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 Delo v mesecu JUNIJ-2013 
 

          V šestem mesecu smo nadaljevali z aktivnostmi v podjetjih, ki so že standardno 

izstopala v vseh dosedanjih mesečnih poročilih. Od že odprtih tekočih zadevah je bilo 

potrebno v sindikalnih podružnicah reševati še tekoče zadeve, tako preko sestankov kot pisnih 

dopisov poslanih v podjetja naj si bo to za izplačilo regresa, poslanih pisnih zahtevkov za dvig 

vseh osnovnih plač v podjetjih do vlaganja novih tožb na delovno sodišče za določena 

podjetja. Dočakali smo tudi oklic stečaja za našo sindikalno podružnico, kjer smo na regijski 

organizaciji poskrbeli za vložitev vseh dokumentov na pristojne inštitucije od zavoda, 

jamstvenega sklada do sodišča.  

 

V sindikalni podružnici KIV-Vransko je prišlo v ponedeljek tretjega junija do sklica težko 

pričakovanega sestanka vseh zaposlenih, ki so na dan oklica stečajnega postopka v podjetju 

bili še zaposleni. Prisotni so bili tudi iz službe območne enote zavoda za zaposlovanja, člani 

stečajnega upravitelja in za zaposlene pa sekretar SKEI-ja. Na sestanku smo skupaj še enkrat 

povzeli vse nadaljnje korake oz. postopke, ki jih morajo opraviti zaposleni. Izpolnili so vse 

obrazce zavoda za zaposlovanje za prijavo na zavod in prejemanje nadomestila potem 

izpolnili vse listine za prijavo terjatev delavec za sodišče in listin za podajanje zahtevka za 

jamstveni sklad RS. Vsem zaposlenim je pri izpolnjevanju dokumentov pomagal predstavnik 

regijskega sindikata sekretar v nadaljevanju pa so ga zaposleni pooblastili, da v imenu njih 

uredi in vloži vse potrebne izpolnjene obrazce, tako za zavod za zaposlovanje posledično to 

pomeni izpolnjen pogoj za pridobitev pravic za izplačilo iz jamstvenega sklada kot vložitev 

izpolnjenih obrazcev za prijavo terjatev na sodišču v Celju. Je pa v nadaljevanju sekretar na 

prošnjo po dodatnih pojasnilih zaposlenim na kratko predstavil še novi sprejeti insolvenčni 

zakon v delu, ki govori tudi o ustanovitvi upniškega odbora in drugih možnostih sodelovanja 

zaposlenih v stečajnem postopku. S prenehanjem delovanja in obstoja podjetja so ukinili tudi 

delovanje organiziranosti delovanja sindikalne podružnice. Zaposleni pa so izrazili željo in 

pričakovanja, da še vedno upajo, da bodo kmalu spet delali v tem podjetju in da bo stečajni 

upravitelj na podlagi iz predhodnega opravljenega sestanka z stavkovnim odborom, izkoristil 

vse možnosti tudi morebitne poslane pisne predloge za ponoven zagon proizvodnje in s tem 

zaposlitvenih možnosti, ki jih bo vodil v nadaljevanju stečajnega postopka.  

Zaposleni pri izpolnjevanju obrazcev za zavod in sklad.              Podpisi zaposlenih sekretarju SKEI-ja za vložitev terjatev. 



  

 
 Individualne mape zaposlenih za prijavo terjatev za sodišče.  Skupina , ki je hotela lažno reševati podjetja in zaposlene…! 

 

  

V sindikalni podružnici HELEDIS-Celje je stanje po več mesečni agoniji nespremenjeno. 

Kljub poskusu konstruktivnemu reševanju celotne zadeve s strani zaposlenih, (vseh tistih, ki so 

podali odpovedi iz krivdnega razloga na strani delodajalca…) preko sekretarja SKEI-ja, ki so ga 

pooblastili, da poskusi z dogovorom do nove direktorice in solastnice ga. Šivic se zadeva ni 

uredila in je vse skupaj ostalo le pri 

razgovorih in obljubah. Kljub temu, da so 

zaposleni v celoti podali prijave na 

inšpektoratu  policiji in davčnem uradu ( 

organi že polno ukrepajo in vodijo skupne 

postopke..) se za zaposlene, ki so skupaj z 

sindikatom še upali na dogovor spoznali, 

da bo to težko uresničljivo. Ker pa bi 

zadeva tekla predolgo smo se odloči, da 

bomo zadevo reševali preko sodišča. Zato 

so zaposleni preko sindikalne pravne 

pomoči vložili tožbe na delovno sodišče. 

