
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, 4. 12. 2009 
 
Poročilo o delu in dogodkih v Gorenjski regiji v novembru 
 
Glede na pozno jesen je bil november vremensko prijazen in topel, po dogodkih ki so 
ga zaznamovali pa celo vroč. V začetku meseca je bila po sklepu IO SKEI 
napovedana splošna opozorilna stavka in podane stavkovne zahteve delodajalski 
strani. Stavka je potekala 13.11. tudi v podjetjih na Gorenjskem. V treh večjih 
podjetjih je sindikat pred stavko  z vodstvom dosegel dogovor glede stavkovnih 
zahtev, zato tam strojev niso ustavili. Drugi vroč dogodek pa je bil protestni shod 28. 
11. v Ljubljani pod okriljem ZSSS, na katerem smo bili tudi Gorenjci. 
 
V podjetjih v regiji se je situacija kar se tiče naročil stabilizirala, še vedno pa se s 
pomanjkanjem dela  soočajo v Tehtnici, Indramatu in Kladivarju. 
 
11. 11. je potekala izredna seja Regijskega odbora za Gorenjsko  z glavno točko 
dnevnega reda- STAVKA 13. 11.  
 
V novembru smo bili na delovnih sestankih pri upravi LTH ULITKI in pravni službi v 
ISKRAEMECO. Sestanke smo opravili tudi z IO sindikata NIKO Železniki, IO 
Konference Jesenice,člani sindikata Cablex in IO LTH ULITKI, kjer sta bila prisotna 
tudi predsednica SKEI,  Lidija Jerkič in kolega Zlatko Hernčič,  iz regijske 
organizacije  Ljubljana in okolica. 
 
Udeležili smo se tudi dveh sestankov IO SKEI, ROS-a in sestanka sekretarjev regij in 
območij. 
Registrirana je tudi nova sindikalna podružnica SKEI ISKRA ISD. 
 
Tudi v mesecu novembru smo našim članom in predsednikom nudili pravno pomoč in 
svetovanje. Aktualna vprašanja so še vedno čakanje na delo z 85% nadomestilom, ker 
pa se bliža konec leta pa se pojavljajo vprašanja okoli viška ur in koriščenja letnega 
dopusta. 
 
To je zadnje poročilo napisano v letu 2009, zato vsem ki ga boste prebrali želimo 
Vesel Božič in Srečno (in pa tudi boljše) v Novem letu 2010. 
 
                                                                                                                 Sekretar 
 
                                                                                                              Stane Habjan  
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