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Delo v mesecu NOVEMBER in DECEMBER -2012
V zadnjih dveh mesecih iztekajočega se leta je bilo ravno tako zaznamovano z dogodki v
naših podjetjih, kjer smo sindikalno organizirani. Vsem pa je skupni imenovalec bil problemi
n na področju zagotavljanja zadostnega obsega dela in tekočega izplačila plač. Na ravni
dejavnosti oz. sestankih republiškega IO in ROSA pa je potekala žolčna razprava o pogajanjih
in na koncu njihovih zastojev za povečanje plač za leto 2012 po naši kolektivni pogodbi.
Tudi v sredini meseca novembra (15. 11. 2012) smo predstavniki zaposlenih v sestavi
predsednik in podpredsednik sindikata SKEI-ja KIV-a g. Svet in g. Homer in pa sekretar
regije g. Hirci in pa zaposleni g. Pavlič opravili sestanek, kjer smo analizirali trenutno stanje v
podjetju tudi glede na predhodno dogovorjeno pri izvrševanju pravic in obveznostih do
zaposlenih smo na koncu sprejeli sklep, da se zahteva ponovni sklic skupnega sestanka z
upravo podjetja, kjer bomo ostro podali svoje videnje in pričakovanja v podjetju za naprej in
dogovorili, da sekretar poda pisno zahtevo po sklicu takšnega sestanka.
Na podlagi podane pisne zahteve predstavnikov sindikata je bil v začetku meseca, 3.
decembra v sindikalni podružnici KIV-Vransko sklican sestanek med vodstvom podjetja
(izvršnim direktorjem g. Majcenom, novim prokuristom g.Majce in kadrovsko službo g.
Doblekar) in pa predstavniki zaposlenih (predsednikom in podpredsednikom sindikata g,
Svetom in g. Homerjem in sekretarjem regije). Na samem sestanku smo zahtevali celovite
odgovore in oceno poslovanja do konca leta in statusa podjetja v naprej. Predsednik sindikata
je prestavil naše izhodišče in zahteve po ureditvi stanja še zlasti na področju ureditve tekočega
izplačevanja plač, še regresa in pa opravljene dodatne ure. Posebej je poudaril, da se bo to
stanje moralo končati saj se zadeva ne mora več tako nadaljevati še v prihodnje leto. V
nadaljevanju sta dodatne zahteve in argumenta predstavila še ostala dva člana zaposlenih,
nedvoumno in jasno pa smo zahtevali odgovore o poslovanju in statusni obliki delovanja
delniške družbe v naslednjem letu. Vodstvo podjetja in pa novi prokurist g. Majce je podal
vse informacije o trenutnem stanju v podjetju in oceno o poslovanju za naprej. Polno pred
vsemi udeleženci sklicanega sestanka je zagotovil, da bo podjetje v novem letu oz. v mesecu
januarju stabiliziralo svoje poslovanje, zagotovilo tekoče izplačevanje plač in ostalih
zakonskih obveznosti, da se bo zagotovila ustrezna kapitalska struktura podjetja, da bo dovolj
naročil in dela in da bodo vse pravice in obveznosti, ki še niso izpolnjene do zaposlenih tudi
izpolnjene. Da bodo vse nastale probleme reševali skupaj z predstavniki zaposlenih in da
bodo tudi oni potem pričakovali on njih polno angažiranje in opravljanje dela še zlasti
povečanega obsega. V nadaljevanju je podal oceno, da ima podjetje dober program in da zato
gostijo v hiši tuje poslovne partnerje iz Anglije, ki se vidijo kot bodoči investitor v podjetju.
Po končanem sestanku je sekretar odšel tudi na obhod v proizvodnjo, kjer so zaposleni podali
svoje kritike na račun vodstva podjetja in trenutnega stanja. Drugi dan pa je bil sklican v
proizvodnji še zbor zaposlenih kjer sta predsednik in podpredsednik predstavila celoten
potek sestanka z vsebinami, ki smo jih obravnavali skupaj z podanimi zahtevami in cilji za
stabilno poslovanja podjetja za naprej tekočega izvrševanja zakonskih obveznosti do vseh
zaposlenih in prestavila odgovore in cilje vodstva podjetja za poslovanje v bodoče leto 2013.
Dne 9. Novembra smo sklicali članski sestanek v sindikalni podružnici ALPOS-Alu , kjer
smo člane obvestili o vsebini skupno sklicanega sestanka z upravo oz. direktorico podjetja. V
nadaljevanju pa smo obravnavali problematiko delovanja sindikalne podružnice v bodoče.
