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POROČILO o delu junij - december 2010 

 
 

V drugi polovici leta smo imeli še 2 seji Izvršnega odbora in 3 Regijskega odbora. Na sejah 

izvršnega odbora pa je bila obvezna stalna točka dnevnega reda stanje na področju dela, 

poslovanja in ostalih tekočih problemov v podjetjih še zlasti v luči aktualne gospodarske 

krize. Sindikalni zaupniki iz podjetji so tekoče poročali o stanjih v druţbah. 

 

Tudi v drugi polovici leta je bila še naprej aktualna zadeva o predlogu spreminjanja oz. 

sprejemanja novega zakona o pokojninski in invalidskem zavarovanju. Zato so v podjetjih še 

naprej potekali procesi tako imenovanega mehkega odpuščanja z moţnostjo upokojevanja z 

kombinacijo odhoda na zavod in kasneje v pokoj. Še zlasti je bil ta pritisk velik v zadnjih treh 

mesecih leta, ko je odšlo tudi največ naših članov. Ti so v individualnih pristopih tudi 

največkrat iskali pravno mnenje in napotke ob vodenju teh postopkov, da so le ti tekli v 

skladu z  zakonom in kolektivno pogodbo. Tako v naši sredini skoraj ni podjetja, da ni 

izvršilo tega med drugim v Alposu, ţelezarni Štore, Uniorju, Sipu, Emo-ETT posamezni 

individualni odhodi pa so bili tudi v manjših podjetjih, kjer smo pomagali z nasveti članom. 

 

V tem obdobju smo nadaljevali z razgovori za realizacijo povišanja plač po tarifnih prilogah 

KPD. V tem obdobju še vedno ni bilo realizirano povišanje v nekaterih sredinah in to kljub 

temu, da je to bilo dogovorjeno. Z povišanjem so zaostajali v Alposu, Uniorju, KIV, Sip, Emo 

Tech, Tajfunu. Zato smo na ta podjetja vršili dodatni pritisk za dosego oz. realizacijo 

povišanja. V večini teh podjetji pa so delodajalci opozarjali, da takšen dvig pomeni dodatno 

likvidnostni pritisk in grozili, da bo to slabo za podjetja. Zato je sindikat SKEI  tudi njih 

opozarjal, da so delavci ţe v letu 2009 in v nadaljevanju leta 2010 doprinesli veliko podporo, 

ko so prejemali manjšo plačo in se prilagajali zelo teţavnemu delovnemu času (ko je enkrat 

bil povečan obseg, drugič pa zopet upad del in naročil). V nekaterih podjetjih je bil problem 

tudi pri izplačilu regresa za letni dopust. Ta je bil na dodatne naše pritiske tudi izplačan razen 

z določenimi izjemami. V Alposu je bil po dogovoru med vodstvom druţbe in sindikatom 

SKEI izplačan v večjih delih do konca leta. Posebno zahtevo po izplačilu regresa smo 

postavili tudi v podjetju KIV in določili rok do konca leta. 

 

Z sejami IO po podruţnicah smo nadaljevali tudi v drugi polovici leta. Tako, da smo več sej 

opravili v sindikalnih podruţnicah v Novem, Saps, Sipu, Unior, Alposu in Ţelezarni Štore. 

 

Z dopisi je bilo dodatno v sindikalne podruţnice poslane zahteve za realizacijo zakonskih 

pravic zaposlenih največ na področju povračila stroškov za malico in prevoza na delo, 

izpolnjevanju varnosti in zdravja pri delu in dodatnih pojasnjevanj okoli povišanja plač. V 

dveh podjetjih pa smo se aktivno vključili v pogajanja  oz. podali zahtevo po zamenjavi 

dobavitelja, ki bo zagotavljal ustreznost zagotavljanja prehrane zaposlenih na delu. Podjetje je 

tej zahtevi tudi takoj ugodilo in sedaj skupaj iščemo ustreznega dobavitelja. 
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 V 6 in 8 mesecu smo izpeljali 2 seji Regijskega odbora, ki so se po večini vsebinsko nanašale 

na dokončno realizacijo sprejetih sklepov v zvezi z ustanovitvijo in začetkom delovanja 

Regijske organizacije SKEI Celje. Na obeh sejah so bili prisotni vsi predsedniki oz. 

podpredsedniki naših sindikalnih podruţnic in zahtevali in kasneje podprli predloge v zvezi z 

ustanovitvijo in delovanjem regije, kot tudi njenega sekretarja tudi v luči preverjanja 

njegovega delovanja v bodoče. Člani so soglasno potrdili vse sprejete sklepe, pregledali vso 

dokumentacijo in na koncu potrdili delovanje sekretarja regije v bodoče. Na obeh sejah so bili 

prisotni tudi predstavniki Republiškega sindikata SKEI Slovenije in sicer predsednica Lidija 

Jerkič in pa sekretar za regionalizacijo Albert Vodovnik. 

