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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2017 IN PLAN AKTIVNOSTI 

2018 
 
 
V letu 2017 se je nadaljevalo obdobje gospodarske rasti, tudi v naši regiji, kljub 
temu pa delodajalci, tako na državnem nivoju kot tudi v podjetjih težko 
razprejo mošnjo. Veliko podjetij se rado pohvali s povečanjem prihodkov, s 
povečanjem produktivnosti, povečanjem dodane vrednost, s povečanjem 
dobička, zaposleni pa v večini teh podjetij dobijo zgolj drobtinice. Nagrade 
morajo biti za uprave in nadzorne svete, saj so ti odgovorni za pridobivanje 
poslov in poslovanje, kdo pa ustvarja dodano vrednost pa ni tako zelo 
pomembno. 
  
Zaradi povečanega obsega proizvodnje je bilo pomanjkanje določeni profilov 
delavcev še večje. 
V nasprotju z letom 2016 je bilo zaznati bistveno manj problemov s prekarnimi 
oblikami zaposlovanja. Mogoče tudi zaradi najave Inšpektorata za delo RS, ki je 
v planu za leto 2017 med prioritete uvrstil nadzor nad to obliko zaposlovanja. 
Počakajmo na poročilo.  
 
Podjetja v regiji, kjer delujejo sindikalne podružnice SKEI so dobro zaključila leto 
2017. Zaposlenim je bila izplačana božičnica in po nekaterih podjetjih tudi 
dobiček. Povečanje plač je v marsikaterem podjetju problem, če ne že tabu 
tema. 
 
V letu 2017 smo organizirali izobraževanje za naše sindikalne zaupnike v Škofji 
Loki, na temo delovno pravna zakonodaja in kolektivna pogajanja. Skupaj s 
kolegi iz Zagorja smo organizirali tudi izobraževanje v mestu Omišalj na Krku, na 
temo vloga sindikata - vzajemni interes za boljše delo v organizaciji.  
 
V začetku leta so se nadaljevala pogajanja za podjetniško kolektivno pogodbo 
na nivoju skupine SIJ, ki pa so bila prekinjena v sredini leta zaradi menjave 
vodstva. 



V mesecu decembru smo pripravili predlog podjetniške kolektivne pogodbe v 
podjetju Bosch Rexroth iz Škofje Loke. Predlog je bil obravnavan na IO 
sindikalne podružnice in posredovan vodstvu.  
 
Vse leto 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. 
 
V letu 2017 je bilo tudi na področju pravne pomoči opaziti manj opozoril pred 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Še vedno pa prednjačita 
razloga, neuporaba zaščitnih sredstev in alkohol. Kljub temu, da zakonodaja za 
pisna opozorila pred odpovedjo ne predvideva pravnega varstva, smo vseeno 
vložili pritožbe/ugovore, zoper katere pa so se delodajalci zelo različno odzvali. 
Po pooblastilu je bila vsem članom, ki so se znašli tako v disciplinskem postopku 
ali pa v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi nudena pravna pomoč, 
svetovanje in zastopanje. Na sodišče so bili vloženi spori obračuna dodatka na 
delovno dobo, saj ima SKEI drugačno stališče kot delodajalci. Pri delodajalcih se 
še vedno pojavlja kršenje osnovnih pravic delavcev – nadurno delo, počitek, 
plačilo nadurnega dela, dopust… V vseh teh primerih smo najprej poizkusili 
najti dogovor z delodajalcem in v večini primerov zadeve tudi uspešno rešili.   
 
V okviru regijske organizacije je v letu 2017 delovalo 17 sindikalnih podružnic z 
2122 člani.  
 
V letu 2017 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora in sejo 
nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje regijske organizacije v letu 2016 
in ugotovil, da je organizacija poslovala v skladu z veljavno zakonodajo. 
Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno.  
 
Poslovanje regijske organizacije je bilo uspešno in pozitivno tudi v letu 2017. 
 
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 pripravila prvomajsko srečanje na Pristavi nad Jesenicami, kjer je bila 
slavnostna govornica sekretarka Sindikata državnih organov Slovenije Ana 
Jakopič. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši člani so bili uspešni tudi na športnem področju. Udeležili smo se 23. 
prvenstva v veleslalomu in tekih na Cerknem, kjer so se odlično odrezali naši 
smučarji, saj so zasedli skupno prvo mesto, prvo mesto v tekih in prvo mesto v 
veleslalomu. 

 
 
 
Naši kegljači so se udeležili memoriala 
Elvedina Terziča v Šoštanju, kjer so 
zasedli 3. mesto in 2. mesto med 
posamezniki.  
 
 
 



Regijska organizacija za Gorenjsko je bila organizator letnih športnih iger SKEI, 
ki so potekale v Železnikih. Naši športniki so zasedli skupno 3. mesto.  
 

 

 
Žal ribištvo ni šport Gorenjcev. Tekmovanje je potekalo v Rogoznici pri Ptuju, 
zasedli smo sedmo mesto. 
 
Tudi na tradicionalnem pohodu na Triglav, ki ga vsako leto organizira SKEI, smo 
imeli svojega člana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V letu 2018 načrtujemo naslednje aktivnosti: 
  
- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic, 
- izobraževanje sindikalnih zaupnikov in predsednikov 
- 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, 
 
  
   
Sekretar ReO 
Stane Habjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


