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Radovljica, 19. 1. 2015 
 
 
 
Poročilo o delu oktober – december 
 
 
Zadnje tromesečje je bilo podobno kot preostanek leta 2014. V večini 
podjetij v katerih delujejo sindikalne podružnice SKEI, je poslovanje  in 
delo potekalo brez večjih težav. Težave pa so se nadaljevale v podjetjih 
ISKRAEMECO, ISKRA AME .SI, in ELMONT.  
 
V ISKRAEMECU se še vedno srečujejo s problemom pomanjkanja 
naročil. Posledica pomanjkanja naročil so nova odpuščanja in skrajšanje 
delovnega tedna na 4 dni. Odpuščenih bo okoli 58 zaposlenih, predvsem 
proizvodnih delavcev. Tudi napovedi za leto 2015 niso nič kaj 
optimistične, saj večjih razpisov oziroma naročil ni v planu. Tako bodo 
zaposleni tudi v začetku prihodnjega leta še vedno delali le 4 dni v tednu. 
 
Posledično je v težavah tudi ISKRS AME. SI, ki je dobavitelj dela 
elektronske opreme za Iskraemeco. V zadnjem tromesečju so sicer 
pridobili nove partnerje in tudi naročila, vendar je likvidnostno stanje 
podjetja slabo. Plače se izplačujejo neredno, z zamikom,  prav tako tudi 
ostale obveznosti iz naslova prejemkov zaposlenih. Dodaten udarec je 
bila tudi prisilna poravnava v CIMOSU, kjer nastopa ISKRA AME. SI kot 
upnik. 
 
V podjetju ELMONT so se skozi celo leto zaradi pomanjkanja naročil, 
prebijali z izmeničnim čakanjem zaposlenih na delo doma. Pomanjkanje 
naročil je predvsem posledica uvedbe gospodarskih sankcij proti Rusiji. 
 
Kot je bilo že zapisano je v ostalih podjetjih v regiji poslovanje potekalo 
bistveno boljše. Problemov s pomanjkanjem naročil ni bilo. 
V teh podjetjih so zaposleni prejeli ob koncu leta božičnico, ki se giblje 
od 250 evrov bruto navzgor. 
 



 

 

Kljub krizi, pa so za lepši konec leta poskrbeli tudi v Iskraemecu  in 
Elmontu,  s simbolično božičnico. 
 
Za naše člane je bilo poskrbljeno z nasveti in pomočjo pri vprašanjih in 
problemih iz delovno pravne  zakonodaje in socialne varnosti. 
 
V tem obdobju smo imeli dve seje regijskega odbora, kjer smo 
obravnavali trenutno stanje po podjetjih, novosti pri pogajanjih za nove 
KP dejavnosti in pridobivanje novega članstva. 
 
Udeležili in sodelovali smo na IO SKEI v Novi Gorici in na RO SKEI na 
Gorjuši. 
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