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Sekretar je podal kratko videnje in možnosti za naprej. Prednostno pa se bodo morali člani
odločiti ali bo to opravlja še naprej kolega Novak ali pa zunanji predstavnik in regije. Na
sestanku je sodeloval tudi predsednik sindikata regije kolega Jazbec in sodeloval v razpravi.
Dogovorili smo se, da se bodo prvo odločili znotraj podjetja in poskusili dobiti še dva člana za
sestavo v IO. V primeru enotne odločitve pa bo v pogajanjih v nadaljevanju zastopal zunanji
predstavnik iz regije. Na koncu so člani zastavljali še dodatna vprašanja na katera je
odgovarjal sekretar še zlasti v luči sprememb zakonodaje iz pokojninskega in delovno
pravnega področja.
V drugi polovici meseca novembra sta bila sklicana dva sestanka IO sindikalne podružnice
STEEL Štore. Sklicanih sestankov se je udeležil tudi sekretar regije in predsednik konference
lokacij Štore kolega Hribernik. IO je obravnaval tekočo problematiko v podjetju, obseg
poslovanja za zadnji kvartal poslovnega leta in prizadevanj podjetja po pridobitvi dodatnih
naročil, da so se zapolnile kapacitete v proizvodnji. S tem pa se je podjetja izognilo izvajanju
določenih varčevalnih ukrepov, ki bi jih drugače uvedlo, tudi možnosti skrajšanega 36.
urnega delavnika za december in januar mesec. Na obeh sestankih pa smo se pogovarjali tudi
o pripravi na sklic zbora zaposlenih oz. članskega sestanka v podjetju, ki smo ga izvedli v
začetku meseca 4. decembra. Med člani IO v začetku ni bilo enotnega mnenja in podpore za
sklic takšnega zbora-članskega sestanka. Zato je na sestanku z dodatnimi obrazložitvami
sodeloval sekretar. Na koncu je bila sprejeta enotna ocena po potrebi po sklicu takšnega
članskega sestanka še zlasti v luči uveljavljanja oz. izpolnjevanja določil naše KP, ki je
ključnega pomena za ohranitev naših pravic tudi v bodoče. Člani so podali predlog, da po
potrebi na rednih sklicanih sestankih z upravo podjetja v bodoče sodeluje tudi zunanji
predstavnik oz. sekretar. Zato je bil še dodatno sprejet sklep, da sekretar pripravi pisni dopis z
obveščanjem podjetji po sklicu članskih sestankov in ga pošlje vsem direktorjem podjetji na
področju lokacije železarne Štore. Sklicani zbor članstva pa se je izvedel 4. decembra in sicer
v dvorani kulture v Štorah na katerem je sodelovala tudi predsednica kolegica Lidija Jerkič.
Posledično je na zahtevo direktorja g. Mačkoška Marjana bil sklican skupni sestanek na
katerem je bil prisoten še predsednik sindikalne podružnice kolega Polšak, predsednik
konference kolega Hribernik in sekretar regije kolega Hirci in pa pomočnik direktorja za
kadrovske zadeve g. Tratnik. Sestanek je bil v prvi fazi oster in je slonel na izmenjavi ostrih
stališč do izvajanja in sklicevanja takšnih sestankov zaposlenih. V drugem delu pa smo
obravnavali tekočo problematiko zlasti na področju obsega del in naročil do konca leta in
začetek prihodnjega leta. Na koncu je bilo s strani direktorja podana informacija o podanih
navodilih, ki jih je podjetje dalo zaposlenim za prisotnost na sklicanem članskem sestanku.

Iz sklicanega članskega sestanka na lokaciji konference SKEI-ja Štore.
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Dne 11. 12. je bil sklican sestanke IO v podružnici SIP Šempeter, Sveta delavcev z upravo
podjetja. Med drugim so obravnavali tekočo problematiko v podjetju in dela za naprej. Med
drugim so obravnavali predlog spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest in pa predloga
po spremembi tarifnih razredov zaposlenih in posledično naj bi podjetje pripravilo nove
pogodbe o zaposlitvi. Sekretar je predsednik opozoril na še neizpolnjeni del realizacije
podjetja do vseh zaposlenih oz. povišanje plač iz naslova lanskega dogovora med
socialnimi partnerji vseh osnovnih plač v podjetju za 3% kot tudi izplačila zaostale
razlike za eno leto. Po zagotovilih predsednika je bila ta točka dnevnega reda tudi
izpostavljena na sami seji do uprave oz. predsednika upravnega odbora g, Uroža Koržeta.
Podjetje bo tradicionalno opravilo za vse zaposlene skupno srečanje z malico in zaključek leta
v jedilnici podjetja.
