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Poročilo ReO SKEI DBK za 2018 

 
Regijska organizacija SKEI Dolenjske in Bele krajine je kot pretekla leta izvajala naloge 
opredeljene v programu dela SKEI Slovenije. 
 
Podjetniški sindikati naše regije so imeli različno zahtevno leto, sicer pa je skupni imenovalec 
vseh povečan obseg dela in s tem povečanje zaposlovanja,  skoraj vsa podjetja v regiji so leto 
zaključila z dobičkom, sindikalne podružnice ugotavljajo rahel upad članstva v sindikatu. 
Osnovne plače so se glede na leto poprej povečale v povprečju za 3%, večji odskok od 
povprečja je bil zaznan v Adientu, kjer je povišanje 6 %. 
Regres je bil v glavnem izplačan v enkratnem znesku konec junija, višina se je gibala v 
povprečju okoli 1.000 evrov, vsako leto je več podjetij, ki izplača zakonski maksimum pred 
obdavčitvijo. 
Izplačila nagrad, božičnic, 13. plač ali dobička so bila zelo različna po podjetjih, od 200 evrov 
v Keko-Varicon pa vse do 2.300 evrov v Adrii. Opaziti je trend spreminjanja pogledov 
različnih lastnikov na trenutno situacijo na trgu dela in na rast proizvodnje; delodajalci, ki so 
prerasli tranzicijo privatizacije so začeli počasi vlagati v zaposlene. 
Novih podjetniških KP se v 2018 ni sprejemalo, prišlo je do dogovora v Iskri Semič za pristop 
k sprejetju nove, leto prej odpovedane KP. 
Delovnih sporov na sodišču ni bilo. Zavedamo se podhranjenosti v pravni pomoči, zato smo 
sprožili postopek izbire pravnega svetovalca za področje DBK z jasnimi cilji povečati pravno 
zaščito članov. Pravno svetovanje in pravno pomoč nam je do sedaj nudila Barbara Kozina, 
pravna svetovalka pri SKEI Slovenija. 
Gibanje članstva je v povprečju stabilno, imamo pa precejšnja odstopanja po podjetjih (Livar 
– 10%). Po mnenju mnogih predsednikov SP je eden od ključnih razlogov prevelika članarina, 
predvsem na račun pridobljenih pravic enako za članstvo in nečlanstvo! 
Obdarovanje članov, predvsem za božično-novoletne praznike je ostala tradicija. Večina 
podjetniških sindikatov svoje člane obdari z boni v vrednosti okoli 40 evrov, nekateri še 
vedno raje pristopijo k obdarovanju s praktičnimi darili v približno enaki vrednosti. 
Večina sindikalnih zaupnikov (predsednikov PS) po podjetjih v DBK regiji ocenjuje 
sodelovanje z vodstvi svojih podjetij kot ustrezno oziroma dobro, ne zaznavajo večjih 
odstopanj oziroma pojavov kakšnih novih za delavce škodljivih praks, z izjemo Iskre Semič, ki 
ima po izjavah predsednika SKEI Iskra Semič z vodstvom zelo slabo komunikacijo in so v 
nenehnem sporu. Organizirali so tudi stavko, ki je imela veliko udeležbo, ni pa prinesla 
rezultatov. 
 
Leta 2017 so v Revozu podpisali večletni dogovor med socialnimi partnerji, ki pa se je v 2018 
usklajeval, saj je glavnina določb v neskladju s trenutnimi razmerami v podjetju. Revoz je v 
lanskem letu prezaposlil več kot 600 agencijskih delavcev direktno v matično podjetje. 