V podjetju pa ostaja manjša skupina 
                                                                        Zaposleni na sestanku sedeža sindikata SKEI pri vlaganju tožb 

zaposlenih, ki pa zaradi različnih razlogov (straha, naivnosti,…!) ne upajo podati podatke in 

so pripravljeni delati v negotovem stanju. Kljub temu, da so vsi zatrdili, da bodo po sprejetju 

nove insolvenčne zakonodaje ukrepali tudi z možnostjo vložitvijo predloga za stečaj, da 

pridobijo zakonske pravice, ki jim gredo v tem primeru. Kljub temu je sekretar opravil še dva 

sestanka z novo direktorico, kjer smo zavzeli stališče, da si želimo, da bi podjetje delovalo še 

naprej  tudi z možnostjo ponovnih zaposlitev. Kar so izrazili tudi delavci, ki so podali 

odpovedi iz krivdnega razloga. 

 

V sindikalni podružnici EMO-ETT Celje smo sklicali dva sestanka na katerem smo 

obravnavali tekoče stanja v podjetju in opravili preglede podanih odpovedi prvi skupini 

zaposlenih po programu reševanja presežnih delavcev. Sindikat pa je opozoril na reševanje 

zaščitenih (invalidov, starejših delavec) skupin zaposlenih, posledično katerim so bile  podane  

odpovedi pogodbe o zaposlitvi preklicane. Ravno tako regijski sindikata ni podal pisnega 

soglasja za odpoved pogodbe o zaposlitvi predsedniku sindikata.  Na upravo smo apelirali, da 

naj naredi vse, da bo lahko v skladu z zakonom delavcem poravnala obveznosti, kar nam je v 

razgovoru zagotovil tudi lastnik g. Turnšek Janko, če bo potrebno tudi iz prodane kupnine od 

drugega hčerinskega podjetja kabelske televizije. Informacijo smo posredovali na sklicanem 

zboru tudi vsem zaposlenim, skrajni rok pa je bil določen za konec meseca septembra 2013. 



  

V sindikalni podružnici lokacij Konference Železarne- Štore je bila sklicana letna seja oz. 

skupščina konference. Na seji so sodelovali z svojimi poročili o delu za preteklo leto vsi 

predsedniki sindikalnih podružnic, ki delujejo na lokaciji konference Štore. Predsednik 

konference kolega Hribernik pa je podal vsa poročila o delu konference, predsednica 

nadzornega odbora pa je predstavila poročilo za poslovanje v letu 2012. V nadaljevanju 

sestanka je bila odprta razprava na podana poročila in na koncu je konferenca soglasno 

sprejela vsa poročila. Član republiške komisije za pravna vprašanja kolega Kocman pa je 

podal poročilo oz. odgovore  in sklepe komisije, kot tudi dodatno pridobljenega pravnega 

mnenja o odgovornosti, delu in strukturi organiziranosti delovanja konferenca v bodoče. 

Posledično so se na upravni enoti registrirala nova pravila o delovanju tako sindikalnih 

podružnic kot konference. Na seji sta sodelovala še regijski predsednik kolega Jazbec in 

sekretar Hirci. Oba sta se dodatno na zastavljena vprašanja članov konference vključevala v 

razpravo med drugim je bil predstavljen sprejem novih zakonov ZDR-ja in ZUTD-ja. Na to 

temo se mora v jesenskem času organizirati seminar za vse predsednike podružnic v regiji. 

 

 
  Delovno predsedstvo konference na seji s podajanjem poročil, predsedniki sindikalnih podružnic na seji.. 