V sindikalni podružnici NOVEM-Ložnica sta bila sklicana sestanka med direktorjem podjetja
in predsednikom sindikata na temo spremljanja tekoče problematike v podjetju in realizaciji
zavez in sklepov, ki smo jih sprejeli na predhodnih sestankih. Realizirali smo 3 mesečno
zamrznitev plačevanja dodatnega pokojninskega zavarovanja. Na skrajšanj 36. urni delavnik
so za mesec december in januar prešli indirektni zaposleni v upravi oz. režijski delavci.
Sprejet je bil sklep, da se ob koncu leta organizira skupno srečanje in zaključek za vse
zaposlene v podjetju. Pri plači v mesecu decembru pa se izplača novoletni denarni dodatek v
višini 450,00 € bruto. Vsi sprejeti sklepi pa so bili dodatno predstavljeni na sklicanem zboru
vseh zaposlenih, ki je bil sklican v začetku meseca decembra na zahtevo predsednika
sindikata. V podjetju je bil sklican tudi skupni sestanek med kadrovsko službo, pravno službo
in predsednikom sindikata, kjer smo omogočili vsem starejšim zaposlenim, ki so izpolnjevali
minimalne pogoje za upokojitev, da smo skupaj še enkrat pregledali stanje in pomagali pri
lažjih odločitvah pri upokojevanju oz. izpolnjevanju zakonskih določb in pogojev. Sindikat je
sodeloval pri izdaji internega časopisa NOVEM z svojim dopisom in članki ob izdaji konec
leta kot tudi željami in cilji za leto, ki prihaja.
Tudi v tekočih mesecih smo v sindikalne podružnice poslali sindikalne liste. Sekretar pa je
obiskal še sindikalne podružnice SAPS Prebold in HELEDIS Celje. Saj so se pojavili
določeni problemi, ki jih bo vse kakor potrebno bolj intenzivno reševati v prihodnjem letu.
Sindikalno pisarno je obiskalo več naših članov, ki so iskali nasvet o različnih področjih iz
delovnega prava in pa zadev na SPIZ-u pri zavrnitvi sklepov komisij za dodelitev kategorij
invalidnosti. Preko naše pravne službe smo vložili dve tožbi za izplačilo odpravnine ob
upokojitvi. Sekretar je urejeval s pripravo pisnih dopisov, status dveh sindikalnih podružnic
za izbris na upravnih enotah Žalec in Šmarje pri Jelšah in na agenciji Ajpes. Še naprej je
urejal evidenco članstva po podružnicah, ki je potrebna za tekoče delo.
Konec leta pa je bil sklican neformalni sestanek oz. prednovoletno srečanje regijskega odbora
in vseh predsednikov sindikalnih podružnic. Obravnavali smo samo eno točko dnevnega
reda in sicer priprave na nova pogajanja za tarifni del kolektivne pogodbe, ki nas čaka v
mesecu januarju 2013, ki bo zelo zahteven in težak saj bomo morali poseči tudi po
skrajni obliki grožnje z napovedjo stavke, ki jo bomo morali izpeljati za uspešnost
pogajanj z delodajalsko stranjo. Zato so predsednik regije kolega Jazbec, član republiškega
odbora kolega Hribernik in sekretar regije kolega Hirci celovito predstavili celotno situacijo
in predviden plan akcij, ki jih bomo morali izvesti takoj v začetku novega leta, če bomo hoteli
izpeljati zastavljeno in doseči cilj. Zato bo predvidoma 8. Januarja sklicana seja IO SKEI-ja
Slovenije, kjer bomo obravnavali to temo in sprejemali sklepe. Nato bomo takoj obveščali
predsednike po podružnicah, ki bodo morali po podjetjih speljati obveščanje članstva in
zastavljene cilje. V razpravi so sodelovali tudi predsedniki podružnic. Na koncu smo si
voščili v novo leto in zaželeli čim bolj mirno in produktivno leto 2013.
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Srečanje smo izkoristili tudi zato, da smo se poslovili od naših sindikalnih zaupnikov oz.
predsednikov, ki so v letu 2012 odšli v pokoj. Letos sta to bila dva naša predsednika in sicer
iz sindikalne podružnice EMO-ETT Celje kolegica Ana Medved in sindikalne podružnice
OMCO-FENIKS Žalec kolega Franci Kotnik. Obema smo se zahvalili za delo in trud in jima
poklonili simbolno spominsko knjižno darilo.

Iz zadnje seje regijskega odbora SKEI-ja Celje
Zapisal sekretar ReO Celje
Mirko HIRCI I.r.
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