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NADALJEVANJE POROČILA O DELU NA OBMOČJU
SKEI Celje-AVGUST- OKTOBER 2009
Povzetki iz (iz zapisnikov)
Že ob zaključku pisanja poročila za prvo polovico leta smo zapisali, da naj bi prihajali neki
prvi znaki-signali, ki naj bi nakazovali, da se je na trgu začelo nekaj dogajati v smislu kazanja
znakov okrevanja ali večjega povpraševanja po izdelkih, ki jih proizvajajo naše družbe, kjer
ima svoje podružnice tudi sindikat SKEI. Čeprav pregovorno velja, da ena lastovka še ne
prinese pomladi se je po določenih podjetjih tiho upalo in pričakovalo, da ti signali pomenijo
nekakšen začetek konca krize in upov na boljše stanje. Sedaj, ko zaključujemo tretji kvartal
leta pa se situacija na terenu spreminja, tako je glede na specifiko dejavnosti v podjetjih je
stanje zelo različno, kar je zapisano v nadaljevanju poročila, ki je razčlenjeno po podjetjih.
V obdobju avgust-oktober je bilo po daljšem obdobju padanja obsega naročil zaznati prvi
trend rahlega povečanja naročil v segmentu (avtomobilske industrije ) za katero proizvaja kar
nekaj naših podjetji.
NOVEM Ložnica, kjer proizvajamo izključno za avtomobilsko industrijo je bil v mesecu
avgustu za večino zaposlenih dopustniški čas, tako da v tem obdobju po dogovoru tudi nismo
sklicevali sej ali pa zbora delavcev. V začetku meseca julija smo sklicali še eno v vrsti
rednega skupnega sestanka med IO SKEI in upravo družbe, kjer smo pregledali zadnje stanje
na področju dela in prodaje. V tem obdobju je podjetje poskušalo na trgu pridobiti dodatne
posle. Še naprej smo bili vključeni v ukrep po zakonu – (ZDSPDČ) Ur.l. RS, št. 5/09, 36. urni
delavnik, ki smo ga uvedli v mesecu marcu. Z veljavnostjo do konca meseca avgusta. Prejete
subvencije smo po dogovoru med sindikatom SKEI in upravo družbe v celoti prelili v plače
zaposlenih, dogovor pa je med drugim vseboval tudi sklep, da se z 1. septembrom preide
nazaj na polni delovni čas saj je v tem obdobju prišlo tudi do povečanega obsega del. Tako je
podjetje s 1. septembrom prešlo nazaj na polni 40. urni delovni čas za vse zaposlene. V
drugi polovici meseca septembre smo imeli tudi že redni mesečni sestanek med IO SKEI in
upravo družbe, kjer smo obravnavali vso problematiko in predviden plan dela do konca
poslovnega leta 2009. Konec meseca pa smo vse skupaj predstavili še vsem zaposlenim na
skupnem sklicanem zboru delavcev. Se pa bosta konec leta iztekla dva projekta, kar pa zna
ob situaciji, da jih ne nadomestimo z novimi težavo pri zagotavljanju zadostnega števila
delovnih mest. Več bo znanega že konec meseca oktobra. V začetku meseca smo imeli
razpisan tudi sklep o organiziranju eno dnevnega sindikalnega izleta, ki pa je žal zaradi
premalo prijavljenih udeležencev odpadel.
UNIOR Zreče, situacija se še naprej spreminja glede na različne programe. Večji obseg del je
zaznati v tem obdobju na programih odkovki in sinter program, kar je posledica trenutno
povečanega obsega naročil v avtomobilski industriji. Je pa na drugi strani doživel padec obseg
naročil na programu ročno orodje med tem, ko je program strojegradnje še polno zaseden do
konca tega leta, zato pa bolj skrbi dejstvo, da za drugo leto ta program še vedno ni pridobil
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nobenih konkretnih naročil. V normalnem obsegu obratuje program turizem. Kljub
trenutnemu stanju pa je družba v skladu z dogovori med socialnimi partnerji sprejela sklep, da
za obdobje treh mesecev cca. 470 ljudi koristi zakon o delnem povračilu nadomestila plače z
85% . Se pa kljub trenutnemu stanju v vseh programih dogovarjajo za možnost, da bi mogoče
z oktobrom vsi aktivno zaposleni prešli nazaj na polni 40. urni delavnik s polno plačo. V
družbi UNIOR je bil v mesecu septembru izvoljen nov Svet delavcev za naslednje 4.
letno mandatno obdobje od katerih imajo dva predstavnika voljena v nadzorni svet
delniške družbe. Konec leta 2009 bi družbe Unior praznovala 90. letnico obstoja, vendar je
v dogovoru znotraj družbe bil sprejet sklep, da se zaradi nastale ekonomske krize odpovedo
proslavljanju te obletnice.