  

Potekajo dogovori o sistemskem včlanjevanju novo zaposlenih v sindikat SKEI. Poleg rednih 
aktivnosti je ena od zadanih nalog SKEI Revoz povečanje DM za zaposlene z omejitvami.  
Vsa izplačila vključno z regresom in letno nagrado so bila izplačana v skladu z dogovorom, 
regres v najvišjem možnem davčno opravičenem znesku, letna nagrada v višini 1.400 evrov. 
V podjetju se ponovno obuja aktivnosti z namenom promocije zdravja za vse zaposlene. Za 
zaposlene so se v letu 2018 pripravila nova pravila in pogoji za nakup novih vozil, kar se mora 
odražati v razliki pri ceni vozila napram ostalim kupcem. Sindikat je bil seznanjen, ni pa 
sodeloval pri pripravi in izvedbi zaradi nestrinjanja z načinom; žal se je konec leta izkazalo, da 
je sistem slab in neučinkovit. 
 
V Adria Mobil d.o.o.  je stanje stabilno, sicer nespremenjeno glede plač, kajti poziv po večjih 
plačah je težko izvedljiv, ker so se plače lani precej povečale in močno presegajo nivo 
kolektivne pogodbe; vodstvo sindikata bi moralo razmišljati o novih panožnih kolektivnih 
pogodbah z bistveno višjim izhodiščem osnovnih plač, tudi na račun zaprtja podjetij v panogi, 
katera imajo premajhno dodano vrednost na zaposlenega in ovirajo ostale. Regres se 
izplačuje redno v višini zakonsko določene olajšave in vedno pred zakonskim rokom. 
Božičnica je bila izplačana v skupnem znesku 2.300 € bruto. 
 
Najpomembnejša zadeva v Trimu v letu 2018 je bila ukinitev programa proizvodnje jeklenih 
konstrukcij. Ukinitev te proizvodnje pomeni tudi ukinitev montažne ekipe ter zmanjšanje 
števila zaposlenih v projektiranju. Pripravljen je bil program presežnih delavcev. Število 
zaposlenih se je zmanjšalo za 44. Večini proizvodnih delavcev je bila ponujena prezaposlitev 
na druge proizvodne procese. Vsem, ki so bili spoznani kot dejanski presežek, je bila 
izplačana zakonska odpravnina ter dodatno 1, 2, ali 3 plače, odvisno od delavne dobe v 
Trimu. Devet delavcev je bilo napotenih na predčasno upokojitev. 
 
V Adientu so se aktivno pogajali o dvigu plač in k pogajanjem povabili strokovni kader iz SKEI 
SLO, kar je rezultiralo k dvigu vseh plač za 6 %. Ker je Adient strateški dobavitelj Revozu, so 
temu primerne aktivnosti s prilagajanjem delovnega časa.  
 
Precej živahno je bilo v Iskra d.d. PE Kondenzatorja Semič. Sklicanih je bilo pet rednih in ena 
izredna seja izvršnega odbora, skoraj na vseh so bili prisotni člani vodstva, oz. predstavniki 
uprave podjetja in pa regijski sekretar, saj v podjetju redno prihaja do kršitev zakonodaje, 
kolektivne pogodbe in predpisov. 
Zaradi neupoštevanja zahtev sindikata, so člani IO SKEI ustanovili stavkovni odbor in v skladu 
s četrtim odstavkom 2. čl. Zakona o stavkah, v sredo 24. 01. 2018 upravi podjetja Iskra d.d. 
napovedali dvourno opozorilno stavko.  
Glavne stavkovne zahteve so izvzetje celotnega dodatka za minulo delo iz minimalne plače, 
tako da se obračuna in izplačuje nad zneskom minimalne plače v RS, zahteva za redno 
izplačevanje nadur zaposlenim, v primeru koriščenja nadur pa upoštevanje razmerja 1: 1,5, 
zahteva sindikata za vpogled v podatke o plačah, minimalnih plačah in opravljenih nadurah, 
zahteva za preklic prepovedi sindikalnega oglaševanja na oglasnih deskah v obratih 
proizvodnje PE Kondenzatorji in spoštovanje določil glede oglaševanja, kot je to določeno po 
PKP in KPD dejavnosti, zahteva za prekinitev snemanja delavcev preko video nadzornih 
snemalnikov med delovnim časom, ko so delavci prisotni v delovnih prostorih, zahteva za 
uskladitev plač z rastjo minimalne plače in dvigom osnovnih plač režijskim delavcem ter 
odpravo plačnih nesorazmerij v semiški poslovni enoti. 



