Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
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Gledališka ulica 2, 3000 CELJE

Delo v mesecu FEBRUARJU-2012
Tudi v tem mesecu smo sledili nizu dogodkov, ki so narekovali delo oz. tempo reševanja
problemov v regijski organizaciji, kot tudi v določenih sindikalnih podružnicah.
Že v začetku meseca smo vsem sindikalnim podružnicam-predsednikom, poslali pisno opozorilo
oz. navodila z začetkom rokov za pripravo in oddajo zaključnih računov za finančno materialno
poslovanje sindikalnih podružnic za preteklo leto 2011. Še posebno smo opozorili na datuma tokrat
izjemoma 29.02. 2012, ko so morali oddati dokumentacijo na AJPES in 31. 03. 2012 ko morajo oddati
dokumentacijo na DURS.
Večini sindikalni podružnic smo s pomočjo e-pošte smo poslali »februarsko sindikalno listo« s
tekočimi aktualnimi podatki, ostalimi smo le to poslali po redni pošti.
V sindikalni podružnici NOVEM-a-Ložnici smo sklicali dva usklajevalna sestanka z vodjem novega
oddelka Pur-programa in direktorjem podjetja. V obeh terminih smo reševali oz. usklajevali notranje
težave pri organizaciji dela za zaposlene in vročitvi novih pogodb o zaposlitvi, ki bi jih morali dobiti
zaposleni. V mesecu januarju je bil podpisan tudi »Aneks št 9« k podjetniški kolektivni pogodbi
za uskladitev-povišanje vseh osnovnih plač v podjetju za 3%. V letu 2011 smo uspeli v pogajanjih
z delodajalcem doseči dogovor, da je od junija do decembra izplačeval za vsak mesec uskladitveni
dodatek v višini 2,5% osnovne plače vsakega posameznika. Dogovorili smo se, da se v naslednjem
mesecu izvede seminar za člane IO (obrazložitev izračunov plač, davki, DDV) in skliče sestanek IO
in uprave podjetja, seminarja pa se morajo udeležiti vsi člani IO.
V sindikalni podružnici SAPS-a Prebold je bil sklican sestanek, kjer smo reševali tekočo
problematiko dela znotraj podjetja v določenih oddelkih. Ponovno so bili izpostavljeni problemi oz.
odnosi med zaposlenimi in nekaterimi vodstvenimi strukturami. Že večkrat v preteklosti so
posamezniki izpostavili probleme medsebojnih odnosov, ki večkrat preidejo na nizek nivo. Zato smo
vodstvo - vodjo kadrovske službe ponovno opozorili na omenjeno problematiko, kot tudi nenehno
izpostavljanje in ponavljanje tovrstnih problemov. Na sestanku smo ponovno podali zahtevek-pisni
dopis sekretarja za realizacijo povišanja vseh osnovnih plač v podjetju. Dogovorili smo se, da se skliče
IO, kjer bomo zavzeli stališče glede določenih vsebin in načina dela v naprej.
V sindikalni podružnici EMO-ETT Celje je bil v jedilnici podjetja sklican zbor delavcev, katerega
je vodil predsednik podružnice ob pomoči sekretarja SKEI-ja regije. Udeležil pa se ga je tudi direktor
podjetja. Obravnavana je bila problematika podjetja od pravočasnega izplačevanja plač do podajanja
informacij o poslovanju v preteklem letu in planu dela za leto 2012. Direktor je predstavil plan dela in
naročil za leto 2012 in poročal, da se podjetje trudi pridobiti še dodatne posle z dobavitelji pa doseči
dogovor za dobavo materiala za zagotavljanje stabilnosti proizvodnje. Pojasniti je moral zakaj je prišlo
do zamika izplačila plače in da je podjetje upoštevalo dopis o povečanju plač po zakonu o ZMinP in
usklajevanju z letno inflacijo mesecem z januarjem naprej. V nadaljevanju je sindikat podal zahtevo,
da se stvari uredijo v roku dveh mesecev, kar se tiče ponovnega tekočega rednega izplačila plač s
povišanjem, da se o vsaki spremembi tekoče obvešča zaposlene in predsednika sindikata. Direktor je
podal oceno, da se bodo stvari v tem času tudi stabilizirale in da je dodatne nepredvidene velike
stroške podjetje plačalo tudi za ogrevanje v zimskih mesecih. Po tem planu bi podjetje ostalo na isti
strukturi zaposlenih razen tistih, ki bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev.
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V sindikalni podružnici konference lokacije- Štore je bila sklicana redna seja IO konference
lokacije. Člani so sprejemali in v nadaljevanju potrdilii program dela za leto 2012, pregledali so
osnutek finančnega poročila in poročilo o delu za leto 2011. Člani konference pa so ponovno
obravnavali točko dnevnega reda in sicer status delovanja sindikalnih podružnic znotraj konference.
Vsi člani so aktivno sodelovali v razpravi ponovno pa smo pregledali vse sprejete dokumente od
pravil o organiziranju in delovanju konference sindikalnih podružnic lokacije Štore, pravnega mnenja
SKEI-ja Slovenije do pravil statuta SKEI-ja Slovenije. Na koncu so člani potrdili dosedanje
delovanje konference, kot dobro in v prid članstva tudi v bodoče. Predsedniku podružnice Valji
pa predlagali, da se skliče IO in da se o tem ponovno opredelijo in v primeru sprejetih sklepov o tem
obvestijo konferenco, ki bo ponovno zasedala. Predsednik konferenca ja podal še informacijo, da
so v podjetjih na lokaciji realizirali dvig osnovnih plač zaposlenih za 3% kot je bilo sprejeto po
dodatku h KP dejavnosti. Povedla je še, da bo v mesecu marcu na njihovi lokaciji potekala seja
Komisije za statutarna vprašanja katere član je tudi Vojko Kocman iz podjetja Valji Štore.

