
1 

 

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

 

                                Gorenjska Regijska Organizacija 

                                Gorenjska c.25, 4240 Radovljica 

                                tel.:(04) 53 00 260  fax.:(04) 53 00 261 
                                      e-mail: skei@sindikat-skei-gorenjske.si 

                                      internet:www.sindikat-skei-gorenjske.si 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Radovljica, 5. november. 2010 

 

 

 

 

Poročilo o delu in dogodkih v septembru in oktobru 2010 

 

 

 

Jesensko obdobje  smo nadaljevali podobno kot smo zaključili poletno, s 

stavko v podjetju TIKO. Po tridnevni stavki so zaposleni dobili plačo za 

julij in v zadnjih oktoberskih dneh tudi za avgust. Seveda  je bil izpolnjen 

le del stavkovnih zahtev, zato tudi tokrat stavka ni bila odpovedana, 

ampak le odložena . V tem času se je dosedanji lastnik le omehčal in 

podpisal pismo o nameri z novim prevzemnikom, za katerega pa po 

pogovorih menimo da lahko podjetje potegne iz brezna zadolženosti in 

nelikvidnosti . 

 

V mesecu septembru je bila seja Regijskega Odbora, na kateri smo 

obravnavali aktualne zadeve na področju predlagane nove zakonodaje 

,pridobivanje članstva in poročila o dogajanju po podjetjih. 

 

Skupaj s kolegico Barbaro sva reševala probleme zaposlenih v podjetjih 

Kladivar Žiri, Tokos Tržič, GP Bohinj, Iskraemeco Kranj in v že 

omenjenem podjetju Tiko Tržič. 

 

S predstavniki sindikalne podružnice bivše Iskre Kondenzatorji iz Semiča 

ki se je pripojila k Iskri MIS Kranj in predstavniki sindikalne podružnice 

Skei Iskra MIS smo se skupaj s  sekretarjem za regionalizacijo , 

dogovorili o načinu delovanja združene sindikalne podružnice ,v okviru 

Iskre MIS.  

Vpodjetju Iskra ISD smo ponovno skupaj z direktorjem in kadrovsko 

službo usklajevali Dogovor o pogojih za delovanje sindikata v družbi. 
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Svetovanje in pomoč iz področja delovno pravne zakonodaje in socialne 

varnosti je vsakdanjik. 

 

 Udeležili smo se seje IO SKEI v Prevaljah na Koroškem, v mesecu 

oktobru pa je bila naša regija gostiteljica IO SKEI v Kranju, kjer so nam 

predstavniki ISKRAEMECA pred sejo, predstavili podjetje in nas 

popeljali skozi proizvodne obrate. 

 

Prisotni smo bili na protestnem shodu v okviru ZSSS pred parlamentom  

v Ljubljani in na seji RO SKEI. 

 

Skupaj s kolegi iz Koroške regije smo v Prevaljah  organizirali delovni 

posvet z vodstvom SKEI o aktualnih dogodkih in spremembah 

zakonodaje . 

 

Naši člani pa so tudi ribarili. Udeležili so se 3. državnega prvenstva SKEI 

v lovu rib s plovcem v Velenju in častno zastopali regijo. 

 

  

 
 

Sekretar Reo 

Stane Habjan 


