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Poročilo za obdobje maj – julij 2011-08-01 

 

Po prvomajskih prireditvah so se nadaljevala začeta pogajanja v podjetju Secop 

o višini odpravnin in regresu za letni dopust. S strani SKEI smo  z pravno 

svetovalko Barbaro Kozina pripravili predlog za izračun odpravnin odpuščenim 

delavcem, katerega smo posredovali upravi podjetja. Prav tako smo upravi dali 

pisni zahtevek za povišanje osnovnih plač, izplačilo regresa za letni dopust in 

zahtevo za dvig produktivnosti osebno stimulacijo zaposlenim. Izvršni odbor 

SKEI podjetja je upravi napovedal stavko, v kolikor njihovim zahtevam ne bo 

ugodeno. Uprava je preučila zahteve sindikata in odgovor  uprave je bil, da so 

zahteve nerealne in da so se o njih pripravljeni pogajati. Od zahtev, katere so 

bile podane upravi podjetja, smo se v maju dogovorili le o višini in datumu 

izplačila regresa, ostala odprta nerešena  vprašanja pa so se usklajevala v juniju 

in juliju. 

Prav tako nas je presenetila vest, da bo do odpuščanj prišlo tudi v podjetju 

REVOZ. Vzrok za odpuščanje je bila posledica potresa na Japonskem, saj jim ni 

bilo zagotovljena nemotena dobava sestavnih delov. Tudi v podjetju EKI iz 

Črnomlja je prišlo do odpuščanja zaposlenih.  

Na voljo smo bili vsem sindikalnim podružnicam in njenim članom glede 

svetovanja s področja ZDR in socialne varnosti. 

Tudi letos smo se udeležili letnih športnih iger SKEI na Koroškem z manj 

številčno ekipo kot prejšnja leta z rezultati, katere smo dosegli, pa smo bili zelo 

zadovoljni. Ženske pikado drugo mesto, odlični drugi smo bili v vlečenju vrvi 

moški in drugi v metanju kamna, ter posamezno prvo mesto v metu kamna 

moški. 

Iz Dolenjske in Bele krajine smo bili tudi udeleženci VI. Kongresa SKEI Slovenije. 
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Tudi na družabnem področju smo bili aktivni, saj smo organizirali drugi spust po 

reki Kolpi. 

                      

 

 

 

 

 

 

Črnomelj, 01. 08. 2011                                                                   Sekretar: 

                                                                                                     Dušan Velše l.r. 

 


