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POROČILO o delu od februarja do maja 2010 

Tako v spomladanskem kot v nadaljnjem  poletnem obdobju je bilo delo ReO Celje 
izpostavljeno aktualni gospodarski krizi, ki je zajela ekonomijo že v letu 2008/09.  

Čeprav smo že v januarskem poročilu zapisali, da je v nekaterih dejavnostih zaznati rahel 
povečan obseg poslovanja je bilo v podjetjih oz. v naših podružnicah zaznati nadaljevanje 
negotovosti na področju dela in posledično zaposlenosti. 

V tem obdobju, do konca meseca marca je bilo v ukrep čakanja na delo prijavljenih tudi več 
naših podjetij v katerih smo sindikalno organizirani. Do konca so ukrep izkoristili v podjetju 
Unior Zreče, Saps Prebold, Steel Štore, Valji Grup Štore, Sip Šempeter, Inde Vransko, Alpos 
Šentjur, Novem Ložnica in Gorenje Mekom Rogatec. Po preteku  družbe niso več podaljšale 
ukrepa in so prešli nazaj na polni 40 uri delovni čas. Razen v Alposu Šentjurju pa so ukrep 
čakanja in prejemanja subvencij podaljšali do konca meseca septembra. Ravno tako smo se v 
podjetju Novem odločili, da 22 zaposlenih oz. da njihova delovna mesta rešujemo z 
možnostjo koriščenja 85% nadomestilom plače, ki ga koristijo do konca meseca septembra.   

V večini podjetji so začeli v tem obdobju tudi s procesi tako imenovanega mehkega 
odpuščanja z možnostjo predčasnega odhoda na zavod in kasneje v pokoj. Veliko naših 
članov je tako poiskalo tudi pravno mnenje in potrditev, da so postopki stekli v skladu z 
zakonom (pravilnost odpovednih rokov, izplačila odpravnin itd…) na katera je opozarjal 
sindikat, saj so v nekaterih sredinah poskušali zmanjšat ta obseg pravic še zlasti pri izplačilu 
odpravnin. Tekoče smo zadeve spremljali tudi preko sklicanih sej IO ReO Celje v mesecu 
februarju, marcu in aprilu, kjer preko rednega poročanja spremljamo stanje v podružnicah. V 
mesecu februarju smo pregledali in potrdili tudi finančno poročilo za leto 2009.  

V  tem obdobju smo pričeli s pritiski oz. aktivnostmi v podružnicah za realizacijo povišanja 
plač po KPD kot tudi izvajanje zakona o minimalni plači. So pa podjetja pogosto zamenjevala 
oba termina in so ponekod skušali uveljavljati le dvig plače  po Zakonu o minimalni plači, kar 
bi v praksi pomenilo, da ni potrebe za dvig le teh. Tako sem moral v nekaterih podjetjih  
posredovati, da smo potem ta dvig opravili, predvsem pa da smo upoštevali določila naše 
KPD in upoštevali dogovorjeni dvig po tarifnih razredih. Kljub temu pa je bil pristop do tega 
še marsikje zelo različen saj so v nekaterih naših sredinah zadevo realizirali že v mescu 
februarju in marcu. Drugje pa so dogovorno zadevo prestavili v kasnejši čas. V mesecu 
februarju smo se s strani SKEI ReO Celje (člani IO in predsedniki podružnic) udeležili 
praznovanja 20. obletnice ustanovitve oz. delovanja SKEI Slovenije. V tem mesecu se je iz 
naše regije (iz petih sindikalnih podružnic) 43 članov udeležilo 16 zimskih športnih iger. V 
mesecu februarju in marcu smo na sklicanih sejah OO SKEI Celje nadaljevali tudi z 
postopkom nadaljnjega preoblikovanja območne v regijsko organizacijo SKEI. Seje sta se 
udeležila tudi sekretar za regionalizacijo in finančno materialno poslovanje kolega Albert 
Vodovnik in Ljubo Cvar. V mesecu marcu smo imeli sejo IO SKEI podružnice Saps, kjer je 
bila prisotna predsednica SKEI Slovenije kolegica Lidija Jerkič. V tej sindikalni podružnici 
pripravljamo in usklajujemo tudi pisni predlog za sprejem podjetniške kolektivne pogodbe 
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kjer je na pogajanjih pomagal sekretar za KP kolega Bogdan Ivanovič. Osnutek je bil 
posredovan v nadaljnjo obravnavo delodajalcu in čakamo na odgovor ter podpis.  

