
  

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

SKEI Regijska organizacija Celje   

Gledališka ulica 2, 3000 CELJE 

 

 

       Delo v mesecu APRIL-2013 
 

                 Tudi v mesecu aprilu smo bili v naši regiji soočeni z kriznimi razmerami v kar 

nekaj      podjetji  saj se  nekako nadaljuje negativni trend tako na področju obsega naročil, 

dela in še zlasti izpolnjevanja obveznosti do zaposlenih. Zamujajo izplačila plač, socialnih 

prispevkov, regresov, na vsakem koraku se poskuša doseči nižji nivo obveznosti do 

zaposlenih. V regiji smo nadaljevali z delom tam, kjer smo nehali prejšnji mesec. 

 

V sindikalni podružnici HELEDIS-Celje smo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih že 

napovedali upravi podjetja. Saj ta ni realizirala nobene zaveze in sklepa, ki ga je dala 

zaposlenim in sindikatu tudi z podpisom dokumentov. Ker zaposleni že četrti mesec niso 

dobili plač je ReO dodelila enkratno solidarnostno pomoč vsem našim članom. Sekretar pa je 

v podjetje pripeljal za vse zaposlene pakete z živilami in tako skupaj vsaj za kratek čas omili 

hudo stisko zaposlenih. Za obe dejanji so zaposleni in člani pokazali veliko hvaležnost in 

zahvalo. Kljub temu pa smo nadaljevali z ukrepi, ki so prekinili agonijo zaposlenih. Po že 

sprejetem sklepu zaposlenih o izvedbi stavke smo sprejeli sklep, da bom večina izkoristila 

zakonsko možnost podajanja odpovedi iz razloga na strani delodajalca. Kasneje pa preko 

sodišča s tožbami iztožiti zaostale pravice kot so plače in odpravnine. 

Zato smo še zadnjič poskušali tudi na željo lastnika in direktorice, da rešimo situacij, kar je 

bilo v interesu tudi zaposlenih in sindikata. Imeli smo še enkrat sklican sestanek v jedilnici, 

potem na upravi podjetja oz. v direktorjevi pisarni na koncu pa smo ugotovili, da se vse 

skupaj le zavlačuje in da v ozadju ni nobene ugodne rešitve ne za podjetje in zaposlene. 

Zaposleni in sindikata so izrazili globo razočaranje in  jezo, da so odgovorni vse skozi lagali 

in zavajali tudi slovensko javnost, saj je zadeva že krepko bila prisotna tudi v televizijskih in 

tiskanih medijih. Celotne postopke smo tudi arhivirali in jih prilagamo v slikah spodaj . 

 
 

Zaskrbljeni predvsem pa razočarani in jezni delavci Heledisa na sklicanem sestanku v 

jedilnici podjetja in še zadnji poskus reševanja na sestanku pri lastniku podjetja in direktorjevi 

pisarni. Na koncu so se zaposleni s pomočjo sindikata odločili, da bodo zadevo prijavili na 

inšpektorat za delo in podali predlog za kazenske ovadbe na policiji za kršitev pravic po KZ.  

  



  

 

 
Pisni dopisi in predlogi za prijavo na uradne inštitucije republike Slovenije 

 

 

V sindikalni podružnici KIV-Vransko smo nadaljevali z izvajanjem stavke, ki smo jo začeli 

prejšnji mesec. Tudi po poskusu reševanja nastale situacije (saj smo sklicali več zaporednih 

sestankov kot tudi zbora zaposlenih med upravo in stavkovnim odborom) in poskusu 

ponovnega zagona proizvodnje se stvari niso obrnile na bolje. S strani podjetja ni bilo podane 

nobene rešitve, ki bi vsaj minimalno pomenila preobrat in bi zaposleni še pristali na reševanje 

celotne zadeve. Še več direktor je začel javnost zavajati z svoji enostranskimi pogledi na 

celotno zadevo s tem, ko je za nastalo situacijo hotel okriviti kar vse zaposlene in pa sindikat 

