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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

SKEI Regijska organizacija Celje   

Gledališka ulica 2, 3000 CELJE 

 

 

       Delo v mesecu JUNIJ-2012 
            

             Gospodarska kriza se kaže tudi na aktivnostih po podjetjih. V mesecu juniju so podjetja 

največ aktivnosti posvečali na zagotavljanja tekočih likvidnostnih-denarnih sredstev. Še zlasti 

se to odraža pri zagotavljanju sredstev za izplačilo regres za letni dopust, marsikje pa nastala 

težava z realizacijo izplačila. Naleteli smo tudi na različne pobude in predloge s strani 

delodajalcev od obročnega plačevanja, v bonih ali pa izplačila konec leta. Nastalo situacijo 

smo reševali od  podjetja do podjetja. Regres za letni dopust za leto 2012 je bil izplačan v 

skladu z KPD in zakonom izplačan v naslednjih podjetjih: 

 Liko- Liboje, Tegometall- Šentjur, Petrol energetika-Štore, Multi Movens-Štore, Sico-

Arja vas, Odelo-Prebold, Novem-Ložnica, Sip-Šempeter, Zlatarna-Celje, Omco 

Feniks-Žalec, Tajfun-Planina pri Sevnici, Klima-Celje, Stell-Štore, Libela Elsi-Celje, 

Armatura-Celje, Kostroj-Slovenske Konjice, Emcor-Rogatec, 

Obstajajo pa tudi podjetja, kjer ne izvajajo izplačil regresa za letni dopust v skladu z KPD in 

zakonskimi določili - (predlagali so npr. zamik izplačila, izplačilo v drugi obliki-bonov, v  in 

več delih ipd…). V teh podjetjih so bili potrebni dodatni sestanki predsednikov sindikalnih 

podružnic in sekretarja z vodstvi podjetji kjer so tekla pogajanja za dosego dogovora o 

izplačilu regresa. Ta podjetja so: 

 Unior-Zreče, Heledis-Celje, Valji, Valji grup-Štore, ISI Center Štore, EMO-Ett 

holding, Kiv- Vransko, Libela orodje-Celje, 

Urejali pa smo tudi ostale zadeve, ki so bile potrebne v podjetjih. Sklicani so bili sestanki v 

sindikalni podružnici in z upravami v  KIV-u Vransko, STELL-u  Štore, UNIOR-ju Zreče, 

NOVEM-u Ložnica in HELEDIS-Celje. Med drugim je bilo predstavljeno tekoče pol letno 

poslovanje in podane so bile ocene poslovanja za naprej. Obravnavale so se tudi tekoče 

zadeve kot so: (planirani dopusti, zmanjšan obseg del in naročil v tem času, delo na vročini v 

poletnih mesecih, uporaba zaščitnih sredstev, pogajanja za izplačila regresa in jubilejnih 

nagrad). 

 

Konec meseca pa je bila sklicana tudi redna seja Regijskega odbora SKEI-ja Celje.  

                      

Seje se je udeležilo polno število 

predsednikov sindikalnih 

podružnic, ki so sodelovali v 

razpravah dnevnega reda. Regijski 

odbor je obravnaval vsa poročila 

za leto 2011, ki sta jih že 

predhodno  pregledala, 

obravnavala in potrdila na svojih 

sklicanih seja, tako Nadzorni odbor 

in Izvršni odbor SKEI-ja Regijske 

organizacije. Skupaj z vabilom je 

bilo poslano vso delovno gradivo, 

ki je bilo potrebno za obravnavo na 

sami seji in je bilo sestavljen iz 

naslednjih listin oz. delovnih 
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dokumentov in sicer: 

Zapisnik prejšnje seje, vsa poročila za leto 2011 kot so: Aktivnosti regije v letu 2011, 

Zaključni račun za leto 2011, Poročilo nadzornega odbora za leto 2011, Poročilo z 

obrazložitvijo k finančnemu načrtu za leto 2012, Programske usmeritve za delo v leti 2012, 

zadnji zapisnik in sklepi Izvršnega odbora na vse dokumente. Dodatno pa je bilo kot 

dopolnilno podano pripravljeno poročilo o »dopolnitvi k obrazložitvi finančnemu načrtu 

SKEI regije za leto 2012« po spremembi ključa delitve in zadržanju dela članarine za stroške 

dela regije. Po dodatni temeljiti ustni obrazložitvi k poslanim gradivom s strani predsednika in 

sekretarja regije je regijski odbor soglasno sprejel in potrdil vsa pripravljena poročila za leto 

2011 in osnutke za leto 2012. V nadaljevanju pa so predsedniki podali poročila o stanjih v 

podjetjih, ki so naša stalnica na vseh sklicanih sejah regijske organizacije. Na takšen način 

predsedniki med seboj izmenjujejo informacije, izkušnje, slabo in dobro prakso na terenu. 

Sekretar pa je še podal nekatere aktualne informacije še zlasti za jesensko obdobje. 
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V začetku junija je bila sklicana še zadnja seja IO SKEI-ja Slovenije pred dopusti, katere sta 

se udeležila tudi predsednik in sekretar. V pisarni se je oglasilo več naših članov, ki so iskali 

pomoč v obliki svetovanja, ( pogoji upokojevanja, plačilne liste, pogoji dela). 

 

 

                                                                                                         Zapisal sekretar ReO Celje 
                                                                                                                                          

                                                                                                                                         Mirko HIRCI 
 

 

 


