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     Delo v mesecu JANUARJU-2012 
 

                    Že na zadnji sklicani seji IO ReO Celje smo podali oceno, da bo v poslovnem letu 

2012  glavnina našega sindikalnega dela še vedno tesno usmerjena in pogojeno z reševanjem 

podjetji, ki jih je globalno 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 jih bomo morali reševati v naših sredinah. 

 

Zavedajoč se tega, tako lahko pričakujemo še eno dokaj nestabilno in težko leto, ki se bo vse 

kakor odražalo tudi v našem sindikalnem delu, ki bo poleg zgoraj naštetih problemov kot tudi 

njihovega odpravljanja 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 bo 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. 

 

Posledično smo že takoj v začetku meseca januarja vsem naši sindikalnim podružnicam-

predsednikom poslali dopis kot »Izredno pomembno«, z vsebino novega »Pravilnika o 

izvajanju zakona o davčnem postopku«, ki med drugim določa nove omejitve plačevanja 

blaga in storitev do 50 €., ki velja za vse pravne subjekte v državi in njihove odgovorne osebe. 

Opozorili smo vse podružnic, da dosledno upoštevajo spremembe in dopis v celoti. Vsem 

podružnicam je bila poslana »januarska sindikalna lista« s tekočimi podatki za njihovo 

uporabo in pa določba »Ustavnega sodišča R. Slovenije«  v zvezi s plačevanji socialnih 

prispevkov po 01.01.2012-glavni poudarek je, da podjetja ne bodo morala več odlagati plačil  
    

V sindikalni podružnici KIV- Vransko je prišlo do sklica dveh sestankov prvo je bil sklican zbora 

delavcev v proizvodnji, naslednji teden pa še sestanek med vodstvom -upravo družbe in predstavniki 

sindikata napisana sta bila oba zapisnika. Teme so se nanašale na redno datumsko izplačevanje plač, 

izplačilo zapadlih neizplačanih jubilejnih nagrad in drugega dela regresa. Direktor družbe pa je moral 

natančno podati vizijo in plan dela za leto 2012. Sprejeli smo določene sklepe in zaveze. Podjetje je 

takoj zatem začelo po datumu zapadlosti izplačevati jubilejne nagrade, določili smo termin za izplačilo 

drugega regresa in določil čas oz. rok, ko se morajo ponovno vzpostaviti pogoji poslovanja za redno 

tekoče izplačevanje plač brez zamika ali čakanja.  

 

   V sindikalni podružnici UNIOR- Zreče je bil na skupnem sestanku med vodstvom družbe in 

predstavniki z sindikata obravnavano podajanje novega internega pravilnika o Alkoholiziranosti na 

delovnem mestu. Sindikat SKEI oz. predsednik in sekretar sta v zakonitem roku podala pisne 

pripombe in predloge popravkov pred sprejetjem novega pravilnika, ki so bile deloma tudi upoštevane 

in vnesene v novi sprejeti osnutek pravilnika. 

 

  V sindikalni podružnici EMO-ETT Celje sta predsednik in sekretar po sestanku upravi podjetja 

poslala dopis z opozorilom po izpolnjevanju določb zakona ZMinP in usklajevanju z letno inflacijo in 

po pravočasnem in doslednem izpolnjevanju pravic do zaposlenih v podjetju v delu , ki se bo nanašal 

na izplačilo regresa za leto 2012 in jubilejnih nagrad. Podjetje pa je prvič tudi izplačalo plačo z 

enotedenskem zamikom. V primeru nadaljevanja tega tudi v naslednjem mesecu bomo podali zahtevo 

po sklicu zbora delavec v mesecu februarju. 

 

 



  

 

V sindikalni podružnici SINTAL-Vazi  smo se že drugič sestali predstavniki sindikata in regijskega 

vodstva podjetja. Ponovno smo zahtevali, da se mora sindikatu zagotoviti vse pogoje za njegovo 

normalno delovanje. Ponovno pa smo odprli naslednje teme: mesečni povečan obseg dela-opravljanje 

viška ur, razlogi postopnega izplačila minimalne plače v preteklih dveh letih in podpisi novih pogodb 

nekaterih zaposlenih. Zahtevali smo vročitev podjetniške KP in podpisane dogovora-sporazuma o 

postopnem dvigu plač na katera se ves čas pogajanj sklicuje vodstvo družbe. Zaredi tega smo 

podali tudi prijavo na inšpektorat za delo za izvedbo izredne kontrole v podjetju. Odločili smo 

se, da bomo po inšpekcijskem nadzoru nadaljevali s pritiski na podjetje oz. upravo za zagotavljanje 

pogojev dela in zakonskih obveznosti za vse zaposlene v koncernu Sintal- Slovenija. 

 

Za podjetja , kjer je zaposleno večje število žensk je sindikat po predhodnem mnenju in posvetovanju 

podal več pisnih soglasji za izvajanje nočnega dela žensk v proizvodnji med drugim v podjetjih 

NOVEM-a, ALPOS-u ALU, TEGOMETALL-u in ODELU-u.  

 

V tem mesecu je potekal tudi prvi del seminarja o stresu na delovnem mestu v projektu Chanc4, 

katerega so se morali obvezno udeležili tudi naši člani IO ReO SKEI-ja Celje. 

 

Sekretar se je konec meseca informativno sestal s predstavnico Agencije TRENKWALDER ga. 

NENO Ašanin, ki posreduje delavce na začasno delo v podjetja, namen pa je bil predstavitev in 

delovanje sindikata SKEI-ja in možnosti sodelovanja. 

 

V mesecu januarju je bilo izvedeno tudi tradicionalno zimsko tekmovanje SKEI-ja Slovenije, ki smo 

se ga udeležili tudi člani Regije Celje, in sicer 55 članov iz sedmih različnih sindikalnih podružnic, 

tekmovanje je potekalo v pravih zimskih razmerah in  na koncu smo imeli še prijetno spoznavno 

družabno srečanje. Tekmovanje je potekalo na Golteh organizator pa so bili ReO SKEI Velenje.  

 

 

                                   

Prihod članov iz ReO 

SKEI Celje na startno 

ravnino 

 

Zadnji petek- 27. v 

mesecu pa smo se že 

tradicionalno pridružili 

Območni ZSSS-

Savinjski organizaciji 

pri organiziranju 

srečanja predsednikov 

vseh sindikalnih 

podružnic, ki med letom 

nosijo tudi največje 

breme dela in 

odgovornosti predvsem 

pa izpostavljanju do 

delodajalcev. Srečanja kjer se imamo možnost še bolje spoznati in izmenjati naša različna mnenja in 

izkušnje se je udeležilo kar 24 naših sindikalnih zaupnikov-predsednikov iz SKEI podružnic.  

V regiji smo tudi v mesecu januarju nadaljevali  z nudenjem pravne pomoči našim članom. Vložili 

smo eno tožbo na delovno sodišče. Šestim našim članom je bilo pri individualnem obisku nudeno 

pravno svetovanje (delovni čas, starejši delavec, odpravnina ob upokojitvi…). Na Delavski Hranilnici 

smo več našim članom pomagali pridobiti kredit pod ugodnejšimi pogoji, kot so na drugih bankah. 

 

 

V Celju: 15. 02. 2012                                                                         Zapisal sekretar ReO Celje 

 

                                                                                                                       Mirko HIRCI 


