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SINDIKAT PREMOGOVNIKA VELENJE    Velenje, 11. januar 2018 
 
 

ZAPISNIK 
 
 

7. izredne seje Izvršilnega Odbora sindikata SPESS - PV, ki je potekala dne, 11.1.2018, s pričetkom ob 7.00 

uri v zeleni dvorani NOP. 

 

 

Predsednik Sindikata SPESS-PV  Simon Lamot je uvodoma zbrane pozdravil in predstavil dnevni red, ki so 

ga člani že prejeli z vabilom. 

 
DNEVNI RED: 

 
 

1. preverjanje prisotnosti in ugotavljanje sklepčnosti, 
2. pregled, dopolnitev ter potrditev dnevnega reda, 
3. pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika 15. redne seje IO SPESS-PV, 
4. aktualna dogajanja v Skupini Premogovnik Velenje, 
5. obravnava delovnega koledarja za leto 2018, 
6. poročilo o poteku pogajanj za spremembo KP PS in KP PV, 
7. spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta pokojninskega zavarovanja, 
8. solidarnostne pomoči in 
9. razno. 

 
 

K točki 1: Preverjanje prisotnosti in ugotavljanje sklepčnosti 

 
Seja IO SPES-PV se je pričela s potrditvijo prisotnosti in ugotovitvijo, da se je seje udeležilo 
zadostno število članov, da  smo sklepčni. Lista prisotnih je priloga tega zapisnika.  

 

K točki 2: Pregled, dopolnitev ter potrditev dnevnega reda 

 

Dnevni red je bil  potrjen v posredovani vsebini. 
 

K točki 3: Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika 15. redne seje IO SPESS-PV 

 
Zbor zaupnikov je soglasno potrdil predloženi  zapisnik ! 
 

K točki 4: Aktualna dogajanja v Skupini Premogovnik Velenje 
 

Točko seje je najprej predstavil generalni direktor g. Golob. Poudaril je, da so proizvodni  rezultati 
dobri, letni plan je bil dosežen še pred dejanskim koncem delovnega leta.  Temu primeren je 
rezultat poslovanja, še vedno pa je veliko pretesarb, ki so nad planom in slabšajo finančni rezultat. 
Ukrepi na področju bolniške odsotnosti, se kažejo v staležu bolniške pod 5%, ter zmanjšanju 
skupne bolniške pod 10 %, izraba dopusta je nad planom. 
Generalni direktor g. Golob je predstavil predlog delovnega koledarja in pojasnil razloge za 
razporeditev delovnih sobot v prvem četrtletju. Razlog je predvsem v predvideni povečani porabi 
premoga zaradi delovanja bloka 4 in bloka 6 v prvem kvartalu, seveda v kolikor bodo cene 
elektrike na trgu ugodne. Ravno tako se bo proizvodnja prilagajala planiranemu dvo mesečnemu 
remontu bloka 6 in oblikovanju treh sklopov daljših odsotnosti z dela.  
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Poslovanje PV v letu 2017 je bilo nad planom tudi zaradi prevzema aktivnosti na deponiji premoga 
in odprodaje varnostne zaloge premoga TEŠ. Strošek materiala je dosežen 97%, storitev 95,4%, 
amortizacije 99,8%, strošek dela je 106% glede na plan (tudi zaradi tega, ker so bile plačane vse 
odrejene nadure). 
Poslovanje družbe SIPOTEH je glede na vse težave lanskem letu zaključeno pozitivno.  
Družba RGP naj bi poslovno leto zaključila z izgubo v višini 0,5 mio €. S 1.2.2018 vodenje družbe 
prevzame nov direktor, ki bo lahko izvedel reorganizacijo družbe in pripeljal nove posle. Ime 
novega direktorja bo poslovodstvo razkrilo do 1.2.2018. 
Generalni direktor je pojasnil govorice, ki se pojavljajo glede želja posameznikov po uvozu 
premoga. Po prevzemu del na deponiji premoga si je PV izboril tudi pravice za morebiten uvoz 
premoga za TEŠ in po zagotovilih generalnega direktorja, da v kolikor bi se kdaj uvažal premog 
potem bi to počela družba Premogovnik Velenje. Glede pogajanj za spremembo in dopolnitev KP 
PS je poudaril, da so po daljši prekinitvi na zahtevo delodajalcev pogajanja ponovno stekla ter da 
sta obe pogajalski strani zelo konstruktivni. Za prenovo in poenotenje podjetniških kolektivnih 
pogodb v skipini HSE je razpisan četrti krog pogajanj in ravno tako napredujejo v konstruktivnem 
dialogu. 
Dne 4.12.2017 se je začela sistemizacija na Premogovniku Velenje. Glede na to, da v podjetju 
že dolgo ni bila opravljena sistemizacija in prenova poslovnih procesov, generalni direktor 
naproša socialne partnerje h konstruktivnemu dialogu. Osnovne smernice in temelji naj bi bili 
postavljeni do marca leta 2018. 
Hkrati teče projekt prenove sistema nagrajevanja.  Do uvedbe novega je v uporabi stari sistem 
horizontalnega in vertikalnega nagrajevanja. To pomeni, da je za prvi kvartal na voljo omejeno 
število bonusov za stalno napredovanje. 
V ponedeljek, 15.1.2018, se sestanejo pogajalske skupine socialnih partnerjev in delodajalca za 
določitev višine nagrade za delovno in poslovno uspešnost za leto 2017. K temu znesku bo prištet 
s strani sindikata SPESS-PV že izpogajan znesek poračuna stimulacije družbe (1,94%) za 
obdobje jan.- jun. 2017.   
Generalni direktor našteje prejemke, ki smo jih prijeli v letu 2017 (regres v višini 804 €, stimulacija 
za 3. julij 274 €, razlika regresa za leto 2016 v višini 326€, nagrada za delovno in poslovno 
uspešnost za leto 2016 (3€/dnina), stimulacija družbe od 7.-12.meseca (1,94%), neizplačane 
plače za leto 2013. 
Poudari, da ne vidi razloga za zaostrovanje s strani sindikata SDRES in bo v primeru nadaljevanja 
stavkovnih aktivnosti uporabil vsa pravna sredstva, ki so na voljo, v kolikor se bo pokazalo, da so 
aktivnosti sindikata SDRES nezakonite. Uradno še ni prejel stavkovnih zahtev. Glede zahtev, ki 
so bile predstavljene v javnosti, pa so zanj nekatere povsem nerealne in se jih ne da urejati v 
okviru podjetja, o nekaterih se že nekaj časa pogaja z nami in SD PV, nekatere pa so zelo všečne, 
vendar lahko trmasto vztrajanje pri uresničitvi le teh podjetje ponovno  pripelje na rob 
insolventnosti. Kaj sledi temu pa se vsi še predobro spomnimo iz leta 2014. Poudari, da vse to 
zelo negativno vpliva na stanje zaposlenih in posledično tudi do poslovnih partnerjev in bank (v 
postopku je pridobitev kredita za družbo HTZ). 
 