SKEI, zato smo v hišo povabili tudi novinarje pisanih in tiskanih medijev, ki so obelodanili 

pravo stanje predvsem pa resnico, kako in zakaj se je podjetje znašlo v taki situaciji. Konec 

meseca so v podjetje prišle tudi inšpekcijske službe (delovna, davčna…), ki so dodatno 

opravile preglede, delovna inšpekcija pa je podala predloge za uvedbo kazenskih ovadb 

vodilnih. Zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti do zaposlenih. V podjetje smo 

poklicali tudi policijo, saj so nam neznani rubežniki dnevno iz podjetja odvažali stvari, strojno 

opremo, materiale in inventar in upravne zgradbe. Na konci je bila popolna agonija in 

sprenevedanje vodilnih do zaposlenih zato smo dokončno vsi zaposleni z podpisi zbrali tudi 

predlog z jasno zahtevo, da se začnejo postopki za podajanje predloga za stečaj podjetja. Ta je 

bil potem tudi vložen strani tujega upnika, stavkovni odbor oz. sekretar pa je še dodatno za 

razjasnitev celotne situacije za sodišče napisal odprto pismo oz. dopis z vsemi pojasnili konec 

meseca 30.04. 2013 pa je sodišče kljub poskusu preprečitve s strani vodstva podjetja oklicalo 

stečaj, kar je pomenilo olajšanje in rešitev agonije, ki se je vleka že več mesecev.  

 

V sindikalni podružnici SAPS-Prebold smo imeli sklican skupni sestanek med upravo 

podjetja in IO sindikata. Na sestanku smo obravnavali tekočo problematiko v podjetju, 

direktorju g. Dobočniku pa smo prestavili več točk dnevnega reda katere so problematične do 

zaposlenih. Izpostavili smo neurejene medsebojne odnose v podjetju oz. proizvodnem procesu 

med zaposlenimi in odgovorni osebami ( raznimi vodji, skupin, oddelkov, obratov) saj so ti 

odnosi večkrat nekorektni, nespoštljivi in podkrepljeni z grožnjami še posebej do delavcev, ki 

imajo pogodbe za določen čas in se jim grozi, da se jim le te ne bodo podaljšale. Da se je v 

podjetju v proizvodnem delu opravlja drastično povečan obseg dela, ki ni logičen in je mimo 

vseh zakonskih določil, zaposleni pa imajo opravljen ogromen presežek delovnih ur, ko pa 

rabijo en dan dopusta pa le tega ne dobijo. Me drugim smo jih obvestili, da bomo izvolili v 

skladu z zakonom ZVZD-1 delavskega zaupnika za varnost in zdravje, da bo lahko opravljal 

svojo zakonsko poslanstvo in delo v poletnih mesecih. Upravo smo opozorili na velik 

problem pri plačni uravnilovki, saj starejši zaposleni, ki so v podjetju zaposleni dlje ali imajo 



  

dolgo delovno dobo na koncu dobijo enako višino plače, kot nekdo, ki v podjetje šele pride ali 

pa nima nobene delovne dobe, da ogromno ljudi dobiva mesečni dodatek do minimalne plače, 

kar je zelo žalostno in zaskrbljujoče, saj na drugi strani podjetje vseskozi v javnosti prikazuje 

odločno stanje v podjetju od rasti, pridobivanja novega posla, uvajanja vitke linije in 

ostalo…). Zato smo vodstvu podali predloge, da se bomo morali skupaj lotiti tudi tega 

problema od pregleda trenutnega stanja do možnost dodatnega izplačevanja stimulacij 

zaposlenim. Predsednik sindikata je zato podal tudi pobudo oz., da razmišlja, da bi v 

podjetju v skladu z zakonom sprejeli in se dogovorili za izvrševanja zakona o udeležbi 

zaposlenih na dobičku. Za predlog vodstvo oz. prokurist podjetja ni bil navdušen ampak 

je celo več v nadaljevanju razgovora prepričeval člane IO sindikata, da so lahko 

zaposleni zadovoljni, da imajo plače kakršne koli že in da  bi se potem moralo v podjetju 

narediti še več…!?. Direktorja smo opozorili še na možnost reševanja parkirnih prostor za 

zaposlene in izplačilo regresa za letni dopust, ki je med socialnimi partnerji dogovorjen za to 

leto. Dogovorili smo se, da se bomo redno sestajali in da bomo po dopustih sklicali sestanek. 

 

V sindikalni podružnici EMO-ETT Celje je podjetje sindikatu poslalo dokončno pojasnilo, 

da bodo izpeljali postopke za ukinitev proizvodnje in s tem prekinitev zaposlitve zaposlenih. 

