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Radovljica, 4. 1. 2013  

 

 

Poročilo o delu v mesecu novembru in decembru 2012 

 

Staro leto se poslavlja, na ulicah se dogaja ljudstvo, 

nezadovoljstvo z ukrepi neokapitalistov (beseda neokapitalizem 

mi je bolj všeč, kot neoliberalizem, saj s starim liberalizmom 

nima veliko  skupnega), narašča. V podjetjih po regiji pa tega 

vzdušja ni čutiti, je bolj tiho, saj se pričakuje, da bo mogoče še 

kakšen evro kapnil z žepov šefov in lastnikov kapitala. 

 

Kljub temu pa se je v regiji kar nekaj dogajalo. Organizirali smo 

dva članska sestanka (bolj ali manj uspešno), na katerih so naši 

člani lahko med seboj pozdravili predsednico SKEI 

SLOVENIJE jo poslušali in seveda tudi kaj vprašali. 

 

V podjetju Iskraemeco je prišlo do odpovedi podjetniške 

kolektivne pogodbe s strani delodajalca, s ponudbo nove 

kolektivne pogodbe. Po pregledu le te, smo podali pripombe in 

ponudbo podjetniške kolektivne pogodbe z naše strani. Na 

povabilo za pričetek pogajanj še čakamo. Bili smo še na 

delovnih sestankih v 

podjetjih Poclain - 

Hidraulics (bivši Kladivar 

Žiri), Tokos Tržič, kjer so 

likvidnostne težave 

stalnica, Niko Železniki, 

kjer smo skupaj z IO 

obravnavali predlog  
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vodstva, o spremembi izplačila solidarnostnih pomoči in ga 

zavrnili. Bili smo tudi v podjetju Iskra Amesi, kjer se nam je 

pridružila sindikalna podružnica, ki je v preteklosti delovala v 

sklopu Sveta kranjskih sindikatov. 

 

V decembru smo imeli sejo Regijske organizacije, kjer smo 

obravnavali trenutno stanje po podjetjih, gibanje članstva, 

izplačilo božičnice in nazdravili, upajmo boljšemu letu 2013. 

Situacija v večini podjetij je zadovoljiva, božičnica bo izplačana 

v večini podjetij in tudi težav z naročili trenutno ni zaznati. 

 

S policijskim sindikatom Slovenije smo kot podporniki 

sodelovali pri izdaji brošure Internetna varnost. Brošura je 

namenjena osnovno šolski mladini in njihovim staršem, z 

navodili in opozorili za varno uporabo. 

 

Udeležilo smo se posveta sekretarjev in seje Republiškega 

odbora SKEI.  

 

 

                                                     Sekretar ReO SKEI Gorenjske 

 

                                                                 Stane Habjan    
 


