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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

SKEI Regijska organizacija Celje   

Gledališka ulica 2, 3000 CELJE 

 

 

 

       Delo v mesecu MAREC-2013 
              

                 Ker je bilo v preteklem mesecu več aktivnosti oz. smo nekatere od njih prenesli v ta 

čas.  V podružnice smo poslali zadnjo aktualno mesečno sindikalno listo in opozorilo, da 

morajo delodajalci do konca meseca izdati obvestila o številu dni dopusta, ki zaposlenim 

pripada v letu 2013. Kot tudi , da je preneseni lanski dopust možno koristiti do konca meseca 

junija letošnjega leta. 

 

V sindikalni podružnici SAPS-Prebold je potekal sestanek-zbor članstva sindikata SKEI-ja v 

prostorih jedilnice. Čeprav je bil zbor sklican za mesec februar smo ga na prošnjo uprave 

preložili na začetek tega meseca. Član IO kolega Dražen Paunovič je predstavil dnevni red, ki 

ga je zbor tudi potrdil in obravnaval v nadaljevanju sklicanega sestanka.  Pod prvo točko je 

predstavil vsebino iz prejšnjega sklica in predstavil vsebino pravnega mnenja podjetja Odelo. 

Člani so v nadaljevanju ponovno soglasno potrdili oz. izvolili za predsednika sindikalne 

podružnice zunanjega zastopnika SKEI-ja in sicer kolega Hirci Mirko, ki je to voljeno 

funkcijo opravljal že v letih 2008 do sredine leta 2011.  V nadaljevanju so člani podali zelo 

kritične pripombe na način in pristop podjetja oz. vodstva, na kakšen način se je lotil odnosa 

do socialnega partnerja. Še zlasti z dopisom o prepovedi objavljanja sindikalnega dela, tako 

preko oglasnih deska kot ostalega načina komunikacij. V nadaljevanju sklicanega zbora smo 

obravnavali več točk tekoče problematike med drugim povečanega prekomernega obsega 

dela, način plačila ur, odnosi med zaposlenimi in vodstveno strukturo v proizvodnji. V 

nadaljevanju je predsednik na kratko prestavil še aktualno dogajanje na področju pogajanj o 

novi delovno pravni zakonodaji ZDR-ja in zakona o urejanju trga dela ZUTD. Na kratko je 

podal tudi poročilo o poteku pogajanj za tarifni del KP oz. o povišanju vseh osnovnih plač za 

preteklo leto. Zaposleni so izrazili zahtevo, da se omogoči predsedniku neposreden stik z 

njimi in obravnavanje tekočih odprtih zadev. Iz zbora smo napisali zapisnik in ga posredovali 

upravi v vednost v ključno z izvolitvijo predsednika podružnice. V podružnici smo opravili 

obdaritev zaposlenih ob dnevu praznika žena 8. marec. 

 

V sindikalni podružnici KIV-Vransko smo izvedli dne 11. 03. in pa 18. 03. dva skupna  

sestanka med Upravo podjetja in IO sindikata. Teme so bile nadaljevanje pogajanj in 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti do zaposlenih. Ker so bili mimo tudi vsi dogovori in roki, 

ki smo si jih postavili v preteklih dogovorih smo začeli zadeve zaostrovati na zadnjem 

sestanku, ki je bil eden iz med težjih sestankov pa smo direktorju podali pisno obvestilo o 

sprejetih sklepih podružnice SKEI in vseh zaposlenih, ki so enotno zahtevali začetek priprav 

in napoved stavke v podjetju. Zato smo direktorju podali pisni sklep o napovedi stavke, ki se 

bo začela 25. 03. 2013. Stavka bo trajala do izpolnitve zahtev zato smo formirali stavkovni 

odbor kjer smo med drugim določili (stavkovni odbor in straže, zahteve, cilje, konec, kraj 

izvedbe stavke) vse skupaj pa v pisnem obvestilu poslali kot še zadnjo možnost na mirno 

rešitev situacije. Dne 19.03.  in 20. 03. pa je bil izveden še zadnji poskus (manever direktorja 

podjetja…), da bi rešil nastalo situacijo in na več sestankov povabil še enkrat tudi sekretarja 

regije. Predstavil nam je potencialne rešitelje podjetja D&G grup, (sklicali smo skupni 

sestanek nato, pa še dne 20. 03. 2013 zbor vseh zaposlenih, kjer smo zadevo še zadnjič 



2 

 

prestavili…). Na koncu smo žal vsi 

skupaj ugotovili, da so nas hoteli vse 

skupaj ogoljufati, tako da bi zaposleni 

ostali brez vseh pravic ( od možnosti 

prijave na zavodu, pridobitve pravic na 

jamstvenem skladu in prijav terjatev v 

primeru stečaja..). šele po tem sklicanem 

zboru so zaposleni dokončno spoznali, 

da jih je direktor podjetja vse skozi 

zavajal in lagal, da ni imel nobene 

rešitve oz. da je razmišljal le kako bo 

reševal sebe. Zaposleni so zbrali podpise 

in zahtevali oz. potrdili vse sklepe in 

priprave na izvedbo stavke, ki smo jo 

začeli v podjetju dne 25. 03. 2013. Stavka je bila tudi dobro pokrita novinarsko preko vseh 

pisni in televizijskih medijev. Dne 27. 03. je prišlo do sklica sestanka med direktorjem 

podjetja in stavkovnim odborom-poskus reševanja nastale situacije v smislu, da prekličemo 

stavko in da bi potem našli rešitev. Zadeva se je končala neuspešno zato se je stavka 

nadaljevala do izpolnitve vseh zahtev, ki jih je prestavil stavkovni odbor. Dne 29.03. pa je v 

podjetje prišla še inšpekcija za delo in pa davčna. Začeli so pregledovati stanje v podjetju, 

delovna inšpekcija pa je po opravljenem pregledu podala predloge za kazenske ovadbe 

kompletne uprave. Pri nadzoru je po predhodnem dogovoru sodeloval tudi sekretar. 