SAPS Prebold, kjer je že dne 29.08. 2009 sindikat SKEI sklical skupni sestanek med
upravo podjetja in IO SKEI, kjer smo med drugim postavili v ospredje zahteve po
obravnavi tekoče tematike (delovni čas, obsega predvidenih del za naprej, kaj po
zaključku skrajšanega polnega 36 urnega dela, odmori, malice…). Po sestanku pa smo
sklicali še dva zbora delavcev v jedilnici podjetja in sicer v dveh terminih in sicer:
- od 13. do 14. ure za dopoldansko izmeno
- od 14. do 15. ure za popoldansko izmeno
Na teh dveh sklicanih zborih so sodelovali samo člani IO, sekretar in zaposleni delavci. Iz teh
dveh zborov zaposlenih so se oblikovale določene zahteve, ki jih je SKEI uporabil v
nadaljevanju pogajanj z upravo podjetja. Je pa družba morala na podlagi teh zahtev
sindikata SKEI s 1. septembrom uvesti nazaj polni 40 urni delavnik za vse zaposlene v
podjetju. Za dne 17.09.2009 pa smo imeli dogovorjen naslednji termin za nadaljevanje
sestanka z upravo družbe o temah in zahtevah, ki so bile postavljene na zboru delavcev.
Na predviden dan sestanka (17.09.2009) s pričetkom ob 10. uri pa je IO sindikata SKEI-ja
SAPS enostransko sprejel sklep, da preklicuje sestanek in istočasno upravi izročil pisne
zahteve po realizaciji 5. točk, med njimi je bila tudi zadnja, da je uprava družbe morala
pristati še tisti dan na takojšen sklic zbora delavcev, ki se je sklical ob 13.30 uri pa do
15.30. uri. Na tem zboru delavcev je predsednik sindikata SKEI SAPS prebral vse zahteve in
jih na koncu simbolično izročil upravi podjetja za realizacijo, te so bile:
- s 1. septembrom uvedba polnega 40 urnega delavnika
- s 1. septembrom se nazaj uvede sistem nagrajevanja bonusa in osebne stimulacije (do 8%)
- s 1. septembrom se uvede 30. minutni odmor za malico (sedaj 20. min.) in dve kratki pavzi
ob 8.00 uri -10 minutna in ob 12.00 uri – 5 minutna
- z uvedbo 40 urnega delavnika se nazaj uvede polna plača, na podlagi tega pa se v
nadaljevanju začnejo pogajanja tudi za povišanje plač (in začeti postopki za sprejetje PKP)…
Vse zahteve so bile z mesecem septembrom tudi realizirane in izpeljane. Nadaljujejo pa se
pogajanja za postavljanje novega sistema obračuna in rangiranja plač s tem pa tudi temelja za
njihovo povišanje v okviru sprejetja nove sistemizacije delovnih mest in PKP.
Je pa tukaj sindikat SKEI SAPS pospešil celoten proces tudi v luči dogodkov iz Gorenja, ki so
se zgodili le dva dni prej. Hvala kolegom Gorenjčanom!
V mesecu oktobru smo organizirali tudi sindikalni izlet in sicer v Gardaland, kjer smo se
naužili norih in adrenalinskih iger in pozabili na vsakdanjik.
STILL Štore, so bili v mesecu avgustu na dopustu in ga tako skoraj v celoti porabili. V tem
kvartalu pa je obseg proizvodnje še vedno komaj na polovični zmogljivosti gledano na
september 2008 na september 2009. Zato so uvedli ukrep čakanja na delo v katerega je
vključenih do 50% zaposlenih delavcev, druga polovica pa je zaenkrat še vedno na ukrepu 32
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urnega delavnika vsa razmerja pa poskušajo usklajevati in dopolnjevati mesečno.
