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Radovljica, 25. feb. 2011
POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2010
Tako kot leto 2009 , se je tudi leto 2010 pričelo burno, z napovedjo
stavke v panogi kovinska industrija. Z uspešnostjo naše pogajalske
skupine, pa stavka ni bila potrebna. Prvo polovico leta je zaznamovalo
povečanje osnovnih plač v vseh treh panogah KP , njihovo usklajevanje
po podjetjih in Zakon o minimalni plači, ki nas je do neke mere
razveselil, po drugi strani pa je prinesel zaradi uravnilovke precej
nejevolje po podjetjih, ki je v delovno intenzivnih podjetjih zaradi nižjih
plač toliko bolj prisotna. V naši regiji povečanje minimalne plače ni
povzročilo večjih težav, saj poslovodstvo v nobenem podjetju, kjer smo
prisotni, ni pozvalo sindikat, za soglasje po postopnem zvišanju
minimalne plače. Zaznati je bilo da se gospodarska kriza iz leta 2008 in
2009 še ni povsem umirila. Predvsem v manjših podjetjih v regiji je bila
prisotna še v prvi polovici leta, v večjih podjetjih pa je bilo stanje v
začetku leta že bolj optimistično. Večina podjetij se je že ob koncu leta
2009, ali začetku 2010 vrnila na 40 urni delovni teden in na plače pred
zmanjšanjem, zaradi krize.
V nadaljevanju leta smo z veliko napora in tudi s stavko reševali položaj
zaposlenih v tržiškem podjetju TIKO, kjer nam je uspelo prisiliti
poslovodstvo in lastnika v menjavo lastniške strukture in poslovodstva.
Stanje se sicer še ni dokončno stabiliziralo, vendar pa je veliko bolj
optimistično, saj so zaposleni iz zaostanka treh plač v juliju, do konca leta
zaostajali le še za eno.
V prvi polovici preteklega leta se nam je pridružil Sindikat
ISKRAEMECO s 619 člani, ki je bil do tedaj pod okriljem kranjskih
sindikatov, vendar smo se kaj hitro srečali s programom presežnih
delavcev. Za reševanje problemov, pravno pomoč in svetovanje, smo
odprli pisarno v Kranju, ki pa je namenjena tudi ostalim našim članom v
Kranju in okolici. V tem času je bila nudena pravna pomoč več kot 100
našim članom, izdelanih preko 70 pravnih mnenj, zelo veliko pa je bilo
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tudi odgovorov na vprašanja preko e-pošte in telefona, 18 primerov pa je
ali se bo reševalo pred pristojnimi sodišči.
Seveda da življenje in delo ni prelepo poskrbi naša do delavcev in ostalih
državljanov, »prijazna vlada in parlament« s predlogi in sprejetjem nove
zakonodaje, ki je do dobra razburkala javnost. Skozi vse leto smo bili
prisotni tudi v ostalih podružnicah, tako fizično kot tudi preko
elektronskih medijev. Podrobnosti mesečnega dela, pa so opisane v
mesečnih poročilih.
V okviru regijske organizacije je delovalo 23 sindikalnih podružnic z
2634 člani. Ob koncu leta je prenehala delovati sindikalna podružnica v
podjetju Tehtnica, zaradi pripojitve podjetja k DOMEL-U. V letu 2010
smo imeli 4 redne seje in eno izredno sejo REO, ter sejo nadzornega
odbora, ki je podal pozitivno in pohvalno mnenje o poslovanju regijske
organizacije za leto 2009, tudi leto 2010 smo zaključili uspešno, s
pozitivnim poslovanjem.
Skupaj s kolegi iz Koroške smo organizirali delovni posvet sindikalnih
zaupnikov z vodstvom SKEI , na Koroškem .
Gibanje članstva v preteklem letu je dobro, saj beležimo 715 vstopov in
225 izstopov. Večina izstopov je posledica prenehanja delovnega
razmerja v podjetjih bodisi zaradi upokojevanja ali iz razloga presežnih
delavcev.
Udeležili in sodelovali smo na sejah organov SKEI Slovenije, sodelovali
smo tudi na aktivnostih v okviru ZSSS.
Udeležili smo se zimskih športnih iger na smučišču trije kralji nad
Slovensko Bistrico, kjer smo zasedli dobro tretje mesto, z zaobljubo, da
leta 2011 stopimo na prvo mesto. Na letnih športnih igrah v Zagorju se s
tako uvrstitvijo nismo mogli pohvaliti, saj je prevladovalo predvsem
Coubertinovo načelo, važno je sodelovati… . Naši člani so več ali manj
uspešno namakali tudi trnke, na državnem prvenstvu v lovljenju rib s
plovcem.
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PLAN 2011
Glede na volilno leto 2011, nam bo prednostna naloga izvoliti organe po
podružnicah in v regiji.
Načrtujemo:
-nudenje pomoči in svetovanje podružnicam
-pravno pomoč
-štiri sestanke IO
-tri sestanke ReO
- tri izobraževanja članov regijskega odbora in izobraževanja zaupnikov
po podjetjih.
-udeležba na zimskih in letnih športnih igrah, ter ribolovu
-udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI
-aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva
Sekretar
Stane Habjan
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