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POROČILO O DELU ZA LETO 2019
V koledarskem letu 2019 sta se redno sestajala Izvršni in Regijski
odbor SKEI Koroške. Na vseh sestankih smo obravnavali tekočo in
aktualno problematiko na Koroškem in v Sloveniji. Stalnice na naših
sestankih so bile : aktualna problematika v podjetjih, plače in trg
delovne sile, pridobivanje novega članstva, športne in družabne
aktivnosti za člane in teme, ki so jih na sejah organov in komisij
obravnavali pri SKEI Slovenije.
Aktivnosti na področju plač, izplačilu regresa za LD in nagrade
zaposlenim ob koncu leta
Čez celo leto smo bili v vseh podjetjih zelo aktivni na področju dviga
plač. Podlaga za še večje pritiske na delodajalce je bil organiziran
protestni shod na Ravnah, ki je bil novembra 2019. Na shodu so nam
podporniki dali kar nekaj pooblastil, ki so kolegam sindikalistom v
podružnicah olajšali pogajanja za dvig osnovnih plač. Kot prioriteta
smo si zadali, da se zmanjša število podjetij na Koroškem, kjer
zaposleni prejemajo dodatek do minimalne plače. To nam je z
razgovori in prepričevanjem delodajalcev skoraj v celoti tudi uspelo
Posebno poglavje so podjetja SIJ ( Metal Ravne, Ravne Systems in
ZIP Center ). V teh podjetjih smo zaradi ignorance lastnikov
organizirali tudi dvourno opozorilno stavko.
Stavkovne aktivnosti v navedenih podjetjih smo na začetku leta
zamrznili saj so se lastniki odločili, da malo popustijo zahtevam
sindikata. Sprejet je bil dogovor, da se bo pripravil nov plačni sistem,
ki bi imel za posledico tudi višje plače zaposlenih. Postavili smo si
tudi časovni rok za uveljavitev novega plačnega sistema v SIJ Metal
Ravne ( julij 2019 ), ki pa je stopil v veljavo šele 01.01.2020.

Potrebno je omeniti, da je med letom bil zamenjan glavni Direktor SIJ
Metal Ravne, g. Andrej Gradišnik in da je na njegovo mesto bil
imenovan g. Urnaut.Takoj po uveljavitvi novega plačnega sistema se
je videlo, da za popolno izvedbo plačnega sistema ne bo dovolj
denarja in prišlo je do odstopanj. O tem smo obvestili direktorja
družbe in lastnike. Razgovori in prepričevanja na to temo še potekajo,
kar pa je ostalo, so pa jezni in razočarani delavci, ki so iz vsega
navedenega pričakovali bistveno več. Da bi bila mera polna, je
vodstvo družbe SIJ Metal Ravne marca enostransko odpovedalo PKP.
Nova je bila po pogajanjih podpisana novembra, je pa prišlo do kar
nekaj sprememb pri sami vsebini PKP.
Letos bo proslava ob 400 obletnici jeklarstva na Koroškem. Kako bo
ta proslava potekala ob takšnem številu nezadovoljnih delavcev si ne
znamo predstavljati.
V ostalih družbah na Koroškem nismo imeli takšnih problemov in
pohvala za dobre rezultate pri pogajanjih za dvig plač gre prav vsem
sindikalnim podružnicam na Koroškem.
Po sprejetju novega zakona o višini regresa za letni dopust so bila na
Koroškem redka podjetja, ki so regres izplačala po KPD, pravzaprav
sta to bili samo podjetji STRUC Kovačija Muta in CIMOS Livarna
Vuzenica. Vsa ostala podjetja so izplačala regres zaposlenim v
bistveno višjem znesku.
Isto velja za izplačilo nagrade ob koncu leta. Bili smo zelo aktivni in
le nekaj podjetij se je odločilo, da zaposleni ob koncu leta ne dobijo
ničesar ( med njimi so žal podjetja kot so SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne
Systems in CIMOS Livarna Vuzenica ).
Proslave ob mednarodnem delavskem prazniku 1. MAJ, delo z
mladimi, nudenje pravne pomoči, promocija,
Kljub številnim aktivnostim smo bili redno gosti radia Slovenj
Gradec. V času, ki nam je bil na razpolago smo predstavili vse naše
akcije povezane z prej naštetimi aktivnostmi.
Preko oglasnih desk v podjetjih smo naše člane redno obveščali o vseh
aktivnostih ZSSS , sindikata SKEI in državnih organov ( sprememba
zakonodaje ).
Organizirali smo dve proslavi ob mednarodnem delavskem prazniku
1. MAJ. Proslavi sta bili v Mežici in na Ravnah. Slavnostni govornik
na Ravnah je bil predsednik Vlade RS.