Kombinacijo obeh ukrepov bodo predvidoma izvajali do konca tega leta. V nadaljevanju pa se

bodo prilagajali glede na situacijo na trgu, tako na obseg naročil in prodaje. Regres pa je bil
izplačan v višini 668,00 € bruto v treh delih, zadnji je bil izplačan v juliju.
EVROSTIL Štore, delajo normalno polni 40 urni delavnik, regres pa bo po dogovoru
izplačan do 1. novembra.
VALJI; VALJI GRUP, 60 zaposlenih je prešlo na čakanje, v skladu z zakonom o delnem
povračilu nadomestila plače (85%). Regres pa bo po dogovoru med socialnimi partnerji
izplačan v 4 delih.
SIP Šempeter, z mesecem julijem smo v dogovoru med socialnimi partnerji dogovorili za
koriščenje ukrepa zakona o delnem povračilu plače s 85% nadomestilom in na čakanje poslali
od julija do decembra 103 zaposlene. Je pa v tretjem kvartalu padla tudi prodaja izdelkov,
poslabšala pa se je z znižanjem cen mleka na evropskem trgu, ki je zelo povezana z prodajo
kmetijskih strojev. Namesto v mesecu septembru smo v skladu z dogovorom med socialnimi
partnerji drugi del regresa 310,00 € bruto izplačali v oktobru. V skladu z zakonom (ZDSPDČ)
pa ostali zaposleni s 1. oktobrom prehajajo na 36 delovni urnik za obdobje šestih mesecev. Po
dogovoru se bo prejeta subvencija 60,00€ na delavca v prvi fazi ostala v podjetju, po
sklenjenem dogovoru med socialnimi partnerji pa se bo izplačala v celoti delavcem po
končanem obdobju na čakanje. Predhodno pa je bil na zahtevo sindikata SKEI v dogovoru
z upravo družbe, konec meseca 30.09. 2009 sklican tudi že 3. letošnji zbor delavcev za
vse zaposlene, kjer so bile v celoti predstavljeni vsi predvideni ukrepi iz področja
proizvodnje, naročil in prodaje.
ALPOS Šentjur, v režijskih službah velja še vedno skrajšan 36. urni delavnik, proizvodnji
del pa je na polnem 40. urnem delavniku. Zadnji del regresa je bil izplačan 18. septembra do
višine 950,00 € bruto. Je pa pri njih zaznati rahel povečan trend naročil.
TEGOMETALL Šentjur, dela polni 40. urni delavnik. So pa letos v tej družbi izvolili tudi
nove predstavnike sveta delavcev, ki je bil izvoljen za naslednje 4. letno mandatno
obdobje. Se pa po pisnem obvestilu, ki ga je uprava podjetja podala, tako sindikatu kot svetu
delavcev, obeta predvidena delna reorganizacija v procesu lakirnice in če se bo še nadaljeval
negativni trend padanja naročil lahko pride do predvidenih odpuščanj. Sindikat je v
pogajanjih ponudil možnost začasne rešitve tudi s pomočjo sprejetih zakonov na državni ravni
tudi čakanja na delo z nadomestilom 85%. Predvideni ukrepi naj bi se v primeru realizacije
izpeljali konec leta. Sindikat pa sedaj čaka na odgovor podjetja.
V INDE Vransko, smo dne 16.09.2009 sklicali zbor delavcev in skupni sestanek, kjer smo
obravnavali tekočo problematiko še zlasti na področju naročil in dela do konca tega leta.
V ostalih družbah na celjskem je situacija nespremenjena glede na prejšnje poročanje.
Sekretar je podal nekaj izjav tudi za medije- časopise in dvakrat radio. Sodeloval je tudi
na radiu – Celje, ki pokriva celotno regijo (1. urna kontaktna oddaja v živo, kjer je
direktno odgovarjali na vprašanja ljudi v studio)! V nadaljevanju pa se dogovarjamo z
radiom, da bi celo uvedli mesečne redne eno urne kontaktne oddaje in odgovarjali na
vprašanja.
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Pred počitnicami v juliju smo imeli eno sklicano sejo IO, na kateri smo določili termin, da bo
naslednja seja IO v sredini meseca septembra. Bila je 16.09.2009 na tej pa smo se dogovorili,
da bo naslednja konec meseca oktobra.
Poročilo bomo z morebitnimi aktualnimi informacijami dopolnjevali sproti, drugače pa proti
koncu leta.
Zapisal: sekretar OO SKEI Celje
Mirko HIRCI
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