da delavci, ki so ostali zaposleni zopet tekoče na datum prejemajo mesečno polne plače. 

 

Smo pa za zaposlene delavce v podjetju sindikalne podružnice EMO-TECH podali prijavo 

kršitve na inšpektorat za delo v Celju. Podjetje vsem zaposlenim, kljub večkratnemu 

opozorilu že več mesecev pri izplačilu 

plače opravljajo odtegljaj mesečne 

stimulacije oz. znižanje mesečnega OD 

uspešnosti za 20%. Kljub temu, da so od 

vodstva oz. odgovorne osebe zahtevali 

pojasnila in obrazložitev zakaj prihaja do 

enostranskega nižanja plače le tega niso 

dobili. Zato so zaposleni podali preko 

sindikata podali  prijavo kršitve in 

zahtevali inšpekcijski nadzor in ukrepanje 

v skladu z svojimi pristojnostmi. Sekretar 

pa je dodatno opravil obisk in podal še 

ustno obrazložitev prijave skupaj z 

osnutkom pogodbe o zaposlitvi 

zaposlenih. 

 

Opravljen je bil obisk še delujočega podjetja Heledi's v Celju, kjer smo opravili kratek 

sestanek z odgovorno osebo podjetja ga. Šivic. Upa, da bo podjetje lahko rešila in da bo 

pripeljala nove posle predvsem pa novega strateškega partnerja. V nadaljevanju sestanka je 

podala upanje, da bo tudi zaključek preiskave obrodil sadove in da bodo morali odgovorni v 

primeru spoznanih za krive tudi vračati podjetju za katerega želi, da trenutno dela brez 

javnosti in možnosti publicitete navzven. Povedali smo, da bomo zadevo zaenkrat upoštevali. 

Smo pa podjetje obvestili, da je sindikat v imenu prve skupine zaposlenih na sodišči vložil 

tožbe za denarne terjatve zaposlenih za katere pričakujemo tudi njihov hitri odgovor in rešitev 

V sindikalni podružnici SIP Šempeter je bila 

v tem mesecu organizirana strokovna 

ekskurzija za člane sindikata in sicer so 

obiskali podjetja Adria Mobil v Novem 

Mestu. Med drugim so se seznanili z 

poslovanjem podjetja in socialnim 

partnerstvom v podjetju, kjer ravno tako 

deluje sindikalna organiziranost SKEI. So 

pa obisk opravili v času, ko so zaposleni še 

na dopustu oz, koriščenju ur iz povečanega 

obsega dela iz prve polovice leta po 

sprejetem delovnem koledarju z izravnavo 

fonda ur na povprečje del. obveznosti. 



  

 
 Na obisku v sprejemnici podjetju Adria-Mobil  iz Sipa.      Utrinek iz popoldanskega dela ekskurzije Sipa. 

 

 
  Ekskurzija zaposlenih članov z obiskom sestrskega podjetja Novem-a iz Plzna na Češkem pred podjetjem. 

 

V regiji smo tudi v teh dveh mesecih nadaljevali  z nudenjem pravne pomoči našim članom. 

Vložili oz. vodimo 14  tožb na delovnem  sodišču. Sedmim  našim članom je bilo pri 

individualnem obisku nudeno pravno svetovanje (delovni čas, starejši delavec, odpravnina, 

regres, delovno razmerje za določen čas…).v podružnice smo poslali zadnjo sindikalno listo s 

podatki. Sekretar in predsednik regije sta se udeležila seje IO SKEI-ja Slovenije. Predsednik 

in član kolega Hribernik pa še seje RO SKEI-ja. Opravljen je bil posvet sekretarjev na temo 

finančnega poslovanja regije in posledično podajanja predvidenega stanja do konca leta 2013. 

 

 
 

V Celju: 08. 11. 2013                                                                                       Zapisal sekretar ReO Celje 

                                                                                                                                   Mirko HIRCI 