Glede EDČ uprava smatra, da je delala v skladu s KP PV in veljavnimi zakoni in spoštuje odločno 
IRSD, vendar je sedaj primer na ustavnem sodišču in dokler le to ne odloči o zadevi , uprava ne 
bo spreminjala delovnega časa. Poslovodstvo je za kompromisni predlog, ki ga je v imenu 
zaposlenih predlagal sindikat SPESS-PV in ga lahko realizira v najkrajšem času, vendar želi 
pridobiti mnenje MDDSZ in IRSD da je takšna rešitev zakonita. V vsakem primeru bo potrebno 
sprejeti aneks h KP PV .  
 
V nadaljevanju je g. Golob odgovoril na nekaj vprašanj; 
 
V: Ali je poslovodstvo plačalo kakršnokoli kazen glede odločbe o EDČ ali prejelo kakršno koli    
nadomestilo s strani HSE zaradi predvidenega povečanja stroškov ob uveljavitvi EDČ? 
O: NE. Nismo plačali noberne mandatne kazni niti od nikogar prejeli nobenega eura.  
Zadeva je na ustavnem sodišču (US). Dokler ne bo pravnomočne odločbe poslovodstvo ne bo 
ukrenilo. Inšpektorat je podaljšal realizacijo odločbe do 31.3.2018. Če do tega datuma prejmemo 
odgovor iz ministrstva, da je kompromisni predlog zakonsko sprejemljiv, ga bomo realizirali, v 
nasprotnem primeru čakamo sodno odločbo od US. 
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V: Stalno napredovanje: sodelavec se je upokojil, njegovo delo je prevzel mlajši sodelavec, ki pa 
še do sedaj ni napredoval v njegov naziv. Kje se zatika? 
O: Stalno vertikalno napredovanje je. Vodje morajo posredovati predloge naprej.  
 
V: Ali je družba SIPOTEH udeležena pri pogajanjih za nagrado za delovno in poslovno uspešnost 
za leto 2017? 
O: Ne. Za izplačilo nagrade družba SIPOTEH ni planirana. Je pa potrebno izvesti pogovore z 
vašim direktorjem. 
 
