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Poročilo o delu september, oktober 
 
Tudi mesec september  se ni začel obetavno. Kot se je dalo slutiti, je po poti 
jeseniškega Pilastra in tržiškega Trifixa, šlo še eno tržiško podjetje – Tokos. Ne samo 
likvidnostne težave tudi pomanjkanje naročil za drugo polletje, je vodstvo pripeljalo 
do prijave podjetja na sodišče za začetek stečajnega postopka. 
 
Veseli nas lahko dejstvo, da je stanje v ostalih podjetjih v regiji, dokaj stabilno, le v 
Iskraemecu se soočajo s pomanjkanjem naročil. 
 
Delo je potekalo po ustaljeni poti, svetovanje in pravna pomoč članom in 
podružnicam na vprašanja iz socialne varnosti in delovno pravne zakonodaje pa 
poteka dnevno. 
V zadnjem času je opazno povečano število disciplinskih postopkov, predvsem v 
podjetju Acroni, kjer smo bili prisotni na zagovorih naših članov skoraj tedensko. 
 
Nadaljevali smo pogajanja za prenovljeno podjetniško kolektivno pogodbo v 
Iskraemecu, kjer nas čaka še dogovor o novem plačnem modelu in tarifni del. Na 
predlog smo imeli kar precej pripomb, tako na pripravo pogajalskega gradiva kot na 
samo vsebino. Na zadnjem sestanku nam je delodajalec predstavil popravke in 
vsebinsko smo pristali na »istem bregu«. Z nekaj popravki, mislim, da bomo 
pogajanja uspešno zaključili, predvidoma do konca leta.  
 
Na delovnem sestanku smo bili tudi v Iskri ISD, kjer smo pri pregledu dokumentov 
ugotovili, da bil bili potrebni prenove. Skupaj s sindikatom SGS, ki prav tako deluje v 
tem podjetju, smo na vodstvo podjetja naslovili pobudo, po prenovi podjetniške 
kolektivne pogodbe in ostalih aktov, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih. 
Seveda smo bili v stikih tudi z ostalimi podružnicami v naši regiji, tako fizično, kot tudi 
preko elektronskih medijev. 
 
V Iskri mehanizmi, ki zaposluje okoli 500 delavcev, smo predstavili delovanje SKEI 
Slovenije in delo Regijske organizacije. Po predstavitvi ,se je izvršni odbor 
obstoječega sindikata odločil, da se pridruži naši organizaciji.  
 
Prisotni in sodelovali smo tudi na organih SKEI. 
Tudi letos smo se poskusili z ribiško palico, na tekmovanju v Zasavju.  
 
 
                                                                                                          Sekretar 
                                                                                                       Stane Habjan 

 


