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Radovljica, 6. 4. 2010
POROČILO O DELU IN DOGODKIH MESECA MARCA
2010
Za uskladitvijo plač po aneksih k KPD, je začetek marca
zaznamoval Zakon o minimalni plači, ki pa očitno ni spravil v
probleme podjetja na Gorenjskem, saj poslovodstvo v nobenem
podjetju ni pozvalo sindikat na usklajevanje in za soglasje po
postopnem prehodu na minimalno plačo, kar nas seveda veseli.
V začetku meseca smo se ponovno sestali z IO sindikalne
podružnice LTH ULITKI, kjer smo dokončno razjasnili in
uskladili različna mnenja sindikalnih zaupnikov.
V Iskraemecu smo se dogovorili o prestopu sindikata
Iskraemeco, ki je deloval v okviru Sveta Gorenjskih Sindikatov
v SKEI. Tako se je število članov v Regijski organizaciji
povečalo za 619 članov. Skupaj smo uskladili predlog
Socialnega sporazuma za leto 2010, katerega je sindikat
posredoval vodstvu podjetja. Socialni sporazum vsebuje
kadrovsko politiko (povečanje - zmanjšanje zaposlenih, prehodi
med organizacijskimi enotami), gibanje plač, regres za letni
dopust, delovni čas (prerazporeditev del. časa, delo preko
polnega del. časa in plačilo tega), letni dopust, sredstva za
šport,oddih in kulturo zaposlenih, ter pogoje za izplačilo
božičnice. Socialni sporazum je v Iskraemecu ustaljena praksa
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že precej let in se je obnesel zelo dobro, saj zaposleni vnaprej
zvedo kaj in kako bo z dejavniki ki vplivajo na njihove pravice
in obveznosti, podpisnike pa zavezuje k njegovemu izvajanju.
Takšen dogovor bi bil lahko vzorčen primer še za kakšno
podjetje. Pregledali in podali smo tudi mnenje in pripombe na
pravilnik o odsotnosti z dela zaradi zdravstveni razlogov,
posredovan s strani poslovodstva.
Ponovno smo obiskali novega direktorja tržiškega Tokosa, kjer
smo se dogovorili o novem režimu mikro odmorov med
delovnim časom, katere je enostransko ukinil.
Na delovnih obiskih smo bili v sindikalnih podružnicah Non
Ferrum, LTH Ulitki, Domel in Konferenca SŽ-ŽJ.
V marcu je bilo v pregled poslanih pet dokumentov, ki
spreminjajo obstoječe kolektivne pogodbe ali druge akte, na
katere smo posredovali mnenje in pripombe.
Udeležili smo se tudi IO SKEI v Ljubljani.

Sekretar ReO SKEI Gorenjske
Stane Habjan

2