 

Preko  pravne sluţbe smo večjemu številu naših članom nudili pravne nasvete in zaključili s 

pravnim zastopanjem na sodišču za naše člane iz sindikalnih podruţnic Kvit in Emo-tech.  

 

Po sindikalnih podruţnicah je bilo v drugi 

polovici leta organizirano kar nekaj sindikalnih 

izletov od eno dnevnega do tridnevnega, ribiško 

tekmovanje, kolesarskih maratonov, planinskih 

pohodov do druţabnih poletnih oz. jesenskih 

piknikov. Regijsko organizacijo Celje je na 

pohodu na Triglav zastopala naša skupina iz 

konference Štore na republiško tekmovanje v 

ribolovu, ki je potekalo v Velenju pa je bila 

poslana ekipa, ki je na koncu zasedla odlično 

tretje mesto. 

 

Nivojsko smo na vseh sestankih IO po podruţnicah kot tudi na IO in REO v Celju tekoče 

spremljali in obravnavali problematiko spremljali predloge drţave – vlade po spremembah 

vrste zakonov, ki bi oz. bodo vplivali na zniţanje pravic trenutno zaposlenih še zlasti pa v 

bodoče. To so predlagane spremembe od pokojninske reforme, Zakona o socialnih prejemkih, 

Zakona o malem delu in ključnega  Zakona o delovnih razmerjih. Tako smo konec meseca 

oktobra sklicali razširjeni sejo-

seminar Regijskega odbora Celje in 

Zasavje kjer smo obravnavali vse 

aktualne točk, ki se dogajajo v drţavi 

in bodo pomembno vplivale na 

Slovensko delavstvo v bodoče. 

Seminar je vodila naša predsednica 

kolegica Lidija Jerkič. 

 

Seminar je bil zelo dobro obiskan saj 

se ga je skupaj udeleţilo preko 60 

predsednikov in ostalih članov iz 

naših sindikalnih podruţnic. Je pa bil 

to tudi začetek priprav na pestro 

dogajanje, ki nas čaka konec oz. v 

začetku prihodnjega leta. Med drugim priprava na referenduma o Zakonu o malem delu in 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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V novembru in decembru smo vodili več pogajanj v podjetjih za izplačilo letošnje boţičnice, 

nagrade ali 13 plače. V več podjetjih je bila zadeva tudi realizirana in izplačana. Razpon 

izplačil je bil od 100,00 do 470,00 € bruto realiziran pa v cca. polovici podjetji. 

 

V začetku meseca decembra so se v naših sindikalnih podruţnicah začeli postopki za izvedbo 

sindikalnih volitev za mandatno obdobje 2011-2016. Glavnina pa bo izpeljana v mesecu 

februarju 2011. Volitve pa so prvi opravili v naši sindikalni podruţnici SKEI Unior Zreče, 

kjer je bil izvoljen novi izvršni odbor s predsednikom kolegom Zlatkom Iršičem. Sklicana je 

bila tudi programsko volilna konferenca, kjer samo opravili vse postopke in verifikacije.  

 

Konec leta pa smo sklicali sejo Regijskega odbora, kjer smo se ţe pripravili na začetek 

izvedbe postopkov referenduma in podali oceno dela za leto 2011. Ocenjujemo, da bo leto 

zelo teţko za delo sindikatov in zagotavljanju pravic zaposlenih v Slovenji. Saj se še naprej 

kaţe tendenca po zmanjševanju le teh na vseh nivoji organiziranosti. 

 

Na primeren način smo se poslovili tudi od dveh 

naših dolgoletnih članov, ki sta med drugim 

opravljala tudi funkcijo predsednika v 

podruţnicah in sicer od Zvoneta Tavzesa iz 

Kvita in Antona Gorenjaka iz Uniorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Sekretar REO Celje 

                                                                                                            

                                                                                                          Mirko HIRCI 

 

  
 

 

 