Organizirali smo dve predstavitvi o delu z mladimi pri SKEI
Slovenije. Obe predstavitvi v šolah na Ravnah in v Slovenj Gradcu sta
bili zelo dobro obiskani.
Vsako sredo nudimo svojim članom brezplačno pravno pomoč.
Uspešno smo rešili vsakega člana, ki je potreboval nudenje pravne
pomoči. Tudi zadeve, ki so se obravnavale na sodišču so se odločile v
korist naših članov. Vložena je bila tožba za manj izplačane plače
zaposlenih v bivšem podjetju Sistemska Tehnika. To podjetje je kupil
SIJ, ki pa noče slišati o kakšni poravnavi za nazaj. Ker ni posluha in
ker so se bivši zaposleni in zaposleni odločili za tožbo, smo njihovi
zahtevi tudi ugodili. Epilog vložene tožbe je bil, da je SIJ popustil in
je s sindikatom sklenil izvensodno poravnavo. Manj izplačana denarna
sredstva za dobo 5 let bo tako prejel vsak od še zdaj zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojencev. Pri tem se je zaradi našega zalaganja v
sindikat SKEI seniorji včlanilo kar nekaj upokojencev.
Zaradi naše prepoznavnosti nas vse več akterjev vabi na okrogle mize
s poudarkom na teme : organiziranost, delo in aktivnosti sindikata
SKEI na Koroškem, Sloveniji in EU.
Ne glede na številne upokojitve, odhodov na delo v tujino nam je
uspelo zadržati število članov SKEI pri številki, ki je bila leto dni
poprej. Imamo še veliko rezerve pri večjih družbah in v teh podjetjih
bomo še bolj aktivni pri pridobivanju novih članov. Je pa tudi res, da
je v teh večjih podjetjih ogromno število tujih delavcev in jih članstvo
v sindikatu ne zanima.
Druga prioriteta v letu 2020 bo ustanovitev aktiva mladih. Da je
interes se je pokazalo pri udeležbi na seminarju v Omišalju. Pa tudi
sicer je kar nekaj mladih aktivistov, ki jih zanima delo v sindikatu.
Druge aktivnosti za člane SKEI
Udeležili smo se vseh športnih srečanj, ki jih je organiziral sindikat
SKEI in ZSSS.
Visoka je bila udeležba naših članov na zimskih igrah SKEI na
Pohorju( 125 udeležencev ) in na letnih igrah SKEI v Novi Gorici ( 58
udeležencev ).
Naše udeležence smo poslali še na državno prvenstvo SKEI Slovenije
v kegljanju in ribolovu kjer so dosegli vidne rezultate.
Na podlagi letnega plana aktivnosti je naša športna komisija
organizirala še regijsko tekmovanje v : nogometu, ribolovu in

kegljanju. Ni nam pa uspelo organizirati tekmovanja v odbojki na
mivki.
Članom SKEI na Koroškem smo omogočili, da so si lahko
organizirano ogledali finale svetovnega pokala v smučarskih poletih v
Planici.
Sodelovali smo pri organizaciji strokovnih ekskurzij v Srbijo in
Slovaško.
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