V: Glede na to, da je v zadnjih novicah stavkovnega odbora SDRES navedeno, da bodo 
stavkovne zahteve predane v imenu zaposlenih in ne v imenu stavkovnega odbora SDRES, 
potem ostali socialni partnerji pričakujemo vključitev v pogovore oz nadaljevanje pogajanj o 
temah, ki so odprte že od meseca decembra. 
O: Če poslovodstvo prejme stavkovne zahteve v imenu zaposlenih bo sklicalo zbor delavcev na 
katerem bo poslovodstvo zahtevalo pojasnilo in pisno opredelitev vseh prisotnih. 
 
Direktorica HTZ ga. Koželjnik je odgovorila na nekaj vprašanj: 
 
V: V mesecu decembru smo vam posredovali dopis v katerem vas pozivamo, da pravice 
(prejemke) zaposlenih v vaši družbi uskladite tudi s KP kovinske industrije Slovenije in določite 
datum sestanka na katerem bomo dorekli način in datum izplačila morebitnih prikrajšanj. 
O: Imamo skoraj pripravljeno in usklajeno in pričakujem, da se bomo tokom naslednjega tedna 
sestali z reprezentativnim sindikatom v družbi in SD HTZ ter dorekli zadevo. 
 
V: Ali lahko pojasnite navedbe tistih, ki niso hoteli podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, da ste jim 
ponudili druge bolj ugodne? 
O: V pogodbah o zaposlitvi nismo ničesar spremenili. Nekaterim smo dodali le tiste omejitve, ki 
jih je naknadno odobrila Invalidska komisija.  
 

K točki 5: Obravnava delovnega koledarja za leto 2018  

 
Prisotni člani IO SPESS PV so se seznanili z novim predlogom vsebine delovnega koledarja za 
leto 2018. Koledar predvideva večje število delovnih sobot, s čimer povprečna letna obremenitev 
ne presega 40 ur na teden in je s tega vidika skladen s KP PV. Zaradi večjega števila delovnih 
sobot v prvi polovici leta, s katerimi se prilagajamo povečani proizvodnji in remontu bloka 6 v 
TEŠ ter zaposlenim omogočamo tri daljše sklope prostih delovnih dni, pa ni popolnoma skladen 
z ZDR-1. Menimo, da omenjena pomankljivost ne odtehta dobrobiti, ki jo prinesejo trije sklopi 
daljših odsotnosti in prilagajanje proizvodnje TEŠ.  
Morebitne rdeče dnine, ki bodo potrebne za zagotavljanje plana proizvodnje, morajo biti 
najavljene vsaj teden dni preden bodo opravljene. Sindikat  še opozarja na korekcijo 
nepravilnega zapisa dnin (nepravilno označeno).  Zaradi tega so v zvezi s ponujenim koledarjem 
sprejeli sklep: 
 
 
Sklep IO SPESS-PV, 11.1.2018/1:  IO SPESS PV ugotavlja , da  predlagani delovni koledar 
predstavlja 40 urni delovnik. Delodajalsko stran ob tem poziva, da naj predlog uskladi 
(korekcija nepravilnosti).  
 

- K točki 6: Poročilo o poteku pogajanj za spremembo KP PS in KP PV 

 
Za področje KP je predsednik sindikata SPESS prisotne na kratko seznanil s stanjem na obeh 
pogodbah: 
- Pri pogajanjih za KP PS so se pogajalske skupine delodajalcev in delojemalcev sestale na 

pogajanjih. Predsednik je prisotne ustno seznanil, da so pogajanja po daljšem premoru 
ponovno v teku in so konstruktivna, ustno poda napredek pri posameznih členih. 

- Pri pogajanjih za KP PV  so obe strani pričele z obravnavo dejanske vsebine bodočih 
poenotenih PKP v skupini HSE in sprejetju poslovnika. Delo je konstruktivno, povdarjeno je 
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bilo, da jih čaka izredno naporno delo zaradi velikih razlik med trenutno veljavnimi pogodbami 
in specifiki dela. IO je bil seznanjen z doseženimi dogovori, objava samih dokumentov pa 
zaradi postopka pogajanj ni mogoča.  

 

K točki 7: Spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta pokojninskega zavarovanja 

 
Predsednik SPESS (Bršek Peter) je predstavil povzetek dogajanja na to tematiko: 
S 1.1. 2018 je v veljavi nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja s katerim se je znižala 
upravljavska provizija ter povečala prispevna stopnja za zaposlene na delovnih mestih 12/17 na 
8,8%, na DM 12/16 na 8,4% in na DM 12/15 na 8,2%. To velja za vse tiste, ki niso bili vključeni 
v sistem t.i. stare benificirane delovne dobe. Za te upravičence ostaja v veljavi prispevna stopnja 
v višini 8 % do 30.06.2019. Pogajanja za spremembe se nadaljujejo v okviru odbora SODPZ in 
v sodelovanju z drugimi sindikati pri pripravi spremembe 202 člena ZPIZ-2B. 
 