Zato je sindikat s predsednikom in sekretarjem zahteval sklic sestanka , kjer smo obravnavali 

celotno zadevo. Vodstvo je moralo podati predloge in celotne plan. Opozorili smo jih na 

določene kršitve postopkovne narave in zahtevali, da se celoten program spelje v skladu z 

zakonom. Zato smo zahtevali program reševanja presežnih delavcev, ki je moral vsebovati 

rešitve za vse kategorij od invalidov, starejših do možnosti, da se ohrani proizvodnja na 

lokaciji. posledično se je celotna zadeva zavlekla skozi celi mesec, kar je pomenilo možnost 

iskanja pozitivnih rešitev. Upravo pa smo opozorili naj išče rešitev v ohranitvi vsaj dela 

proizvodnje in s tem zaposlitvene možnosti za ranljive kategorije zaposlenih tem so tudi na 

zahtevo sindikata preklicali podane pisne obvestile o podajanju odpovedi.  Z upravo smo se 

dogovorili, da bomo celoten postopek spremljali in ga sproti usklajevali tudi z sklicem še 

enega zbora zaposlenih, kjer bo moralo vodstvo podati vse informacije in možnosti za rešitve. 

 

 
Utrinek iz sestanka v proizvodnji hali (predsednik sindikata SKEI-ja in direktor podjetja) 

 

V sindikalni podružnici NOVEM-Ložnica smo izvedli dva skupna sestanka med vodstvom 

podjetja in IO sindikata. Kar  je pomenilo nadaljevanje sklicanih sestankov in usklajevanje še 

odprtih tem. Obravnavali smo predloge podjetja, ki jih je pripravilo za sprejetje ukrepov in bi 

pomenil določeno tveganje za zaposlene. Glede na trenutni obseg naročil in dela je podjetje 

pripravilo program prezaposlitev interno v oddelkih in podajanje novih pogodb o zaposlitvah. 

Sindikat je predlog obravnaval in podal svoje dodatne predloge in pobude kot tudi časovnice 

za izvajanje ukrepov. Uprava je to tudi potrdila kar smo skupaj opredelili oz. potrdili tudi s 



  

podpisom aneksa k PKP, kjer smo natančno določili pravila. Predhodno pa je na zahteva 

predsednika sindikata bil opravljen še en skupni sestanek z vsem zaposlenimi-cca. 30 , ki so 

bili deležni teh ukrepov. Po seznanitvi s predvidenimi ukrepi in možnostmi so bili zaposleni 

soglasni, da se strinjajo s podanimi rešitvami. Ukrep je tako preprečil možnosti odpuščanja 

zaposlenih in jim omogočil njihovo začasno premestitev. Po dogovoru med pogodbenimi 

strankami sta predsednik sindikata in direktor podjetja podpisala ANEKS k PKP o 

podaljšanju veljavnosti PKP še za leto 2014/15 kar pomeni visok nivo partnerskih 

odnosov v podjetju  kjer se upoštevajo oboje stranke koristi in spoštovanja 

dogovorjenega. Za prihodnje leto smo že določili tudi višino izplačila regresa za letni 

dopust. Izvršni odbor se je seznanil z delom sindikata in podanim planom za leto 2013. 

 

Sekretar je poslal pisni dopis v podjetja Tegometall in OMCO Feniks glede odprave kršitve 

pravic zaposlenih ( pri odpuščanju starejši delavcev in pri izreka disciplinske sankcije ). Na 

sedežu se je oglasilo več strank, ki so prišle po pravni nasvet. Sekretar je vodil razgovore z 

zaposlenimi iz podjetja, kjer nimajo organiziranega sindikata, smo pa ugotovili več kršitev 

delovno pravne zakonodaje. V podjetja je smo poslali dopise za odpravo kršitev pravic 

zaposlenih. Regijski sekretar in predsednica SKEI-ja Slovenija sta se sestala s kolegi iz 

sindikata IGM-Metall Bezirk Bade- Wurttemberg. Prišlo je do izmenjave informacij o delu v 

organizaciji in razgovorih o konkretnih podjetjih, ki poslujejo globalno. Sestanek je bil zelo 

koristen za nadaljnje delo na terenu oz. v podjetjih v regiji. 
 

 

V Celju : 17. 05. 2013                                                                      Zapisal sekretar ReO Celje 

                                                                                                                    Mirko HIRCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


