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Poročilo o delu in dogodkih v Gorenjski regiji v oktobru 
 
 
V podjetjih  naše regije v mesecu oktobru ni bilo večjih sprememb, glede 
na mesec september. Večja podjetja(Acroni, LTH Ulitki – novo ime 
firme, prej Unitech, Domel, Tokos, Iskra ISD,  Iskra MIS delajo polni 
delovni čas. V nekaterih od teh  podjetij, so glede na sklepe IO SKEI že 
pristopili k pogajanjem o zvišanju plač in možnosti izplačila 
božičnice.(Acroni, Domel) 
 
Še vedno pa se s pomanjkanjem naročil soočajo v Kladivar-ju v Žireh, 
kjer jim  zaradi »mehke« metode odpuščanja niso  odobrili  podaljšanje 
subvencije za polni delovni čas. Prav tako se s pomanjkanjem dela še 
vedno soočajo tudi v Tehtnici Železniki in v Tiko Tržič.   
  
Predsednikom podružnic so bile predstavljene zahteve IO SKEI in 
predlogi za pogajanje za vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti, ki naj se 
predstavijo tudi zaposlenim.  
 
Na delovnih obiskih smo bili skupaj z predsedniki podružnic pri 
prokuristu v TIKO Tržič, pri upravi Tehtnica Železniki, kjer smo v 
začetku meseca z vodjo splošnega oddelka, obravnavali problem plač. 
 
Po dogem času so predsedniki pridobili tudi podatke o najnižjih osnovnih 
plačah in o povprečnih plačah vključno z in brez individualnih pogodb. 
Seveda, ponekod je ta podatek strogo varovana skrivnost, ne glede na 35. 
čl. KPD. 
Tudi v mesecu oktobru smo našim članom in predsednikom nudili pravno 
pomoč in svetovanje. Večina vprašanj se nanaša na čakanje na delo, 
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pravice zaščitenih kategorij zaposlenih, možnosti čakanja na zavodu za 
zaposlovanje. 
 
Vloženih je bilo pet tožb na delovno in socialno sodišče in izdelano 
trinajst mnenj s področja delovnega prava in socialne varnosti. 
 
Ponovno smo organizirali predstavitev SKEI in ReO, v podjetju Iskra 
ISD Strugarstvo, kjer smo pridobili nove člane. 
 
Udeležili smo se seje IO SKEI v Ljubljani, naši člani pa so sodelovali na 
državnem prvenstvu v ribolovu. 
 
 
                                                                               Sekretar ReO SKEI 
 
                                                                                    Stane Habjan  
 


