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Radovljica, 7.8. 2009 
 
 
Poročilo o delu za junij in julij 2009 
 
Za pretekla dva meseca bi lahko dejali, da se je stanje v podjetjih kjer 
imamo sindikalne podružnice nekoliko stabiliziralo. K temu je 
pripomogel tudi nov ukrep vlade,  Zakon o delnem povračilu nadomestila 
plač. V nekaterih podjetjih pa se je stanje celo izboljšalo, tako da je del 
proizvodnje prešel nazaj na 40 urni delovni tednik (DOMEL, TCG 
UNITECH). 
 
 V tem obdobju smo se udeležili dveh sej IO SKEI Slovenije, ki sta bile v 
Nazarjah in v SIC v Radovljici.  
 
2. 7. je bila tretja seja Regijskega odbora, na kateri je bila prisotna tudi  
predsednica SKEI SLOVENIJE kolegica Lidija Jerkič. Članom 
Regijskega odbora je predstavila prizadevanja vodstva SKEI na vseh 
ravneh, za ublažitev posledic recesije, ki je najbolj prizadela našo panogo, 
ter situacijo po ostalih regijah. Člani Regijskega odbora so v razpravi 
predstavili stanje v svojih podjetjih. Naša pravnica Barbara Kozina je 
člane seznanila z vsebino Zakona o delnem povračilu nadomestila plač.  
Sekretar S. Habjan je  regijski odbor seznanil s sklepi  Komisije za 
kadrovska vprašanja, sindikalna priznanja, izobraževanje in pritožbe, ki je 
na podlagi izvedenih postopkov predložila predlog Izvršnemu Odboru  
SKEI, za imenovanje novega predsednika Regijske organizacije za 
Gorenjsko, kolega Žurman Marjana in novega člana komisije za 
kulturo,šport in rekreacijo Lotrič Simona. 
 
Izvršni odbor SKEI  je na svoji 30. redni seji oba predlagana kandidata 
tudi potrdil.  
 



Svetovanje, pravna pomoč in komunikacija z našimi predsedniki 
sindikalnih podružnic je postala vsakdanja praksa.  
 
V tem času smo bili tudi na štirih sestankih z vodstvi podjetij, v TIKO 
TRŽIČ, kjer smo se sestali najprej z direktorjem, po njegovi  zamenjavi 
pa s prokuristom, v SUZ  JESENICE in v TEHTNICI ŽELEZNIKI. 
 
Pred dopustom smo organizirali predstavitev SKEI SLOVENIJE in 
Regijske  organizacije za Gorenjsko, njuno  organiziranost in delovanje, v 
družbi ISKRA MEHANIZMI v  LIPNICI. 
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