K točki 8.: Solidarnostne pomoči 

 
IO SPESS PV je pregledal in potrdil naslednje prošnje: 
 
Solidarnostna pomoč se dodeli: 

- Peter Pevec 200 € 

- Božo Mitrovič 200 € 

- Ivanka Kondič 200 € 
 
 

Zaradi izpolnjevanja pogojev, se povečan BVP odobri: 

- Robert Rančnik.   
 
Kovač Alešu se zavrne izplačilo solidarnostne pomoči. 
 

K točki 9: Razno 

 
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS), SPESS – Sindikat Premogovnika 
Velenje je s strani Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) dne 9.1.2018 
prejel pobudo za enotno nastopanje in skupno vročitev stavkovnih zahtev poslovodstvu 
Premogovnika Velenje in HTZ.  
Podrobno smo preučili vseh 13 stavkovnih zahtev sindikata SDRES. Na tem mestu moramo 
opozoriti na nekorektne objave v medijih s strani navedenega sindikata, ki so očitno usmerjene 
zgolj v nepotrebno ustvarjanje razprtije med zaposlenimi in pridobivanje novega članstva. 
Po posvetovanju z našimi člani, IO SPESS-PV ugotavlja, da del članstva podpira posamezne 
stavkovne zahteve, nikakor pa ne vseh, saj se o nekaterih izmed njih naš sindikat že nekaj časa 
aktivno pogaja. O nekaterih zahtevah pa smo se dogovorili že pred časom in čakamo le še na 
njihovo realizacijo.  
 
 
Nekatere zahteve so po našem mnenju nerealne ali celo nezakonite in se zaradi njih pod vprašaj 
postavlja tudi zakonitost stavke. Zaradi vsega naštetega je IO SPESS-PV oblikoval zahteve za 
katere menimo, da so v tem trenutku najbolj pereče in nujne.  
Vodstvo sindikata SPESS-PV nadaljuje z intenzivnimi pogajanji tudi v letu 2018, pri čemer 
trenutno potekajo dogovori s poslovodstvom glede naslednjih odprtih vprašanj: 
- s poslovodstvom se sklepa dogovor o višini in načinu izplačila nagrade za delovno in poslovno 
uspešnost za leto 2017; 
- v okviru pogajanj za spremembo KP PS, se dogovarjamo za povišanje izhodiščnih plač; 
- intenzivno si prizadevamo za ureditev vprašanj glede efektivnega delovnega časa v skladu s 
predlogom, podprtim s strani 836 delavcev na način, da bo ureditev delovnega časa ekonomsko 
ugodnejša za zaposlene, pri tem pa se ohrani tudi socialni položaj zaposlenih; 
- v zaključni fazi je podpis aneksa h Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje za mentorski in 
inštruktorski dodatek s pisnim zagotovilom, da bo ta izplačan tudi za leto 2017; 
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- v teku so pogajanja glede izplačila regresa za leto 2018; 
- pogajamo se za ureditev vprašanj stalnega in mesečnega nagrajevanja; 
- od decembra smo v pogovorih z upravo HTZ za uskladitev izplačil v skladu s KP kovinske 
industrije Slovenije in ureditev vprašanja agencijskih delavcev; 
- ponovni izračun potnih stroškov za vsakega upravičenca v skladu s KP PV; 
- ter druga vprašanja, med drugim dalje potekajo pogajanja za ohranitev ali izboljšanja pravic, ki 
jih zagotavljata tako Kolektivna pogodba Premogovništva Slovenije, kot Kolektivna pogodba 
Premogovnika Velenje. 
V kolikor se v ključnih zadevah do 28.02.2018 ne uspemo dogovoriti s poslovodstvom se bo IO 
SPESS –PV preimenoval v stavkovni odbor. 
Mnenje večine članov je, da zbrani podpisi s strani sindikata SDRES niso direktna podpora 
stavki, ampak poziv h dialogu med sindikatoma in kot opozorilo poslovodstvu, da hitreje rešuje 
izpostavljeno problematiko. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Seja je bila končana ob 11.00 !  
 
 
 
 
 Zapisal:                            Predsednik SPESS-PV: 

HRIBAR Franci                                                Simon Lamot 


