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RADOVLJICA, 22 .3.13 
 

POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2012 
 
Leto 2012 je bilo na splošno leto politične turbulence,laži in zavajanj s strani naših 
izvoljenih »poštenjakov«, dogajala se je ulica, politična obkladanja , kadrovanja - ta je 
naš, podrejanja sodstva in s tem posledično počasnost, nekaj na kar kot državljani ne 
moremo biti ponosni. 
 
V podjetjih v regiji in pri zaposlenih, najbrž ne samo na Gorenjskem je to dogajanje 
pustilo svoj pridih. Zaposleni se bojijo za svojo prihodnost, za prihodnost svojih otrok, 
mladina nima perspektive, gospodarstveniki pa tako vsako leto isto – previsoki stroški 
dela, nekonkurenčnost, število zaposlenih, selili bomo proizvodnjo, minister Gregor 
pa nič. 
 
Če dobro pomislimo, smo jo še dobro odnesli, lahko bi bilo še slabše. 
 
Večja podjetja v regiji, so razburkano leto preplula, v nekaterih manjših podjetjih pa je 
voda začela prestopati rob. Predvsem so to podjetja ki se že nekaj let borijo za obstoj 
proizvodnje, pa se vsako leto kje zalomi. V podjetju TOKOS  smo leto začeli enako 
kot leto 2011, z napovedjo stavke zaradi zapadlih obveznosti delodajalca (regres), v 
podjetju Pilaster zopet sestanek z novim direktorjem o starih problemih, Tiko- regres. 
Po eni strani smo lahko zadovoljni z vztrajnostjo poslovodstva in lastnikov z 
nadaljnjim poslovanjem, vendar ne za vsako ceno in  vse na ramenih zaposlenih. 
Skozi celo leto smo bili prisotni seveda tudi v ostalih sindikalni podružnicah, kjer je 
problemov takih in drugačnih, manj . 
 
Aktivna je bila tudi sodelavka Barbara s pravnimi nasveti članom (122), s pravno 
pomočjo in svetovanjem funkcionarjem SKEI in sekretarjem po ostalih regijah (86), s 
tožbami, pritožbami in zahtevki (36), s pregledi aktov delodajalcev in mnenji (21), s 
postopki pri delodajalcu  (32), ter z delom na nivoju SKEI Slovenije.  
 
V okviru regijske organizacije je v letu 2012 delovalo 18 podružnic z 2498 člani. 
 
V letu 2012 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora, eno izredno sejo 
izvršnega odbora in sejo nadzornega odbora. 
 
Poslovanje regijske organizacije je bilo v letu 2012 pozitivno. 
 
Organizirali smo sejo IO SKEI Slovenije v Železnikih in obisk podjetja Domel.  
Sodelovali smo tudi na ostalih sejah izvršnega in republiškega odbora SKEI. 
  



Organizirali in izvedli smo izobraževanje za sindikalne zaupnike na teme, 
pridobivanje novega članstva, problematika agencijskih delavcev in na temo Enake 
možnosti, s predstavitvijo dejavnosti komisije za ženska vprašanja. 
 
Pridružili smo se organizaciji prvomajskega srečanja na Pristavi nad Jesenicami, ki 
ga je organizirala konferenca SKEI SŽ-ŽJ in občina Jesenice. 
 
Izvedli smo dva zbora članstva v podjetjih Iskraemeco in Domel. 
 
Na športnem področju smo sodelovali tako kot prejšnja leta, po principu vroče – 
hladno. Ko je hladno smo vroči, 2. mesto na zimskih igrah, ko je vroče smo manj 
dobri, s kakšno svetlo izjemo, nogomet in suvanje kamenja 3. mesto. 
 
Ravno tako je bilo na prvem prvenstvu v kegljanju, ekipno – hladno(rep), posamezno 
moški – vroče(1.) . Zopet smo poskusili pri ribah, pa tudi tokrat ni šlo ravno dobro, 
mogoče bo 2013 več sreče.  Kakšna podrobnost več, pa je v mesečnih poročilih. 
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