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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2016
PLAN AKTIVNOSTI 2017
Leto 2016 je bilo leto gospodarske rasti. Že konec leta 2015 je bila
situacija po podjetjih v regiji spodbudna, dobro poslovanje in
gospodarska rast, pa se je nadaljevalo tudi skozi leto 2016. Bi dejali
super, pa ni vse tako lepo. V času krize je bil problem z
pomanjkanjem naročil, z viški zaposlenih, lani v času rasti pa je postal
problem pomanjkanje delavcev različnih profilov. Tu pa nastopi
prekarno delo, oziroma delavci zaposleni preko agencij,
»drugorazredni delavci«. Tudi v naši regiji se delodajalci večinoma
poslužujejo agencijskega dela. Zakonsko, mislim, da je tak način dela
urejen zadovoljivo, ni pa pravega nadzora nad izvajanjem. Število
agencij se je sicer zmanjšalo. Dvom, ki se poraja je, ali vse delujejo v
skladu z zakonodajo oziroma, ali so ustanovljene v skladu z
zakonskimi normami. Dobički agencij se povečujejo, delavci pa so
večinoma na minimalni plači, ne glede na to kakšno delo opravljajo
pri najemniku.
Veseli nas lahko, da je inšpektorat za delo v svojem planu dela za leto
2017, med prioritete uvrstil tudi nadzor nad delom preko agencij. V
primeru prekarnega dela bi morali večjo odgovornost nositi tudi
najemniki take oblike dela (podjetja). Končno, so to ljudje, ki tudi
ustvarjajo dodano vrednost in za zadovoljstvo zaposlenih, redno in
najetih, je različna plača za isto delo, slaba stimulacija.
Leto 2016 je bilo kongresno leto. Volitve so potekale na vseh ravneh
organiziranosti SKEI za mandatno obdobje 2016 - 2021.
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Podjetja v regiji, kjer delujejo sindikalne podružnice SKEI so v dobri
kondiciji zaključila leto 2016. Zaposlenim je bila izplačana božičnica
in po nekaterih podjetjih tudi dobiček.
V letu 2016 je prišlo do nekaterih novosti v kolektivnih pogodbah in
zakonodaji. Za boljše razumevanje smo organizirali izobraževanje za
sindikalne zaupnike o novostih na tem področju.
Zaključili smo pogajanja za novo kolektivno pogodbo v podjetju Niko
Železniki.
Skozi celo leto smo bili prisotni v vseh sindikalnih podružnicah v
regiji, tako na sestankih s sindikalnimi zaupniki kot tudi na sestankih z
vodstvi v podjetjih. Seveda pa je tam kjer težav ni, tudi komunikacija
lažja, predvsem pa prijaznejša.
V letu 2016 se je tudi na področju pravne pomoči odrazil trend
gospodarske rasti. Prišlo je do preobrata pri odpovedih pogodb o
zaposlitvi. Če so bile še v prejšnjem letu v ospredju odpovedi pogodb
o zaposlitvi s strani delavcev zaradi neizpolnjevanja obveznosti
delodajalcev do delavcev, je bilo v letu 2016 le nekaj tovrstnih
odpovedi. Povečalo se je izrekanje opozoril pred odpovedjo pogodbe
o zaposlitvi, predvsem iz razloga kršitev varnosti in zdravja pri delu
(nošenje zaščitne opreme, alkohol,…). Kljub temu, da zakonodaja za
take primere ne predvideva pravnega varstva, smo vseeno vložili
pritožbe/ugovore, zoper katere pa so se delodajalci zelo različno
odzvali. Nekaj več tovrstnih izrekov je bilo proti koncu leta, ko so se
delili bonusi (božičnice, nagrade), saj je imel izrek takega ukrepa za
posledico, da delavec ni bil upravičen do bonusa. Po pooblastilu je
bila vsem članom, ki so se znašli tako v disciplinskem postopku ali pa
v postopku odpovedi nudena pravna pomoč, svetovanje in zastopanje.
V lanskem letu so bili zaključeni sodni postopki iz preteklih let, nekaj
pa je bilo vloženih tudi novih. Na sodišče so bili vloženi spori
obračuna dodatka na delovno dobo, saj ima SKEI drugačno stališče
kot delodajalci. Iz naslova socialnega varstva ni bilo veliko zadev, saj
se jih je kar nekaj rešilo že po pritožbi na ZPIZ, tako da je bilo
vloženih le 8 tožb iz tega naslova. Ugotavlja pa se, da je pri
delodajalcih v porastu kršenje osnovnih pravic delavcev – nadurno
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delo, počitek, plačilo nadurnega dela, dopust… V vseh teh primerih
smo najprej navezali stike z delodajalcem in v večini primerov zadeve
tudi uspešno rešili. Večjih pogajanj za spremembe PKP ni bilo, saj so
se pogajanja komaj zaključila v večini podjetij. Seveda pa je čutiti, da
tako podjetja, kot tudi delavci vedno več pričakujejo od pogajanj na
nivoju dejavnosti in čakajo, kako se bodo zadeve uredile v KPD in
bodo le to zgolj povzeli v svoje PKP.
V letu 2016, se je močno povečalo postavljanje vprašanj, tako, da je
bilo zapisanih kar nekaj odgovorov, razlag posameznih členov
zakonov in KP. Tako člani kot tudi predsedniki SP so začeli več
spraševati in se zanimati za svoje pravice.
V okviru regijske organizacije je v letu 2016 delovalo 14 sindikalnih
podružnic z 2147 člani.
V letu 2016 smo imeli štiri redne seje regijskega in izvršnega odbora
in sejo nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje regijske
organizacije v letu 2015 in ugotovil, da je organizacija poslovala v
skladu z veljavno zakonodajo. Poslovanje regijske organizacije je bilo
pozitivno.
Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno tudi v letu 2016.
Sodelovali smo na sejah
izvršnega in republiškega
odbora SKEI, ter na posvetih
in sestankih sekretariata in
komisij pri SKEI Slovenije.
SP Sij Acroni je skupaj z
Občino Jesenice pripravil
prvomajsko srečanje na
Pristavi nad Jesenicami, kjer
je bil slavnostni govornik
podpredsednik
SKEI
Slovenije, Viljem Novak.
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Na športnem področju smo bili dejavni in tudi uspešni. Udeležili smo
se 22. prvenstva v veleslalomu in tekih na Rogli, kjer so se odlično
odrezali naši smučarji, saj so zasedli skupno prvo mesto, prvo mesto
v tekih in drugo mesto v veleslalomu.

Kegljaško prvenstvo SKEI smo letos organizirali in izvedli na
Gorenjskem, na Jesenicah. Kegljači so osvojili 2. mesto, kegljačice 4.
mesto, skupno so osvojili 3. mesto
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Na letnih igrah, ki so potekale v Kopru, so naši športniki zasedli
skupno 5. mesto.

Ribe pa nam nekako niso usojene. Tekmovanje je potekalo v
Gradišču, zasedli pa smo osmo mesto.
V letu 2017 načrtujemo naslednje aktivnosti:
- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic,
- pravna pomoč,
- štiri sestanke izvršnega odbora,
- dva sestanka regijskega odbora,
- udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI,
- aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva,
- udeležba na športnih prireditvah,
- izobraževanje sindikalnih zaupnikov in predsednikov.
Sekretar ReO
Stane Habjan
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