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Zadeva: Poročilo o delu ReO Gorenjske za mesec marec 2009 
 
Mesec marec se je začel burno, z napovedjo stavke v družbi Unitech  v 
Škofji Loki, z zahtevo po odstopu tujih poslovodij, postavljenih s strani 
lastnikov. Tudi v ISKRAEMECU se stvari zapletajo, z najavo lastnika o 
prenosu dela proizvodnje v Egipt. Skupaj s sindikatom Iskraemeco(SGS) 
smo izoblikovali stališča in jih posredovali upravnemu odboru. S strani 
izvršnega direktorja Bahaa Abdallaha smo bili povabljeni na “prijateljski 
razgovor”, kjer smo mu obrazložili, dolžnosti upoštevanja naše 
zakonodaje, pri svojih oziroma pri lastnikovih namerah. Prav tako se tudi 
v ostalih podjetjih v katerih imamo člane  pogoji poslovanja še vedno 
zaostrujejo. Prisotni smo bili na sestanku  z vodstvom ŠTRUC –Tokos –
Tržič, ki je napovedal odpuščanje, prav tako pa tudi v Kladivarju v Žireh, 
kjer smo na sestanku z  direktorjem in našo podružnico SKEI Kladivar 
razjasnili kar nekaj različnih pogledov na delovnopravno zakonodajo. Bili 
smo na delovnem razgovoru še v Domelu, ter v Tehtnici v Železnikih, 
udeležili pa smo se tudi sestanka v Niko Železniki med sindikatom in 
upravo podjetja. Uprava je predstavila poslovanje v letu 2008 in načrte za 
2009, kjer se drastičnih ukrepov ne predvideva. Obiskali smo tudi 
podjetje  Pilaster na Jesenicah, kjer smo v razgovor z direktorjem 
razjasnili nekaj dilem okoli različne razlage ZDR – ja. 
 
V mesecu marcu se nam je pridružila nova sindikalna  podružnica NON 
FERRUM Kranj. Na prošnjo po soglasju za 32 urni delovnik smo kot 
reprezentativni sindikat obiskali delodajalca in predsednika sindikata in 
se po predstavitvi sporazumeli za prestop sindikalne podružnice v SKEI. 
Dnevno se je  veliko zaposlenih, ne samo iz Gorenjske regije obračalo z 
vprašanji iz delovno pravne zakonodaje. Vprašanja so bila predvsem: 
odpoved PoZ  delavcu invalidu, šikaniranje na delovnem mestu, prevzem 
delavcev po 73. členu. ZDR, odpoved PoZ v povezavi z nadaljevanjem 
dela preko s.p., prisilno odrejanje dopusta, obračunavanje dodatka za 
izmensko delo in nadure, diskriminacija v povezavi z 29.čl. KPD, 
odpoved PoZ, subvencioniranje krajšega delovnega časa in možnost 
odpuščanja. V dveh primerih je bilo potrebno preštudirati spisa in 
veljavno zakonodajo ter izdelati pritožbe za drugostopenjsko sodišče, v  
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treh primerih so bile izdelale tožbe za premalo izplačane plače in za 
izplačilo regresa za letni dopust. V mesecu marcu sta bili dve obravnavi 
na delovnem in socialnem sodišču. V treh zadevah se pripravlja  tožba na 
pristojno sodišče. Z različnih podjetij so se postavljala vprašanja glede 
sprememb PKP, odpuščanj, aneksov k PoZ, v treh primerih se rešuje 
vprašanje  priznanja oz. plačila beneficirane delovne dobe iz preteklosti, 
posledično s pridobitvijo pravice do upokojitve. V pregled smo s strani 
delavcev prejeli obvestila o odpovedi PoZ, odpovedi PoZ in dogovore 
glede »mehkega« načina odpovedi PoZ, na katere smo posredovali 
pravno razlago. 
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