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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2009 

 

Leto 2009 se je zaradi naraščanja gospodarske krize, tudi na Gorenjskem 

pričelo burno. Večina podjetij je pričela z ukrepom skrajševanja 

delovnega časa in s tem posledično s pritiskom na zniţevanje plač in 

zniţevanjem števila zaposlenih, predvsem delavcev zaposlenih za 

določen čas. Do meseca septembra smo se v vseh podjetjih ubadali s 

problemom skrajševanja delovnega časa in začasnega čakanja na delo, z 

delnim subvencioniranjem plač. V mesecu septembru pa se je situacija z 

naročili  v nekaterih večjih podjetjih v regiji pričela obračati na bolje, 

tako da je bilo stanje konec leta 2009 dokaj stabilno, kriza pa se je 

odrazila v  podjetjih ki v prvi polovici leta še niso imeli teţav s 

pomanjkanjem naročil. 

 

DOGODKI V LETU 2009 

 

 V mesecu februarju se je poslovil in odšel v zasluţeni pokoj tudi do 

takratni sekretar Regijske organizacije Ţaberl Franc. 20.2. 2009  sem tako 

na 1. Redni seji Regijske organizacije prevzel zadolţitve sekretarja regije. 

Seje IO in Regijskega odbora so potekale po planu. Izpeljali smo štiri 

redne seje in eno izredno sejo, pred napovedano opozorilno stavko in 

protestnim shodom. V mesecu februarju je Regijska organizacija 

 organizirala 15. Drţavno prvenstvo v veleslalomu in tekih na Soriški 

planini. Izvesti nam je uspelo le tekmovanje v tekih , veleslalom pa je na 

ţalost zaradi slabega vremena odpadel, je pa zato ostalo več časa za 

druţenje in zabavo. 

V februarju je bila sklicana tiskovna konferenca na temo vpliv 

gospodarske krize, skrajševanje delovnega časa in zniţevanje plač v 

podjetjih v regiji. Odziv medijev je bil zelo dober. 

Marec je prinesel napoved stavke v TCG UNITECH. Groţnja s stavko, je 

odnesla tuje poslovodje. Odnosi so se zaostrili tudi v Iskraemecu, kjer pa 

smo zadevo umirili. V pomladnih mesecih smo na sejah obravnavali  
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poročilo NO o poslovanju regijske organizacije v letu 2008, regijska 

organizacija je v letu 2008 poslovala pozitivno, članstvo in aktualne 

razmere v podjetjih.  Zaradi upokojitve predsednika ReO Milana Šulca  

smo izvolili novega predsednika  Ţurman Marjana, za novega člana 

komisije za šport  pa namesto Koblar Staneta, Lotrič Simona.  

Po vročih poletnih mesecih, ki so jih zaznamovali tudi dopusti in kjer 

smo vsaj malo pozabili na teţko gospodarsko in finančno situacijo, se je 

pričela še bolj vroča jesen. Sicer je začetek jeseni na Gorenjskem kazal 

znake umirjanja krize, saj je večina večjih podjetij prešla nazaj na 

normalni 40 urni tednik in s tem tudi na normalno plačilo za delo. Vedno 

večji pritisk delodajalcev in odklanjanje socialnega dialoga na nivoju 

panoge  in drţave, pa je privedlo do napovedi opozorilne stavke 

delodajalskim organizacijam. Stavka ki je bila izvedena 13.11.09, je 

uspela, ne more pa biti v ponos podruţnicam v regiji, saj je bila izvedena 

le v šestih podjetjih, v ostalih se je sindikat ţe prej dogovoril o zahtevah s 

poslovodstvom. 28.11. smo se udeleţili tudi protestnega shoda v podporo 

zahtevi po zvišanju minimalne plače in proti pokojninski reformi. Proti 

koncu leta pa je bilo aktualno pogajanje o boţičnici, saj je bila 13. plača 

lahko samo (poboţna) ţelja. 

Tako smo leto2009 previharili bolj ali manj uspešno z ugotovitvijo da 

večjega odpuščanja v letu 2009 ni bilo, stečajev ali likvidacij podjetij kjer 

imamo člane ni bilo, seveda z malo grenkega priokusa ,da bi bilo z več 

angaţiranja  po podruţnicah, situacija lahko  boljša. 

 

 

ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO 

  

V okviru regijske organizacije za Gorenjsko deluje 22. podruţnic in 

aktivov, z nekaj več kot 2300 člani. V lanskem letu smo pridobili dve 

novi podruţnici z nekaj več kot 100 člani, končno smo uredili tudi status 

aktiva, ki deluje v podjetju Cablex, ki je ostal neurejen ob prenosu iz 

Regijske organizacije Ljubljana in okolica. Gibanje članstva v regiji je 

zadovoljivo, saj beleţimo porast novih članov. Delo po sindikalnih 

podruţnicah lahko ocenimo  kot dobro. Nekatere podruţnice delujejo zelo 

dobro, druge spet manj , kar pa je problem v znanju, vodenju in aktivnosti 

samih članov IO. Zato, v letu 2010 planiramo vsaj dve izobraţevanji za 

predsednike in zaupnike sindikalnih podruţnic. 

 

 

 

PRAVNA POMOČ 

 

Sistem pravne pomoči in svetovanja našim članom in podruţnicam je 

dober in učinkovit. Pomoč in svetovanje nudiva sekretar in  naša pravnica 
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Barbara Kozina. V letu 2009 je bilo pravno svetovanje vsakodnevno delo. 

Vloţenih je bilo tudi 45zahtevkov za varstvo pravic, tako pri delodajalcih, 

kot tudi  pred  pristojnimi institucijami. 

 

ŠPORT  

 

Na ţalost kot sem ţe omenil, smo zimske igre na Soriški planini uspeli 

speljati zaradi slabega vremena le v tekih, tako da naši smučarji v 

veleslalomu niso uspeli pokazati svojega znanja. Na letnih igrah je bila 

udeleţba iz regije skromnejša, veliko večje zanimanje pa je bilo za 

prvenstvo v ribolovu na Ptuju, kjer so bili tudi naši ribiči . 

 

  

                                                               Sekretar Re O SKEI Gorenjske  

 

                                                                        Stane Habjan   

 


