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POROČILO O DELU ReO SKEI POSOČJE ZA LETO 2010
Že v začetku ugotavljamo,da je bilo delo v ReO SKEI Posočje v letu 2010 manj stresno kot v
letu 2009,ko so skoraj vsa podjetja imela velike težave in so vsi pretili z odpuščanjem
delavcev in nižanjem plač.
V letu 2010 so se razmere v družbah nekoliko izboljšale in ni bilo zaznati ustrahovanja o
odpuščanju delavcev,prav nasprotno saj v nekaterih družbah na novo zaposlujejo,pa čeprav le
za določen čas.
Uveljavitev Zakona o minimalni plači ni povzročal večjih težav podjetjem v Posočju,saj v
nobenem podjetju ni bila podana pobuda za soglasje po postopnem prehodu na minimalno
plačo.
Sindikalnim zaupnikom smo zagotavljali strokovno pomoč pri njihovem delu in se
udeleževali sestankov v sindikalnih podružnicah.
Za člane sindikata smo zagotovili brezplačno pravno pomoč,tudi z pomočjo kolegice Barbare
Kozina in se ji za nudeno pomoč zahvaljujemo.
V sindikalni podružnici SKEI Gostol T.S.T. smo 30.6.2010 izvedli volitve v Izvršni odbor in
Nadzorni odbor sindikalne podružnice,prišlo pa je do zapletov,ker direktor družbe nasprotoval
izvolitvi enega člana IO sindikalne podružnice. Potrebnih je bilo več sestankov,kjer smo
direktorja opozarjali,da nima pravice nasprotovati legitimno izvoljenemu članu IO sindikalne
podružnice. Po dopisu predsednice SKEI Slovenije direktorju družbe so se stvari nekoliko
umerile in IO normalno opravlja svoje delo.
Prvega oktobra smo se preseli iz prostorov OO ZSSS Posočja in sklenili najemno pogodbo z
lastnikom stavbe Kidričeva 9. v Novi Gorici. S tem smo rešili stalne spore o stroški,ki smo jih
plačevali OO ZSSS Posočja. Prostore smo uredili in pred koncem leta tudi ustrezno
opremili,tako da imamo sedaj dobre pogoje za delo.
Člani so se v letu 2010 udeleževali vseh akcij,ki jih je organiziral SKEI Slovenije. Bili smo na
protestih, kot tudi na zimskih in letnih igrah.
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