Iz seje IO sindikata SKEI
konference lokacij Štore

V tem mesecu je potekal
drugi del seminarja o stresu
na delovnem mestu v
projektu C4C katerega so se
morali obvezno udeležiti tudi
naši člani IO ReO SKEI-ja Celje.
Sklicana je bila 3. redna seja IO ReO SKEI Celje, kjer smo obravnavali poročilo o delu za preteklo
leto 2011, predlog finančnega poročila za preteklo leto, kot tudi za AJPES in DURS. Na seji v mesecu
marcu pa bo IO ReO SKEI obravnaval predlog programa dela in predlog finančnega načrta za leto
2012. Program dela in finančni načrt bosta pripravljena v smislu racionalizacije poslovanja.
V sredini tega meseca je bil organiziran tudi seminar na temo »Kako pripraviti letno poročilo za
sindikata za 2011«. Seminar je zajemal vse bistvene sestavine, ki so potrebne za pripravo le tega.
Seznanili in pregledali smo vse zakonske podlage, knjigovodske evidence, vodenje poslovnih knjig,
prihodkov in odhodkov do zakona na področju blagajniškega poslovanja in ostalo. Seminar je bil zelo
dobro obiskan in je bil priporočljiv za vse sindikalne podružnice. Udeležilo se ga je zadostno število
naših predsednikov iz sindikalnih podružnic ReO SKEI-ja Celje, ki se pri svojem delu srečujejo s
finančno materialnem poslovanju.

2

Člani,
predsedniki
sindikalnih
podružnic
SKEI na seminarju »kako
pripraviti letno poročilo

V tem mesecu smo našim petim članom SKEI, svetovali s strokovnim nasvetom sekretarja in sicer iz
področja pravic »starejši delavec« V sindikalno podružnico SKEI Tegometall pa strokovno mnenje o
»prerazporeditvi delovnega časa« in uvedbi večizmenskega dela. Sekretar je s pomočjo
računovodskega servisa pripravil in oddal poročilo SKEI regijske organizacije na AJPES. V podjetje
sindikalne podružnice pa je sekretar posredoval dopis v zvezi s tekočim izplačilom plač in predlog za
izvedbo sestanka v naslednjem mesecu. V tem mesecu smo v Delavski hranilnici našim članom
pomagali pridobiti kreditne aranžmaje pod bolj ugodnimi pogoji.
V Celju: 14. 03. 2012

Zapisal sekretar ReO Celje
Mirko HIRCI
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