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Poročilo o delu in dogodkih v Gorenjski regiji avgusta in septembra 
 
Večina zaposlenih po podjetjih v naši regiji je vstopilo v avgust 
počitniško razpoloženih. Vreme je bilo dopustom veliko bolj naklonjeno, 
kot pa gospodarska situacija v pred dopustniškem, ponekod tudi v po 
dopustniškem času. 
 
V podjetjih, ki jih pokriva naša Regijska organizacija je čutiti nekaj 
olajšanja, seveda ne povsod. Večina družb, ki je skrajšala delovni teden, 
je s septembrom prešla na normalni 40 urni delovnik, (ACRONI, TCG 
UNITECH, DOMEL, ISKRA MIS, ISKRA ISD, TOKOS) temu pa so 
sledile tudi plače. V nekaj podjetjih je ukrep krajšega delavnika ostal 
samo še delno, predvsem v administraciji, (INDRAMAT ŠK. Loka,  
ELEKTRODE Jesenice). Izboljšanja stanja pa še ni v KLADIVAR-ju 
ŽIRI in TEHTNICI v Železnikih. 
 
Krajši polni delovni čas in čakanje na delo pa so uvedli v 
ISKRAEMECU. Zaposleni so pristali na znižanje plač v razponu od 4% 
do 10%, za tri mesece. Razlika se bo, po pismenemu dogovoru med 
upravo in sindikati v podjetju vrnila, po izboljšanju stanja z naročili. 
 
Nadaljujemo z našo že ustaljeno prakso stalnega komuniciranja, 
svetovanja in pravne pomoči našim predsednikom podružnic in članom, 
tako na sedežu Regijske organizacije, kot tudi na terenu. 
 
Vtem času smo bili tudi na dveh sestankih z predsedniki uprav 
oz.direktorji. Skupaj z našo predsednico Lidijo Jerkič in predstavniki 
sindikata smo bili na razgovoru pri predsedniku uprave TCG UNITECH 
v Ljubljani. Razgovor  z direktorjem, smo  opravili tudi v podjetju 
ELMONT Bled.  
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Za predstavnike zaposlenih v ISKRA ISD - STRUGARSTVO v Kranju, 
smo izvedli predstavitev organiziranja in delovanja SKEI Slovenije in 
Regijske organizacije. 
 
Udeležili smo se seje IO SKEI, ki je bila v Ravnah na Koroškem, 
sestanka zaposlenih v sekretariatu SKEI in posveta Krepitev socialnega 
dialoga. 
  
 
                                                                                     Sekretar ReO SKEI 
 
                                                                                     Stane Habjan 
 


