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POROČILO O DELU ZA MESEC JUNIJ 2015 

 

 

 

V mesecu juniju sem se udeležil sestanka sindikalne podružnice Carrera Optyl na povabilo, da 

predstavim članom IO spremembe nove kolektivne pogodbe dejavnosti za Elektro-industrijo. 

Člani IO Carrera Optyl so imeli kar veliko vprašanj glede  sprememb in zakaj so  potrebne 

spremembe. 

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti  za elektroindustrijo je v večino členov obdržala v enaki 

vsebini  kot je bilo v stari KPD. Spremembe katere so nastale smo morali prepričljivo in 

široko pojasniti. Bile so kar  trd  oreh  za našo pogajalsko skupino. Upam pa  si trditi, da je 

KPD za Elektroindustrijo imela najmanj sprememb. 

Med člani je bilo tudi veliko nezadovoljstva glede minimalne plače in njihovih plač, katere 

jim izplačuje delodajalec.  

Sedaj je dana možnost, da se pripravimo na septembrsko kampanjo za spremembo minimalne 

plače. Prav je, da se vsi  udeležimo in tako zberemo čim več  podpisov za spremembo 

minimalne plače. 

 

Udeležil sem se sestanka v Mariborski livarni – obrat Lenart, kjer so naši člani zahtevali 

pojasnila, zakaj izgubljajo dopust. Prav tako so nezadovoljni z odnosom svojih nadrejenih. Na 

skupnem sestanku je bilo med drugim  sklenjeno da se čim prej skliče sestanek z Upravo in 

vodstvom družbe obrata MLM  Maribor – Lenart. 

 

Težave z izplačilom plač so se pojavile tudi v tovarni Kos in srpov Lovrenc na Pohorju, in pri 

dogovoru za izplačilo regresa. Rezultat skupnega  posvetovanja je, da je bilo opravljeno 

izplačilo plače, sicer  z zamikom. Regres pa bi naj bil izplačan v treh delih – zaradi finančne 

situacije –  predvsem zmanjšanje naročil. 

 

S sekretarjem SKEI za KP in PS Bogdanom Ivanovičem sva sodelovala pri snemanju oddaje 

bivših   podjetjih, in sicer  stare Metalne in bivšega TVT Boris Kidrič.  Namen oddaje je bil 

prikazati kaj so omenjena podjetja pred časom nudila  oz. omogočila svojim zaposlenim, in 

kako je žal danes…. 

 

Člani naše regije smo se odzvali povabilu ZSSS Podravja in Koroške, katera je organizirala  

posvet   kako  sodelovati pri aktivnostih – zbiranju podpisov glede minimalne plače.  
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