V mesecu aprilu je bil speljan postopek spremembe Akta o sistemizaciji delovnih mest v 
podjetju Sip. Sindikat je podal negativno mnenje na osnutek, tako da je delodajalec moral 
dodatno utemeljevati postopek predvsem pa razloge za zmanjševanje delovnih mest za 26 
zaposlenih. V tem obdobju je bilo predstavljeno tudi stališče sindikata SKEI do predlaganih 
vladnih sprememb pokojninske reforme v Sloveniji. SKEI bo peljal akcijo skupaj z ZSSS 
Slovenije, ki odločno nasprotuje tako radikalno predlaganim spremembam še zlasti v delu, ki 
govori o podaljševanju delovne dobe zaposlenim. Stvari se bodo po vsej verjetnosti zaostrile v 
jesenskem času. Po sklicanih sestankih IO po sindikalnih podružnicah ( Saps, Sip, Sico, 
Novem, Emo- ETT…) in na sejah OO SKEI Celje je sekretar predstavil tudi predlagani 
osnutek sprememb zakona ZDR-ja, ki ga poskuša predlagati Vlada RS . V mesecu aprilu smo 
pomagali našim članom v podružnici Kvit Celje saj je podjetje šlo v predvideno zaprtje. Za 
člane smo izterjali polno odpravnino in ostale neizplačane materialne stroške. Naši člani so bil 
v celoti poplačani. Kljub krizi so v tem obdobju  podjetja začela izplačevati tudi regres za 
letni dopust je pa značilno, da se ta izplačuje v dveh ali pa treh delih. V večini podjetji je šlo 
za dogovor med socialnimi partnerji.  

V celotnem tem obdobju smo še naprej pomagali našim članom, da so koristili kreditne 
aranžmajev preko Delavske hranilnice saj je povišana minimalna plač to možnost na drugih 
bankah še poslabšala. Na zavarovalnico Adriatic smo poslali 6 predlogov za izplačilo 
zavarovalnin v primeru nezgod pri delu oz. trajnih poškodb, kjer so zavarovani naši člani. 
Sekretar in predsednik sta aktivno sodelovala tudi na že tradicionalni prvo majskem srečanju 
delavcev in naših članov na Resevni nad Šentjurjem in  Šmiglovi zidanici pri Preboldu, 
katerih se v velikem številu udeležujejo tudi naši člani. Tam smo poskrbeli za pogostitev 
naših članov in prijetno druženje v naravi. V tem obdobju smo poslali dopise v sindikalne 
podružnice SKEI za sklic sestankov z upravami podjetij Kiv, Emo-Tech, Emo-Ett. V tem 
obdobju smo preko naše pravne pomoči vložili več tožb za naše člane iz Alposa in uveljavljali 
pravice iz ZDR-ja. V več sindikalnih podružnic SKEI smo poslali dopis o definiciji starejši 
delavec, povračilo stroškov v zvezi z delom malica prevozi in pa zahtevek po izpolnjevanju 
varnosti in zdravja pri delu. Dopis smo posredovali predsedniku sindikalne podružnice SKEI, 
ta pa ga vroči upravi in obvesti zaposlene v podružnicah preko oglasnih desk. 

V drugi polovici maja (21.05.2010) je bilo v Celju organizirano drugo tekmovanje varilcev 
Slovenije. Po tekmovanju je bila sklicana tudi tiskovna konferenca na kateri je sodelovala 
predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič, sekretar SKEI OO Celje Mirko Hirci in 
organizacijski odbor tekmovanja med drugim kolega podpredsednik Martin Dular in Branko 
Medik. Novinarska konferenca je bila dobro obiskana in pokrita tako preko časopisov, radija 
in televizije. Predstavili smo splošno stanje v naši dejavnosti in še posebej po podjetjih na 
Celjskem. Na seji IO SKEI Slovenije je bil sprejet sklep, da se skliče izredna seja OO SKEI 
Celje zaradi prepočasnega postopka reorganizacije OO SKEI Celje v Regijsko organizacijo in 
pa delovanja sekretarja v bodoče. Seja je bila sklicana 10. junija na njej pa je sodelovala tudi 
predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. Pričakuje se pestro delo v nadaljevanju v poletnih 
mesecih še zlasti pa v jesenskem delu, ko bo potreben zelo aktiven sindikalni boj za ohranitev 
delavskih pravic še zlasti v luči sprememb zakonov.  
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