  

Stavke so se udeležili skoraj vsi zaposleni, proizvodnja je v napovedanem času stavke obstala, 
vodstvo pa kljub temu ni pristalo na večino stavkovnih zahtev, zato je namen stavko 
ponoviti. Delavcem so poravnali zapadle nadure in pristali na tekoče izplačevanje nadur. 
Pristali so tudi na izplačevanje stimulacije zaposlenim za prisotnost v višini 25 EUR in na 
izplačevanje nadomestila za malico tistim, ki od zdravnika medicine dela prinesejo potrdila o 
dietni prehrani. Namesto zahtevanega izvzetja druge polovice dodatka za minulo delo iz 
minimalne plače so obljubili izplačilo božičnice ob koncu leta, ki pa je, kljub nekajurni 
decembrski spontani ustavitvi dela v dveh obratih, niso realizirali. 
Pristali pa so na pogajanja za novo kolektivno pogodbo (PKP), prejšnja je bila septembra 
2017 s strani uprave enostransko odpovedana. 
V okviru pogajanj za novo PKP, ki so se začela takoj po stavki, so sindikati formirali 
štiričlansko pogajalsko skupino za celotno podjetje in na trinajstih srečanjih obeh pogajalskih 
skupin skušali dostojno zastopati zaposlene. Pogajanj niso zaključili, saj je vodstvo vztrajalo 
na ultimativno ponujeni verziji, ki pa ni ponujala bistveno več od na ravni države že veljavne 
panožne kolektivne pogodbe (KPD). 
Sprejeli so le sklep o ureditvi pravne podlage za urejanje določenih področij iz odpovedane 
PKP, kot so: ureditev dopusta, izobraževanje, napredovanje, nagrajevanje na podlagi 
poslovne in delovne uspešnosti, dodatki za pogoje dela in neugodne vplive delovnega okolja, 
dodatek na dopolnjena leta delovne dobe, dodatek za starejše delavce, ki delajo po normi in 
dodatek za delo v tujini. 
Z delodajalcem pa se ni dalo dogovoriti za spremembo (dvig) plačne lestvice, kar je bil eden 
od temeljnih predlogov sindikatov vse od začetka pogajanj, saj je popravek oz. sprememba 
plačne tabele, ki v praksi pomeni dvig vseh osnovnih plač, za sindikate ključna predvsem 
zato, ker se osnovne plače že od leta 2008 v družbi ISKRA niso usklajevale z rastjo življenjskih 
stroškov. V družbi so se z rastjo stroškov usklajevale zgolj najnižje osnovne plače po 
posameznih tarifnih razredih, ne pa tudi vse osnovne plače v podjetju, zaradi česar je nastala 
velika uravnilovka na spodnjih nivojih plačilne lestvice. Nastala so porušena razmerja med 
posameznimi plačilnimi razredi, to pa je prispevalo k znižanju realne vrednosti večine 
osnovnih plač v Iskri. Podjetje je kot popravljalni ukrep v preteklem in tudi letošnjem letu 
izvedlo številna napredovanja, tudi zato se je masa za plače precej zvišala, ampak to ni in ne 
sme biti razlog za neupoštevanje dviga vseh osnovnih plač. Dogovor je bil, da se po 
kolektivnem dopustu pogajanja nadaljujejo, pa se to ni zgodilo. 
V letu 2018 se je sindikat neuspešno zavzemal za odpravo delovnih mest, ki so še vedno 
izpostavljena škodljivim vplivom, kot so prekomeren hrup, kemikalije, strupi, stres, prisilna 
drža, dolgotrajno sedenje in podobno. 
Upravi je bila predlagano izplačilo višjega regresa, in sicer v višini 1200 evrov ter božičnice v 
višini ene minimalne plače, vendar neuspešno. 
V juniju je Semič doseglo hudo neurju s točo, ki je prizadelo več kot 50 zaposlenih, ki so 
utrpeli škodo v višini od 500 pa vse do 15.000 evrov. Upravi podjetja je bil posredovan 
predlog za izplačilo po ZDR-1 in KPD predvideno solidarnostno pomoč in dodelitev v te 
namene pripadajoči dopusta, vendar se podjetje ni želelo odzvati. 
Prejeli so donacije zaposlenih iz ljubljanske PE, kar je bilo razdeljeno dvema najbolj 
oškodovanima. V izvršnem odboru SKEI so se odločili za dodelitev solidarnostne pomoči 
članom sindikata v obliki bonov. Za svojo aktivnost v tej humanitarni akciji je predsednik 
sindikata od uprave prejel pisno opozorilo o možnosti odpovedi POZ iz krivdnega razloga. 
Aktualni Svet delavcev ni odigral svoje vloge. 



