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Poročilo za obdobje julij – oktober 

 

Poletje, morje , dopusti , vročina, veselje in še kakšna želja,  vse je 

minulo, tako da  smo spet na trdnih tleh, v realnosti .  

 

Večina podjetij  kjer imamo članstvo je v kolikor toliko dobri kondiciji 

pričakalo jesen. Probleme z  likvidnostjo in izplačilom regresa za letni 

dopust imajo  še vedno v podjetjih Štruc Tokos Tržič,Tiko Tržič in Uko 

Kropa.  Zaradi neizplačila regresa smo dvakrat  organizirali zbor 

delavcev v podjetju Štruc Tokos, kjer so delavci dobili informacije o 

stanju v podjetju.  

 

V tem obdobju smo imeli redno sejo regijskega odbora, kjer smo 

obravnavali aktualno stanje po podjetjih, gibanje članstva, teme za 

izobraževanje sindikalnih zaupnikov in razno.  

 

Sicer pa je delo potekalo po ustaljeni poti. 

  

Na delovnem sestanku smo bili poleg podjetja Tokos in Tiko  še v 

Acroniju, Iskraemecu, Kladivarju in Lth Ulitki. VKladivarju je bil 

rezultat pogajanj omenjenih v prejšnjem poročilu, povečanje plač za 2.2% 

z veljavnostjo 1. 1. 2011 in izplačilo udeležbe pri dobičku, prav tako pa 

potekajo dogovori v podjetju LTH Ulitki za višino najnižje neto izplačane 

plače v višini 640 evrov. 

 

Zaradi uspešnega dogovora med našimi pogajalci in delodajalci so v 

podjetjih v mesecu oktobru pristopili k usklajevanju osnovnih plač.   

 

  

Na voljo smo bili vsem našim podružnicam in njenim članom, s 

svetovanjem s področja delovno pravne zakonodaje in socialne varnosti. 
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Za delavce v GP Bohinj in Vivas  , ki sta v likvidaciji oziroma v stečaju, 

smo na sodišče  vložili zahtevke za izplačilo zapadlih obveznosti. 

 

V mesecu oktobru so se pričela izobraževanja sindikalni zaupnikov. Prvo 

izobraževanje je potekalo za zaupnike podjetij  Domel in Niko iz 

Železnikov. 

 

Na RO SKEI so bile izvoljene tudi vse komisije ki delujejo v okviru RO 

SKEI Slovenije. Predstavnike iz naše regijske organizacije imamo v 

komisiji za šport, komisiji za varno in zdravo delo in v komisiji za mlade. 

 

Udeležili smo se seje sekretarjev v Ljubljani, IO SKEI v Ljubljani, RO in 

sestanka komisije za pridobivanje novih članov  v Ljubljani, konec 

meseca oktobra, pa smo se s kolegi udeležili konference projekta 

FORMA v Budimpešti . Več informacij o projektu je na spletnih straneh 

SKEI Slovenije. 

 

 

Sekretar 

Stane Habjan 

 

 


