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POROČILO ODELU IN DOGODKIH V LETU 2011
Leto 2011 se je pričelo z zbiranjem podpisov, oziroma oddajo podpisov za
referendumski ne novi pokojninski zakonodaji in zakonu o malem delu. Seveda je
zahteva za referendum morala v ustavno presojo, tako da smo aktivnosti nadaljevali
po presoji.
Glede na to da je bilo leto 2011 volilno leto na vseh nivojih organiziranosti SKEI
Slovenije, smo do konca marca dobili nove predsednike in izvršne odbore v
sindikalnih podružnicah in tudi v regijski organizaciji za Gorenjsko.
Večina podjetij v regiji je leto preživelo v dobri kondiciji, želimo si le lahko tudi
takega nadaljevanja v letu 2012. Problemi pa so še vedno v nekaterih podjetjih, kjer se
kriza vleče že kar nekaj časa. Tako smo se v sredini leta srečali z lastnikom podjetja
Štruc Tokos, direktorjem podjetja in županom Tržiča v želji, da najdemo pot in skupni
jezik za rešitev podjetja. Bile so to le želje in samo ambicioznosti mladega direktorja
in potrpežljivosti zaposlenih se gospod lastnik lahko zahvali, da mu podjetje še deluje.
Zadovoljni smo lahko s postopno sanacijo podjetja Tiko Tržič. Stanje se je po
prevzemu podjetja in prihodu novega lastnika izboljšalo, delavci so dobili zaostale
plače (v zamudi so z delom regresa). Malo manj zadovoljni pa smo z odnosom do
sindikata, ki kljub odrekanju v preteklosti in veliki podpori zaposlenih novemu
lastniku, le ta ni navdušen nad sindikalno organiziranostjo v njegovem podjetju.
Pogajanja za povečanje plač v podjetju Kladivar iz Žirov, so prinesla le polovičen
uspeh,kljub smeli napovedi vodstva po večjem povečanju plač za leto 2011. Ali je
vzrok tuj lastnik ali pa poslovodstvo bomo videli v letu 2012, ko bomo nadaljevali z
aktivnostmi.
V podjetju LTH Ulitki smo skupaj z vodstvom podružnice dosegli dogovor z upravo o
najnižji izplačani neto plači v podjetju, za normalni delovni čas.
Razveselila pa nas je tudi naša pogajalska skupina z doseženim dogovorom z
delodajalci, o povečanju najnižjih osnovnih plač za vse tri panoge kolektivne
pogodbe.
Skozi vse leto smo bili prisotni tudi po ostalih podružnicah v regiji tako fizično, kot
tudi preko elektronskih medijev.
Tudi pravna služba je bila aktivna z izdelavo elektronskih odgovorov na vprašanja
članov, s pregledom aktov delodajalcev in sindikatov, opravljenih je bilo veliko
pravnih svetovanj, vloženih preko 40 tožb na pristojna sodišča in izpeljanih več
izrednih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavcev.
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V okviru Regijske organizacije je v letu 2011 delovalo dvajset sindikalnih podružnic.
Število članov je primerljivo z letom 2010, to je 2614.
V letu 2011 smo imeli tri seje izvršnega in regijskega odbora. Poslovanje smo
zaključili z izgubo, ki pa je po podrobnejšem pregledu posledica ne nakazila celotne
članarine preko Delavske hranilnice .
Udeležili smo se praznovanja dvajset letnice delovanja SKEI, sodelovali smo na
šestem kongresu SKEI in bili aktivni na sejah Izvršnega odbora in Republiškega
odbora SKEI. Sodelovali smo tudi v aktivnostih v okviru ZSSS.
Po tretjem mestu na zimskih športnih igrah SKEI v letu 2010, smo si postavili cilj
osvojiti prvo mesto na zimskih igrah 2011, kar nam je tudi uspelo. To kar nam kot
Gorenjcem uspe pozimi, nam ne uspe na letnih igrah. Za izgovor se zatečemo k
Coubertinu in njegovemu načelu, važno je sodelovati …. . Naši člani niso imeli
pretirane sreče tudi na prvenstvu v ribolovu.
Izvedeno je bilo prvo izobraževanje za sindikalne zaupnike iz podjetij Domel in Niko
iz Železnikov. Z izobraževanjem bomo nadaljevali v letu 2012.
Udeležili smo se konference projekta FORUM v Budimpešti in izobraževanja v
projektu Chance4Change.
Plan za leto 2012
-pridobivanje novih članov
-nudenje pomoči in svetovanje članom in v podružnicah
-pravno svetovanje in zastopanje
-izobraževanje zaupnikov
- sestanki regijskih organov
-udeležba in sodelovanje na organih SKEI in v ostalih aktivnostih
-sodelovanje na letni in zimskih igrah
Sekretar ReO SKEI Gorenjske
Stane Habjan
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