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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2019
PLAN AKTIVNOSTI 2020
V letu 2019 je bilo v regiji čutiti pozitiven trend gospodarske rasti,
vendar ne več tako hiter kot v preteklem letu. Podjetja so celo leto dobro
poslovala, vendar pa je v zadnjem četrtletju leta že bilo čutiti ohlajanje.
Kljub vsemu, pa so poslovali dobro, delali so z dobičkom, tako da so
bili delavci nagrajeni z božičnicami, pa tudi regres je bil vsem izplačan
nad dogovorjenim po KPD. Po podjetjih so bili ob koncu leta deležni
tudi božičnic.
Podjetje, ki v tem segmentu izstopa in je za zaposlene namenilo večji
kos pogače kot ostala podjetja v regiji je LTH Castings iz Škofje Loke.
V drugi polovici leta so se po podjetjih začele aktivnosti v zvezi z
minimalno plačo, ki se je z 1.1.2020 dvignila na 940,00 € brez
dodatkov. Še posebej je bilo živahno v zadnjem četrtletju. Odprtih je
bilo več področij, tako da je bilo veliko dela in zelo pestro. Podjetja
sicer zaradi slabšega poslovanja proti koncu leta še niso odpuščala,
vendar je bilo že zaznati težave, saj zaposlenim za določen čas niso
podaljševali pogodb.
Plače po podjetjih so se nekoliko zvišale (ocena nekje do 5%), razen
izjeme Kovinarja iz Jesenice, kjer so sindikat in delavci dosegli občuten
dvig plač. Zaradi prihajajočega dviga minimalne plače, ki se je zgodila
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v letu 2020, pa so po podjetjih pričeli spreminjati sistematizacije
delovnih mest (skupina SIJ) in plačne modele. V pretežnem delu so
dodatke na pogoje dela vključili v osnovne plače. S strani delodajalcev
je bilo zagotovljeno, da delavci ne bodo ničesar izgubili. Je pa že bilo
moč zaključiti, da bo poraslo število prejemnikov minimalnih plač in,
da se bo pojavila uravnilovka v prvih tarifnih razredih.
V letu 2019 smo za naše člane organizirali izobraževanja. V sindikalno
šolo, ki jo vsako leto pripravi SKEI se je vključil tudi naš član, ki je
enoletno šolanje uspešno zaključil. Za naše zaupnike smo organizirali
spomladanski seminar v Cerknem, kjer so predavali Ljubo Cvar, Vojko
Fon in Barbara Kozina. Skupaj s kolegi iz Zagorja smo organizirali že
tradicionalno izobraževanje v Omišalju na Krku. Oba seminarja sta bila
lepo obiskana, udeleženci pa so odšli bogatejši za nova znanja.
Zaupniki so se preko celega leta vključevali tudi v izobraževanja, ki jih
pripravlja sindikalna akademija ZSSS.
V letu 2019 so bile sklenjene PKP v podjetjih Acroni, Elektrode, SUS
in dogovori o sodelovanju med sindikatom in delodajalcem.
Skozi celo leto 2019 smo bili prisotni v sindikalnih podružnicah v regiji,
tako na sestankih s sindikalnimi zaupniki kot tudi na sestankih z vodstvi
v podjetjih. Člane smo informirali o novostih in spremembah KPD,
zastopali pred delodajalci in na sodišču, pripravljali različna mnenja,
podajali pravne nasvete bodisi osebno, pisno in tudi telefonsko. Še
posebej smo bili aktivni na lokaciji Jesenice, kjer je prišlo v začetku leta
do zamenjave v vodstvu sindikata SKEI Acroni in SKEI KP LJ.
Leto 2019 ni bilo tako burno v smislu odpuščanj, disciplinskih
odgovornosti. Zadeve so se reševale sproti, veliko je bilo razgovorov,
pravne pomoči, vse z namenom omiliti najhujše in rešiti zadeve v
obojestransko zadovoljstvo. So pa porasli primeri iz naslova
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Vloženih je bilo bistveno
več pritožb zoper odločbe invalidskih komisij kot v preteklem letu.
Nudena je bila pravna pomoč tudi ostalim regijam v SKEI, kakor tudi
zastopanje pred sodišči in delodajalci (ugovori, pritožbe, osebno
zastopanje…).

V okviru regijske organizacije je v letu 2019 delovalo 17 sindikalnih
podružnic. Ustanovljen je bil tudi nov aktiv inženirjev v podjetju Bosch
Rexroth, v katerega se je včlanilo vseh 18 zaposlenih inženirjev. Število
članov je na regiji poraslo kljub dejstvu, da je večina članstva starejšega
in se jih vsako leto več upokoji. Tu gre zahvala predvsem dobremu delu
naših zaupnikov po sindikalnih podružnicah.
V letu 2019 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora in
sejo nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje regijske organizacije
v letu 2018 in ugotovil, da je organizacija poslovala v skladu z veljavno
zakonodajo. Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno in
uspešno. Poslovanje je bilo uspešno tudi v letu 2019. Zaradi odsotnosti
sekretarja so bila delna pooblastila glede sekretarskega dela prenešena
na Barbaro Kozina, ki poleg svojega rednega dela (pravna svetovalka
SKEI) vodi še delo regije, za kar ima še administrativno pomoč.
Sodelovali smo na sejah izvršnega in republiškega odbora SKEI, ter na
posvetih in sestankih sekretariata in komisij pri SKEI Slovenije.
Sindikalna podružnica Sij Acroni je skupaj z Občino Jesenice in ReO
za Gorenjsko tako kot vsako leto, tudi v letu 2019, pripravila
prvomajsko srečanje na Pristavi nad Jesenicami.

Sodelovali smo tudi v Zagorju na
tradicionalnem
12.
državnem
prvenstvu v lovu rib s plovcem. Žal
tokrat ribe niso prišle na naše
trnke. Bilo pa je še eno lepo
druženje s kolegi.

Naši člani so bili uspešnejši na zimskih športnih igrah. Udeležili smo se
25. prvenstva v veleslalomu in tekih na Pohorju, kjer smo se odlično
odrezali, saj smo dosegli skupno 1. mesto v veleslalomu in skupno 1.
mesto v tekih.

Prav tako so bili uspešni tudi kegljači, ki so se udeležili memoriala
Elvedina Terziča na Ravnah na Koroškem, kjer smo zasedli moški 3.
mesto, ženske so bile prav tako 3., skupno pa smo osvojili 2. mesto med
regijami.

V letu 2020 načrtujemo naslednje aktivnosti:
- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic,
- izobraževanje sindikalnih zaupnikov in predsednikov,
- seminarji
- pravna pomoč,
- aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva,
- štiri sestanke izvršnega odbora,
- dva sestanka regijskega odbora,
- udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI Slovenije
- udeležba na športnih prireditvah.
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