  

Regijski sekretar je na sejah redno informiral o poteku pogajanj za izenačitev prvega 
tarifnega razreda z minimalno plačo ter o aktivnostih na spremembi zastarelega plačnega 
sistema.  
Člani sindikata Iskra Semič so se udeležili decembrskih demonstracij pred GZS v Ljubljani. 
 
V Livarju ni bilo zaznanih odstopanj od leta popraj na vseh segmentih. 
 
Finančne pomoči oz. kreditiranje pri delavski hranilnici je potekalo po predpisih in zastavljeni 
obliki. 
Športnih iger se nismo udeležili; kljub pozivanju članstva k sodelovanju na igrah pod okriljem 
SKEI Slovenija zanimanja ni bilo.  
Pozdrav poletju v sodelovanju s SKEI Slovenija ni bilo realizirano zaradi slabega vremena, 
dobro bi bilo, da postane dogodek tradicionalen in ga SKEI uvrsti v svoj koledar dogodkov, 
lahko se ponudba razširi na širše članstvo. 
Ugotavljamo, da je zahtev s strani vodstva SKEI SLO do regij in podjetniških sindikatov veliko, 
predvsem pridobivanje podatkov s terena, analiza stanja na terenu, angažiranost pri 
pridobivanju članstva, … 
Zahteve so utemeljene, saj je zgolj z ustreznimi informacijami s terena mogoče okrepiti 
pogajalska izhodišča na nivoju države, potrebno je poznati teren, za kar pa so v prvi vrsti 
odgovorni predsedniki PS. SKEI SLO vzpodbuja izobraževanja vseh vrst z namenom dvigniti 
kompetence sindikalnim zaupnikom na terenu, ki so žal, pri nekaterih pomanjkljive.  
Zbiranje podatkov s terena pomaga pri prepoznavanju dobrih praks, ki jih nekateri 
uporabljajo pri dogovarjanju oziroma pogajanjih s svojimi delodajalci in so pri tem uspešni, ti 
podatki nam lahko služijo za preboj pri pridobivanju novih članov. 
Nekatere stvari bomo v prihodnosti bolj striktno zahtevali od predsednikov PS, tako kot se to 
zahteva od regijskega sekretarja; oddajanje letnih poročil, informacije o gibanju članstva, 
neobičajne situacije po podjetjih, sprotne informacije po potrebi in zahtevi SKEI SLO, 
predvsem pa bodo morali vsi predsedniki PS pogledati pri sebi možnost za osebnostno 
izobraževanje na področjih, ki jih prepoznajo kot šibke točke. Za ustrezno in hitro 
komunikacijo je obvezna uporaba elektronske pošte ter uporaba računalniškega okolja 
Office.  
 
Sekretar ReO SKEI DBK 
           Dušan Velše l.r. 


