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Poročilo o delu za mesec april in maj 
 
 
Uvodoma bi lahko dejali, da se je stanje v podjetjih Gorenjske regije nekoliko 
stabiliziralo, še vedno pa nas stanje ne navdihuje s pretiranim optimizmom. 
 
 
Aktivnosti v mesecu aprilu in maju 
 
 
Nadzorni odbor Regijske organizacije je v začetku aprila opravil pregled 
finančno materialnega poslovanja Regijske Organizacije v letu 2008 in pregledal 
plan dela za leto 2009. Nadzorni odbor na Poslovno poročilo za leto 2008 ni imel 
pripomb in je ugotovil, da je poslovanje Regijske organizacije v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 
Udeležili smo se sestanka SKEI-Konferenca podružnic-Lokacije Jesenice. 
Sodelovali smo na sestanku RO SKEI Slovenije in na IO SKEI. Udeležili smo se 
razširjene konference ZSSS in protestnega shoda, pred poslopjem vlade RS. 
V mesecu aprilu smo opravili več delovnih obiskov in posvetov v naših 
podružnicah, ustanovljena pa je bila tudi nova podružnica SKEI, Hidria 
Rotomatika v Kranju. 
 
Dne 22. 4. je bila 2. redna seja regijskega odbora. Na seji smo obravnavali in 
sprejeli letno poročilo za 2008 in plan dela za 2009. Regijski odbor smo seznanili 
z ugotovitvami NO. Zaradi upokojitve dosedanjega predsednika Regijske 
organizacije, kolega Šulca in člana komisije za šport kolega Koblarja, smo do 
konca mandatnega obdobja evidentirali nova kandidata, za katera pa 
potrebujemo še soglasje IO SKEI. Obravnavali smo tudi gibanje članstva v 
regiji, aktualne zadeve po podjetjih v regiji, sklepe IO SKEI Slovenije, 
praznovanje praznika dela, letne športne igre in izvedbo izobraževanja za 
predsednike sindikalnih podružnic v mesecu juniju. 
 
 
V mesecu maju, smo bili na delovnih sestankih v Indramatu in Unitechu v Škofji 
Loki, v Niko in Domelu v Železnikih, v Iskraemecu in Iskri ISD v Kranju. V 
podjetju Struc-Tokos v Tržiču, smo s sindikatom in delodajalcem, na treh 
sestankih uskladili dogovor o prehodu na 32-urni delavni teden. Udeležili smo se 
28. redne seje IO SKEI v Murski Soboti, sestanka sekretarjev regij SKEI 
Slovenije v Ljubljani. Sodelovali smo tudi na Letnih športnih igrah SKEI v  
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Slovenski Bistrici, kjer je regijo bolj ali manj uspešno zastopala ekipa TCG 
Unitech-a iz Škofje Loke.  Športnikom hvala za športno borbo in sodelovanje. 
Nastopajoči so lahko za zgled tistim, ki so se »mislili« udeležiti iger. Vsem 
podružnicam smo posredovali navodila in delovna gradiva, za lažje in uspešnejše 
opravljanja svojega dela. 
 
Tudi v preteklih dveh mesecih, se je večina vprašanj vrtela okrog 32 in 36 urnega 
tednika, katera smo reševali preko razgovorov, po telefonu in preko e- pošte. 
Vprašanja se nanašajo, predvsem na skrajševanje delovnega tednika invalidom 
II. kategorije  in delavcem, s polovično bolniško odsotnostjo. Reševali smo še 
probleme, kot so odrejanja dopusta, neizplačane obveznosti delodajalcev, itd. 
Vloženi so bili trije tožbeni zahtevki in ena prevzeta tožba v postopku pred 
civilnim sodiščem, kjer je bila tožena stranka sindikat. Na prvi stopnji je bila 
tožba zavrnjena. Ostali postopki tečejo pred Delovnim in socialnim sodiščem. 
Pregledano, strokovno ocenjeno in popravljeno je bilo nekaj osnutkov PKP, 
dogovorov o krajšem delovnem tedniku, akt o sistematizaciji, trije statuti, 
notifikacijski sklep, itd. Našim članom smo svetovali tudi okrog premoženjsko 
pravnih zadev. Z upravo TCG Unitech smo opravili nekaj sestankov glede 
odpuščanja delavcev. Uspeli smo se dogovoriti za ugodnejše pogoje in zneske 
odpravnin za delavce, ki so izgubili zaposlitev. 
 
Toliko tokrat z Gorenjske.  Lep pozdrav kolegom po Sloveniji.   
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