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Radovljica, 4. januar 2011 

 

Poročilo o delu in dogodkih v novembru in decembru 2010 

 

November smo pričeli s sestankom SKEI  sindikalne podružnice TOKOS 

z vodstvom podjetja, zaradi nejasnosti okoli obračuna plač, predloga 

spremembe delovnega časa in božičnice. 

 

Dvakrat smo se sestali z lastnikom in vodstvom tržiškega podjetja TIKO, 

kjer se kljub optimizmu težave v poslovanju nadaljujejo, saj se z 

odpiranjem omar odkrivajo vedno novi “okostnjaki” prejšnjega lastnika 

in vodstva. Novi lastnik in njegova ekipa pa se kljub neljubim 

presenečenjem trudijo obdržati proizvodnjo, zaposlene in nekako 

potegniti voz iz blata. 

 

Skupaj z IO SKEI SP NIKO Železniki smo bili na sestanku z vodstvom 

podjetja, kjer je direktor predstavil poslovanje v iztekajočem letu, plan za 

naslednje leto, ter višino in način izplačila božičnice, ki je v veliki meri 

odvisna od vsakega posameznika. 

 

Probleme zaposlenih smo skupaj z odgovornimi v podjetju reševali tudi v 

Domelu, Kladivarju in Cablexu. 

 

V začetku decembra je bila seja regijskega odbora,  na kateri je bila 

glavna točka dnevnega reda prihajajoče volitve 2011, z obrazložitvijo 

gradiva, ki so ga prejeli člani in sam potek volitev. Obravnavali smo tudi 

aktualna vprašanja po podjetjih,  predloge nove zakonodaje in  priprave 

na referendum. 

 

Članom smo podali poročilo o skupnem posvetu s kolegi s Koroške ,z 

vodstvom SKEI. Sejo smo zaključili s prednovoletnim srečanjem, skupaj 

s člani organov v Regijski organizaciji. 

 

Udeležili smo se sestankov organov SKEI. 
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Skupaj s kolegico Barbaro, pa sva se trudila, da so bili člani zadovoljni s 

pomočjo in svetovanjem z delovno pravnega področja in socialne 

varnosti. 

 

Sicer je bil december mirnejši, kot preostali del leta, mogoče zaradi 

pričakovanja novega leta, ki naj bi bil po napovedih  še krizno leto, za kar 

pa glede na plane po podjetjih, kjer imamo člane ta trenutek temu ne kaže 

tako. 

 

 Z Gorenjske želimo vsem  kolegom  in našim članom  boljše in manj 

stresno leto 2011.   

 

  

 
 

                                                                   Sekretar ReO SKEI Gorenjske 

 

                                                                           Stane Habjan 


