Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
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Gledališka ulica 2, 3000 CELJE

Delo v mesecu MAREC-2012
Ker je bilo v preteklem mesecu več aktivnosti oz. smo nekatere od njih prenesli v ta
čas. V podružnice smo poslali zadnjo aktualno mesečno sindikalno listo in opozorilo, da
morajo delodajalci do konca meseca izdati obvestila o številu dni dopusta. Na tem področju je
zaznati več poskusov znižanja le tega. Delodajalci pa navajajo različne razloge in potrebe.
Že takoj v začetku meseca smo v sindikalni podružnici TERHMOKON- Slovenske Konjice
sklicali sestanek z zaposlenimi, kjer smo obravnavali več točk dnevnega reda. Med drugim
smo po plačilnih listah preverjali pravilnost izračuna osnovnih plač z količnikom. Ugotovili
smo, da ta odstopa od KP in smo o tem opozorili delodajalca oz. pozvali, da uskladi podatke.
Po potrebi se bo sklical tudi sestanek pri direktorju, kjer bo sodeloval predsednik kot tudi
sekretar regije. V nadaljevanju smo se dotaknili še nekaterih ostali tem, tudi delovne
discipline in posledično kaj to pomeni po zakonu ZDR-ja oz. kakšne sankcije predvideva.
V sindikalni podružnici NOVEM-a Ložnica je bila ravno 8. marca sklicana seja IO
sindikalne podružnice in vodstva podjetja. Obravnavali smo tekočo problematiko v podjetju
od začasnega povečanega obsega del na določenih projektih, kateri projekti bodo letos
končani in plan novih projektov. Direktor je v nadaljevanju podal tudi poročilo o poslovanju
podjetja v preteklem letu 2011 in plan za prvo polovico letošnjega leta. Predsednik sindikalne
podružnice je podal kratko poročilo o zvezi z oddajo letnih poročil za AJPES in DURS.
Dogovorili pa smo se tudi za izvedbo internega seminarja, ki bo obvezen za vse člane IO
sindikalne podružnice in sicer na temo (obračun plač, sestavina plačilne liste, zakonska
podlaga podatkov pri izračunu plač…). Seminar se izvede v drugi polovici meseca marca.
Ker pa je bil sestanek ravno na 8. marecdan žena smo na koncu v podjetju
vsekakor z veliko pozornostjo opravili še
obdaritev za vse zaposlene-članice
sindikata …!

Dne 22.03. pa je bil po sklepu IO
Novem-a izveden interni seminar za člane IO na temo postopek in način izračuna plače in
sestava plačilne liste. Od kje delodajalec pri izračuna plač
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Udeleženci člani IO
na seminarju..!

dobi podatke ( iz zakona ZDR, KP, PKP in ostalih predpisov). Kako se izračuna dohodninska
lestvica in ostale obdavčitve. Predavanje je potekalo v sproščen ozračju člani pa so ga ocenili
zelo pozitivno predvsem iz naslova razumevanja vseh podatkov in virov, ki vplivajo na
izračun. Na koncu smo se zahvalili tudi naši notranji sodelavki ga. Winter Darji za podane
obrazložitve, ki jih je podala na vse teme in dodatna zastavljena vprašanja.
V sindikalni podružnici KIV- Vransko je prišlo do sklica sestanka na zahtevo sindikalni
predstavnikov. Na njem je bil prisoten podpredsednik podružnice, sekretar in izvršna
direktorica. Ponovno so bili podani problemi rednega in tekočega izplačevanja plač, ki
zaostajajo in stanja dolga pri izplačilu zaostalih jubilejnih nagrad po dogovoru iz preteklih
mesecev. Prenesli smo tudi informacijo o stiski zaposlenih, ki jih imajo z zamikom izplačila
plač in poravnavanju tekočih obveznosti položnic, kreditov in ostalega. Podati so morali tudi
informacijo o stanju pri plačilu prispevkov za zaposlene v zadnjem polletnem obdobju. Po
dogovoru je bila še isti dan na TRR zaposlenih nakazana plača. S strani direktorice je bila
prestavljena tekoča problematika in usmeritve vodstva podjetja pri pridobivanju posla in
poskusa reševanja stanja v banki za stabilno poslovanje v naprej. V primeru ponovne
zaostritve situacije se ponovno sestanemo naslednji mesec.
Konec meseca je bila sklicana leta seja IO Konference sindikalnih podružnic SKEI na
lokacij Štore, kjer so med drugim obravnavali letno poročilo o delu konference sindikalnih
podružnic, poročila o delu posameznih sindikalnih podružnic, ki so jih podali prisotni
predsedniki, podano je bilo poročilo Nadzornega odbora konference sin. podružnic. Član
republiške Statutarne komisije kolega Kocman pa je podal poročilo in mnenje komisije o
pravnem statusu sindikalnih podružnic znotraj organiziranosti konference. Predsednik
konference kolega Hribernik pa je vse prisotne seznanil o poteku reševanja problematike
statusa počitniškega doma na Rabu in obnovitve najemne pogodbe sindikalne pisarne. Na seji
je kot gost sodeloval predsednik sindikalne podružnice SIP-a kolega Ribič Jože in pa sekretar
ReO SKEI-ja Celje kolega Hirci Mirko, ki je aktivno sodeloval v določenih razpravah z
dodatnimi pojasnili predsedniku konference kolegu Hribernik.
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Predsedniki- člani konference
sindikalnih podružnic na seji v
Štorah.

Sekretar in predsednik sta se udeležila redne seje IO SKEI-ja Slovenije, ki je potekala v
podjetju REVOZ v Novem mestu. Sekretar pa je začel obiskovati obvezni izobraževalni
seminar »računalništva«, kjer si med drugim pridobiva, tako osnovna, kot vsa nadaljnja
znanja pri delu in uporabi računalništva, ki ga mora poznati pri svojem delu. To je tudi pogoj
za nadaljevanje pridobivanja poklicnega nacionalnega znanja sindikalista z polaganjem
izpitov pred komisijo in potrditve NPK preko Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Sekretar je podal pisna dopisa s sprejetimi sklepi iz seje IO ReO SKEI-ja Celje, kolegu
sekretarju Območne ZSSS-ja Savinjske (o racionalizaciji poslovanja in dela v bodoče iz tega
pa tudi postavljanje novih temeljev bodočega sodelovanja predvsem pri vrednotenju
finančnega dela..), ki je do sedaj absolutno previsok in ga je treba na novo ovrednotiti ali pa
poiskati drugo samostojno pot delovanja v bodoče…). Po sklepu mora sekretar to izpeljati v
naslednjem mesecu aprilu nato pa o tem poročati na naslednji sklicani seji IO regije.
Podanih je bilo več ustnih nasvetov našim članom iz področja zakona ZDR-ja in KP.

V Celju: 13. 04. 2012

Zapisal sekretar ReO Celje
Mirko HIRCI
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