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Z vstopom v novo leto 2013, smo nadaljevali z aktivnostmi iz starega
leta, katere so bile usmerjene v povišanje vseh plač po kolelektivni
pogodbi dejavnosti za vse tri dejavnosti. V ta namen je bila sklicana
seja regijske organizacije, na smo se seznanili o stavkovnih zahtevah
in se dogovorili o udeležbi na protestni shod pred GZS, kateri je bil
16. Januarja 2013.
Nadaljevali smo z pripravami na enodnevno opozorilno stavko, katera
je potekala 23. 01. 2013. Opozorilne stavke so se udeležili Iskra
sistemi PE kondenzatorji, PE TPV Suhor in Velika loka, Adria-Mobil
člani IO in posamezniki. Stavka je potekala na domu. Trajajoča stavka
je potekala v podjetju Secop kompresorji in zahteve tudi dosegli. Prav
tako se se v tem času zbirali tudi podpisi za trajajočo stavko.
Po stavki smo nadaljevali z aktivnostmi kot so: organizacija
krvodajalske akcije, dogovarjanje z humanitarnimi organizacijami za
dodelitev humanitarne pomoči najšibkejšim zaposlenim, vendar do
dogovora z rdečim križem in karitasom ni prišlo.
Sklicana je bila tudi seja športne komisije za izvedbo letnih športnih
iger SKEI Slovenije v naši regiji.
V marcu sem se udeležil sestanka z upravo Iskra sistemi d.d. iz
Ljubljane, Na seji so nam bili predstavljeni rezultati poslovanja družbe
za leto 2012 in plan dela z finančnim načrtom za leto 2013. Zaradi
zmanjšanja obsega proizvodnje za leto 2013 v določenih PE oz.
obratih je uprava enostransko pripravila okrep za znižanje plač
zaposlenim, kateri niso vezani na normo in sicer v višini 5-10%.
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Takemu dejanju smo nasprotovali in predlagali, da predsednik uprave
skliče zbore zaposlenih in jim predstavi situacijo in na podlagi volje
zaposlenih izpelje predvideni ukrep.
Sklicana je bila seja regijske organizacije SKEI za Dolenjsko in belo
krajino, na kateri smo obravnavali finančno poročilo za leto 2012,
poročilo NO, sprejem finančnega načrta za leto 2013, seznanili z
potekom pridobivanja novih članov, pravna pomoč, prvi maj in
organizacija letnih športnih iger SKEI Slovenije.
Na agenciji za šport je bil organiziran drugi sestanek za izvedbo letnih
iger SKEI Slovenije, na katerem so bile dogovorjene vse podrobnosti
za izvedbo iger. Sledil je razpis letnih iger in prijava ekip.
V maju smo nadaljevali z pripravami 10. Športnih iger SKEI, katere
so bile realizirane 25. Maja 2013. Udeležilo se je deset regijskih
organizacij in povabljeni so bili gostje iz Hrvaške.
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