 

V sindikalni podružnici UNIOR-Zreče smo sklicali sestanek z direktorica programa turizem, 

kjer smo izpostavili na dnevni red tekočo problematiko. Povečan obseg opravljenih ur dela,, 

ki ga morajo opraviti zaposleni in na kakšen način bodo zadeve poplačana. Obravnavali smo 

še problematiko zaposlitve za določen čas, ki jih imajo določeni zaposleni. Direktorica je 

prestavila predviden  program reševanja, obravnavali pa smo tudi tematiko predloga 

podajanja novih pogodb določenim zaposlenim, ki so bili na IP, ki pa so tudi naši člani. S 

predsednikom sva podala več pisnih mnenje in pripomb kot tudi predlog za rešitve. Podala pa 

je tudi možnost, da podjetje razmišlja o prenosu določenih dejavnosti ( čistilni servis) 

zunanjemu izvajalcu. V primeru prenosa smo direktorico opozorili na dosledno in 

transparentno izvedbo kot to veleva zakonodaja. ( delodajalec prenosnik-prevzemnik, 

solidarnostna obveznost obeh do pridobljenih pravic…). Predsednik in sekretar sta se sestala 

še z direktorjem splošnega kadrovskega sektorja. 

 

V sindikalni podružnici HELEDIS- Celje sta bila sklicana dva sestanka in en  zbor delavcev, 

kjer smo zahtevali, tako od lastnika g. Flisa kot nove direktorice ga. Kokol, da podaje rešitve 

on ocene stanja. Predsednik podružnice in sekretar sta v imenu vseh zaposlenih prestavila 

stanje in realizacijo sklepov katerih se je zavezala tudi uprava oz. podjetje, ki smo jih sprejeli 

prejšnji mesec. Od roka ni bil realiziran noben sklep, ki bi vsaj malo nakazoval rešitev ampak 

se je nasprotno celotna situacija še poslabšala do te mere, da smo zaposleni sklenili, da 

začnemo postopke za pripravo izvedbe stavke sekretar pa pripravi pisno napoved in sklepe o 

sprejeti stavki. Vsi zaposleni so svojo odločitev potrdili tudi s svoji podpisi. Tako smo začeli 

z pripravami za napoved in izvedbo stavke. Sprožili pa smo tudi postopke obveščanja 

inšpektorata za delo o kršitvah v podjetju. 

 

V sindikalni podružnici EMO-ETT smo na zahtevo sindikata dne 15. 03. 2013 sklicali zbor 

vseh zaposlenih v jedilnici podjetja. prisoten je bil tudi lastnik podjetja g. Turenšek, prokurist 

g. Boškovič, direktor podjetja g. Gorenšek in sekretar SKEI-ja regije. Na zboru so bile podane 
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jasne zahteve sindikata v imenu vseh zaposlenih, da se mora prestaviti dejansko stanje v 

podjetju ali ima podjetje še perspektivo delati naprej ali pa se bo to zaprlo. Vsi povabljeni so 

prestavili oz. podali ocene iz katerih je bilo razbrati, da podjetje ne more več poslovati v 

naprej saj niti več ne izpolnjuje niti svojih minimalnih zakonskih dolžnosti do zaposlenih-

(zamuja tekoče izplačevanje plač oz. se le te izplačujejo z eno mesečnim zamikom, za več 

zadnjih mesec niso več bili poravnani socialni prispevki in dajatve, dobavitelji grozijo z 

blokadami in tožbami)…Lastnik podjetja je na koncu zbora še enkrat povedal, da se bo 

najkasneje do konca meseca odločil za rešitev in v primeru zaprtja bo poskrbel, da bo vse 

terjatve delavcev tudi poplačal. Predstavniki zaposlenih smo že naprej v tem primeru 

opozorili, da bomo pozorno spremljali vse odločitve in da bomo zahtevali izpolnjevanje 

zakonskih določb v celoti tudi z sodnim varstvom. Sekretar je še na kratko prestavil pogajanja 

na državnem nivoju glede predlogov in sprememb nove delovno pravne zakonodaje in 

pogajanj za tarifni del KP dejavnosti. Konec meseca smo se še dvakrat sestali predstavniki 

sindikata oz. zaposlenih in uprave podjetja. 

 

 
Utrinek iz sklicanega zbora delavcev v podjetju Emo-ETT 

 

Na nivoju regije se je oglasilo več naših članov, ki so prišli po pravno mnenje. V sindikalnih 

podružnicah so opravili obdaritve svojih članic ob prazniku žena 8. Marec. Sklicani pa so bili 

še sestanki IO v sindikalnih podružnicah Valji štore in Sip Šempeter. V podjetje je bila 

poslana sindikalna lista z zadnjimi aktualnimi podatki. Že sedaj pa razvidno, da bo tudi 

naslednji mesec odvilo ogromno stvari , ki bodo negativno in usodno vplivale na usodo 

delavcev zaposlenih v podjetjih, ki so predmet reševanja in nenehnih sestankov odgovorni 

 

 

V Celju: 17. 04. 2013                                                                     Zapisal sekretar ReO Celje           

                                                                                                                 Mirko HIRCI 