Na lokaciji konference je v začetku meseca potekalo tudi športno srečanje, kjer je bilo med 

drugim organizirano nogometno tekmovanje ekip za prvaka lokacije Štore. Srečanje je že 

tradicionalno in poteka v prijetnem ozračju predvsem pa srečanju in prijetnem druženju vseh 

zaposlenih iz podjetji na lokaciji s tem pa še dodatno krepi medsebojno povezanost in 

spoznavanje. Na srečanje povabijo tudi ekipo iz sindikata Neodvisnosti iz podjetja Steel Štore 

 

V sindikalni podružnici SIP-Šempeter je potekal sestanek med predstavniki IO sindikata in 

Sveta delavcev na eni strani in člani uprave podjetja na drugi strani. Na sestanku je bila 

predstavljena tekoča problematika poslovanja in predstavljanja plana dela in prodaje za drugo 

polovico poslovnega leta posledično tudi realizacijo koriščenja ur v naslednjih treh mesecih, 

ki so bile opravljene v ob sprejetju delovnega koledarja v prvi polovici leta, večina prostih ur 

se bo koristila v mesecu avgustu in septembru, po dogovoru pa se bo letos regres zaradi 

zamika prodaje izplačal v dveh delih. Pred nastopom dopustov so se dogovorili za izvedbo 

srečanja vseh zaposlenih v podjetju na ribniku v Šentilju. 

V sindikalni podružnici UNIOR-Zreče so v mesec juniju izvedli volitve in predlagali svoje 

člane v sestavo novega organa Sveta delavcev za naslednje 4. letno mandatno obdobje. Na 

predlog predsednike sindikata SKEI-ja smo na volilno komisijo dodatno podali pisno mnenje 

pri pravilnosti izvedbe in tolmačenja volitev po zakonu ZSDU-ja. Na pripombe in mnenja je 

komisija tudi odgovorila. Dokončno je bil opravljen proces prenosa dejavnosti čiščenja in s 

tem skupine zaposlenih iz podjetja programa turizem Uniorja na zunanjega izvajalca 

delodajalca prevzemnika Aktiva čiščenje. Pred prenosom so socialni partnerji v podjetju 

dogovorili vse podrobnosti in zahteve po varovanju delavcev v skladu z zakonom ZDR-1 ja. 

http://www.skei-store.si/?page_id=41&wppa-album=64&wppa-photo=3531&wppa-occur=1


  

Predsednik sindikalne podružnice EMO-TECH Ločica je opravil sestanek z sekretarjem 

glede trenutnega stanja delovanja podjetja, ki se še naprej negotovo krči s strani vodstva oz. 

lastnika g. Forštnerja iz podjetja FORI-Velenje pa ni pravih podatkov. Zaposlenim so tudi 

med drugim začeli neupravičen jemati dodatek za dobro delo oz. uspešnost pri delu. 

Zaposlenim niso na voljo niti za podajanje informacij o tem, da naj bi se podjetje prodajalo 

oz. poslovna zgradba z proizvodnimi prostori, saj smo morali za informacijo izvedeti iz 

drugih nam dostopnih poslovnih krogih oz. podjetji. Zato bomo v prvi fazi delodajalca 

opozorili na izpolnjevanje zakonskih norm in obveznosti, ki jih ima podjetje do zaposlenih. V 

primeru nadaljevanja kršitev pa bomo ukrepali z prijavo na ustreznih organih inšpektorata za 

delo.    

V več podjetji smo poslali pisni dopis v zvezi z izpolnjevanjem zakona o varnosti in zdravja 

pri delu ZVZD-1, saj je bilo v določenih podjetjih glede na zunanje temperature zaznati 

povečan obseg izpostavljenosti delavcev nevarnimi pogoji dela, ki že po definiciji ogroža 

varnost in zdravje pri delu so pa napovedi za prihodnja dva meseca, ko bo vročina dosegla 

vrhunec še slabše. Zato smo podjetja pozvali na izvajanje čim več preventivnih ukrepov, ki 

bodo ublažili negativne učinke. V primeru kršitev pa bomo po potrebi opravili prijave kršitev 

na inšpektorat delo oz. varnost in zdravje. Ponovno smo v določena podjetja poslali dopis iz 

regije za izpolnjevanje dogovorjenega iz KPD o povišanju osnovnih plač zaposlenih, ki je bil 

objavljen v uradnem listu in izplačilu regresa za leto 2013. V pisarni se je oglasilo več članov 

sindikata, ki so potrebovali pravni nasvet sekretarja. Sestal se je regijski organ NO, ki je pred  

sklicem seje IO regije opravil temeljiti pregled poslovanja ReO SKEI-ja Celje za poslovno 

leto 2012 in pripravil pisno poročilo za organ IO in NO SKEI-ja  Slovenije. 

 

 

V Celju: julija, 2013                                                                   Zapisal sekretar ReO Celje 

                                                                                                             Mirko HIRCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


