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POROČILO O DELU 

v letu 2009 
 

V letu 2009 je naše delo potekalo v skladu s programskimi usmeritvami in na 

osnovi smernic delovanja za mandatno obdobje 2007-2012.  

 

Preteklo leto je bilo na sindikalnem področju izredno živahno in je od vseh 

zahtevalo izredne napore. Že z samim začetkom leta je svetovna finančna in 

gospodarska kriza začela kazati svoje zobe tudi v Posavju. Posledično je bilo 

živahno tudi na področju zakonodaje, kolektivnih pogodb, plačne politike. 

Spremljali so nas predvsem ukrepi vlade za blažitev posledic gospodarske 

krize in to predvsem z Zakonom o delnem subvencioniranju krajšega 

delovnega časa ter Zakonom o subvencioniranju čakanja na delo. To se je 

poznalo predvsem na denarnicah naših članov. Že prej omenjena 

gospodarska kriza, katere začetek sega že v leto 2008, se je na območju 

začela nakazovati v začetku leta 2009, na začetku v bolj nežni varianti z 

odpusti agencijskih delavcev, nepodaljševanjem pogodb delavcem za 

določen čas ter manjšemu številu redno zaposlenih. V prvem delu je bilo tega 

največ ravno v elektro in kovinsko predelovalni industriji. V ospredju je bila 

družba Resistec iz skupine KRAH RHW ter Metalna Senovo, ki je bistveno 

zmanjšala število agencijskih delavcev. Pri odpovedih zaposlenih v družbi 

Resistec smo aktivno pomagali odpuščenim delavcem, saj smo jim vložili 

tožbe za nezakonite odpovedi, ki so temeljile predvsem na spornih 

»ponderjih« kriterijev za določanje viška zaposlenih. Ti so bili sporni predvsem iz 

razloga, ker sindikatu niso bili predhodno znani in so dopuščali možnost, da je 

delodajalec manipuliral z njimi. Tožbe še zmeraj niso zaključene, vendar to 

pričakujemo v najkrajšem možnem času in v korist delavcev. Razgibano 

sindikalno delo pa s prihodom jeseni še zdaleč ni bilo končano. Začele so se 

likvidnostne težave v mnogih manjših podjetjih, kar je imelo za posledice  

zamude oziroma zamike plač ter problemi z izplačilom regresa. Omenim naj 

le tistega, ki je najbolj zaostajal: to je družba Okipp. Sledilo  je še kar nekaj 

odpuščanj v družbi Metalna Senovo, Inkos Krmelj. November je prinesel nove 

proteste sindikatov v Ljubljani. Teh smo se ponovno udeležili tudi člani SKEI iz 

Posavja. Proti Ljubljani smo se napotili prvič skupaj združeni v enem avtobusu. 

Pred samimi protesti pa smo v Posavju 13.11.2009 organizirali uspešno stavko 

zaposlenih v družbah elektro in kovinske industrije, kjer je bila udeležba več 

kot 50% . Konec leta pa so obeležili ponovni odpusti in to v družbi  Okipp. Vse 

leto je tako na Zavod za zaposlovanje prineslo 1100 brezposelnih več ko leto 

poprej in jih je konec leta bilo skupno 3800, med njimi kar nekaj naših članov. 

 

Kar se tiče dogovarjanj na podjetniškem nivoju v letu 2009  nismo uspeli skleniti 

nobene nove kolektivne pogodbe, saj temu niso bile naklonjene gospodarske 



razmere, saj sem že v prvem delu omenil, da je prihajalo  že pri zagotavljanju 

izplačil do kar nekaj posredovanj. Tudi v družbi Resistec nam še ni uspelo 

podpisati že pripravljene podjetniške kolektivne pogodbe predvsem iz razloga 

že dlje časa izvajanja reorganizacije in prenove sistematizacije delovnih mest 

v tej družbi. Ravno na sistematizaciji temelji večji del nagrajevanja in 

napredovanja znotraj plačnega sistema. Upamo le, da bo zadeva resnično v 

najkrajšem možnem roku dokončana.  

 

Velik poudarek je bil v letu 2008 podan na dodatnem izobraževanju 

sindikalnih zaupnikov, kar pa zaradi finančnih težav nismo nadaljevali v letu 

2009. Sindikalne zaupnike smo žal sklicali le ob uveljavitvi sprememb 

interventne zakonodaje v pomladnih mesecih ter v jesenskem delu ob 

predstavitvi predlogov nove zakonodaje, zoper katere so bili uperjeni 

novembrski protesti v Ljubljani. Precej pa smo naredili na področju 

obveščanja,  saj imetnikom elektronskih naslovov sprotno pošiljamo obvestila.  

 

Na promocijskem področju smo veliko sodelovali z lokalnimi novinarji, ki so 

nam v veliki meri pomagali pri težavah ob nastopu krize v Posavju. O stvareh 

so poročali realno in korektno, tako da je dejansko ostala slika sindikata 

takšna kot je in ne izkrivljena kot drugod, kjer so se dogajale podobne stvari 

kot pri nas. V ta namen smo organizirali tudi odmevno novinarsko konferenco, 

kjer smo še dodatno predstavili delo sindikata  SKEI v Posavju. Prisotna je bila 

tudi sama predsednica SKEI  Slovenije Lidija Jerkič. 

 

Na področju pridobivanja članstva se žal ne moremo pohvaliti z velikim 

napredkom, saj smo se bolj ukvarjali z ohranjevanjem članstva glede na 

gospodarska gibanja v Posavju.  

 

V parih besedah sem opisal zadeve , ki so izstopale v delo območja. 

Vsakdanje delo z našimi člani, ki imajo večje ali manjše probleme, 

posredovanja pri delodajalcih, pa nam je tako del rednega opisa del in ga 

nisem posebej opisoval.  
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