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POROČILO ZA JANUAR 2010 

DELOVANJE SINDIKALNE ORGANIZACIJE SKEI CELJE 

 
Z zaključkom zadnje 26. redne seje I.O. SKEI-Celje, ki je potekala dne 29.12.2009 smo tudi 

zaokroţili delo za leto 2009, ki je bilo po vseh svojih dogodkih izredno pester, delaven in 

predvsem okupiran z problemi, ki so globoko povezani z eno najhujših kriz, ki nas je 

prizadela do sedaj. Le ta se je dotaknila vseh naših druţb kjer smo tudi sindikalno 

organizirani. Ţe skozi poročila v preteklem letu smo jo opredelili tako glede na dejavnosti in 

 stanja druţb pred krizo in njihovo spremljanje skozi celotno obdobje delovanja 2009. 

 

Še posebne značilnosti, ki so zaznamovale leto 2009 so bile sledeče: 

- sprejetje dveh zakonov in sicer zakona o delnem  subvencioniranju polnega delovnega časa 

in zakona o delnem povračilu nadomestila plače-(85%) v razmerju drţava 50% in delodajalec 

35%).   

-sprejeta zakona sta bila prvenstveno sprejeta v prid ohranjanja delovnih mest, ki pa sta s 

seboj prinesla tudi negativno stran in sicer so se v vseh druţbah zmanjšale plače zaposlenih za 

5% do 20%  

-v večini podjetji so odpustili vse zaposlene za določen čas, tuje najete delavce in mehko    

metodo odpuščanja.. 

Posledično se je drastično dvignilo število brezposelnih na borzi dela, kriza je razgalila nivo 

ţivljenjskega standarda , ki se je ob zmanjšanju plač še poslabšalo. Posledično smo v mesecu 

januarju nadaljevali z pripravami na stavko, ki jo je I.O. SKEI Slovenije napovedal za 13. 

januarja za KP kovinske branţe. Saj so pogajanja iz meseca decembra zastala, razlog pa je bil 

izključno na delodajalski strani. Z dodatnimi pritiski in groţnjami po omenjeni stavki je naši 

pogajalski skupini uspelo doseči- izpogajati za KPD kovinskih materialov uskladitev plač in 

njihovo povečanje za 5%. Najniţji polni regres za leni dopust za leto 2010 pa je bil izpogajan 

v višini 760,00 €.  

Zato smo že v začetku leta imelo redno sejo I.O. SKEI-Celje kjer smo med drugim 

obravnavali tudi to tematiko in se pripravljali na izvedbo opozorilne stavke. Redno na 

svaki seji spremljamo tudi tekoče stanje po družbah, kjer smo med drugim iz podanih 

poročil zaznali rahel obseg povečanja na področju naročil in dela. Je pa še naprej 

največji problem tekoča likvidnost v določenih podjetjih. Vsem podruţnicam smo poslali 

tudi komplet gradivo z novo januarsko sindikalno listo, poročilo predsednice Lidije Jerkič z 

vsemi podatki in aktivnostmi za dvig plač po podjetjih z 01.01.2010. Pripravljamo se tudi za 

udeleţbo na 16. zimskih letnih igrah SKEI-ja Slovenije. Udeleţilo se ga bo od 40. do 50 naših 

članov.  

Je pa za razliko od lanskega leta 2009 v letošnjem januarju večina druţb začela poslovati 

normalno po izteku praznikov (4. januar) kar nas navdaja z rahlim optimizmom. 

V podružnici Sip je bila sklicana seja I.O. kjer smo med drugim obravnavali tekočo 

problematiko v druţbi in sprejetje sklepov za njihovo blaţitev. Z upravo smo dosegli dogovor, 

da se z prvim januarjem ponovno preide nazaj na polni 40. uri delovni čas. Iz čakanja smo 

nazaj na delo odpoklicali 36 delavcev. Je pa na čakanju ostalo še 68 delavcev. Njim se izteče 

rok za čakanje konec meseca marca. V sindikalni podružnici Novem smo imeli sklicano sejo 



I.O. in pa sklicani zbor delavcev, kjer se je zaposlenim predstavilo trenutno stanje v druţbi 

tako na področju naročil, prodaje za prvo polovico poslovnega leta 2010.  

Na delovnem obisku v podjetju Odelo oziroma naši sindikalni podružnici Saps smo imeli 

sklicano sejo I.O. na kateri je prisostvovala tudi naša predsednica sindikata SKEI-Slovenije 

kolegica Lidija Jerkič. Vsebina sestanka je bila usmerjena v delovanje podruţnice in njenih 

organov in obveščanja o pogajanjih na nivoju drţave in panoge za povišanje plača. Izčrpno 

poročilo je podala predsednica. Sindikalna podruţnica pa je obvestila predsednico, da smo 

začeli voditi postopke za sprejetje podjetniške kolektivne pogodbe in da bomo  uskladili tako 

normativni del po povišanju plač pa še tarifni del PKP.  

Kar nekaj naših članov pa je v mesecu januarju individualno prišlo po različna pravna mnenja 

iz področje delovne zakonodaje in določil KPD. Sekretar pa je opravil še obisk naše 

sindikalne podružnice SKEI-Kiv Vransko, kjer je podajal razlago o načinu in višini 

povečanja plač po tarifni prilogi. Ponovno smo vse podruţnice spomnili , da se bliţa čas 

priprav in oddaj letnih poročil tako na Ajpes kot Durs. Zato smo konec meseca januarja pod 

okriljem OO ZSSS-Celje organizirali eno dnevni seminar na to temo. Udeleţilo se ga tudi 

veliko naših članov (predsednikov ali pa računovodji), ki opravljajo storitve za naše 

podruţnice. Pričakujemo, da se bo pestro delo nadaljevalo tudi v mesecu februarju, ko se bo 

zapisalo novo poročilo.  

 

 

                                                                                         Zapisal: sekretar OO SKEI Celje 

                                                                                                        Mirko HIRCI 

 


