
    

 

Sindikat kovinske in 
elektroindustrije Slovenije 
Regijska organizacija za 
Gorenjsko 
 

 

Regijska organizacija za Gorenjsko 

Gorenjska cesta 25 

4240 Radovljica 

Poslovnega sistema Gorenje 

 
 

    

 

 
 SKEI – REO za GORENJSKO 

Gorenjska c. 25 4240 Radovljica 
Davčna številka: 74691546,  IBAN: SI 56 07000-000018236. 

                                         E- pošta skei@sindikat-skei-gorenjske.si, T: +386 (0)4 5300260, F: +386 (0)4 5300261  
 

 

 
                                                                                                  Radovljica, 15. 4. 2014 
 
 

Poročilo o delu januar – marec 2014 
 
 
Začetek leta 2014 je bil v primerjavi z letom poprej, precej bolj miren. Vse eno 
pa se je leto pričelo s težavami. Zaradi ukinjanja dela proizvodnje mehanskih 
števcev v letu 2014 in zaradi pomanjkanja dela v proizvodnji elektronskih 
števcev, so v kranjskem podjetju Iskraemeco pričeli z odpuščanjem. 
 
 Že z uveljavitvijo sprememb zakona o delovnih razmerjih, se je dalo slutiti, da 
bodo delodajalci pričeli s pridom uporabljati določila, ki dopuščajo odpuščanja 
brez posvetovanja s sindikati in brez programa. Ravno v omenjenem podjetju 
se je to tudi potrdilo. Odpoved je dobilo 27 zaposlenih. Po pregledu smo 
ugotovili, da se je delodajalcu zelo mudilo, ali pa je nevešč v zakonodaji. Na 
spisku je bilo kar nekaj delavcev ki spadajo v zaščiteno kategorijo. Po 
opozorilu delodajalcu je ta, le te umaknil iz spiska. Glede na razlog odpovedi, ki 
je bil v večini primerov poslovni zaradi ukinjanja delovnega mesta, na teh delih 
pa niso delali samo odpuščeni delavci, celo več, namesto njih so prišli delati 
zaposleni iz oddelkov, kjer je bilo dejansko pomanjkanje dela, smo za 17 
delavcev zahtevali sodno varstvo. 
 
Po vsemu sodeč so bili odpuščeni delavci manj  všečni(neuspešni) od drugih. 
V tem času je potekala tudi mediacija, v kateri je prišlo do sporazuma med 
delodajalcem in zaposlenimi v treh primerih. Na prvi narok v mesecu maju, pa 
čakamo. 
 
Konec meseca marca je prišlo do pomanjkanja dela tudi v podjetju Elmont 
Bled, kjer pa trenutne težave rešujejo s čakanjem na delo doma. 
 
 Vložena sta bila tudi dva zahtevka za poplačilo terjatev do delavcev iz naslova 
odpravnine, kjer se je na enega delodajalec odzval nemudoma. 
 
 V ostalih podjetjih po regiji pa je prvo tromesečje minilo brez večjih težav, 
razen tistih vsakdanjih, s področja delovnih razmerij in socialne varnosti. 
Večino teh rešimo sproti in tudi dokaj uspešno. 
 
Prisotni smo bili še v sindikalnih podružnicah Domel, Acroni, Poclain 
Hydraulics, Indramat in LTH Castings kjer smo poizkušali najti rešitev za 
delavko, ki je zaradi napačnih podatkov iz ZPIZ-a, pred sprejetjem novega 
zakona o delovnih razmerjih odšla na čakanje na zavod za zaposlovanje, v 



 

 

upanju po upokojitvi po starem zakonu. Seveda so se stvari zapletle in jih 
skušamo skupaj reševati. 
 
Sodelovali smo na organih SKEI Slovenije v Slovenski Bistrici, Zagorju, Gorjuši 
in na posvetu sekretarjev. 
 
Uspešni pa smo bili tudi na športnem področju, natančneje na državnem 
prvenstvu SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh, ki je potekalo v Cerknem. 
Ekipno smo zasedli 1. mesto, prav tako pa ekipno1.mesto v tekih in 
veleslalomu.  
BRAVO. 
 
Sekretar 
 
Stane Habjan    


