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DELODAJALCI  NIMAJO! 
 
 
Poročilo o delu za meseca  januar in februar 2013 
  
 
Delodajalci nimajo, tudi za burek ne, čeprav rezultati po podatkih, ki so 
jih posredovali na Ajpes, govorijo drugače. Našlo bi se za kakšen 
»šnicl«.  
  
Pogajanja sicer še potekajo, vendar tudi zaradi protestnega shoda 16. 
januarja pred GZS in enodnevne opozorilne stavke 23. januarja. V 
aktivnostih smo sodelovali tudi člani SKEI v podjetjih  na Gorenjskem. 
 

 
 
V mesecu februarju smo v 
sodelovanju z območno 
organizacijo Rdečega Križa 
Radovljica, razdelili prvih 60 
paketov s hrano  našim članom, 
ki prejemajo minimalno plačo.  
 
 

 
Člane smo pozvali, da se v čim 
večjem številu udeležijo 
krvodajalskih akcij na območju 
Gorenjske pod geslom, 
DARUJMO KRI MOGOČE 
ZASLUŽENO DOBIMO TUDI MI. 
Čeprav ni ravno pretiranega 
optimizma, da bo to vzbudilo vest 
in odprlo »blagajne« pri naših                                                                                                                     

                                                              delodajalcih. 
 
Sicer pa je poleg omenjenih aktivnosti delo potekalo po ustaljenem 
urniku. V Iskraemecu smo pričeli s pogajanji za novo podjetniško 
kolektivno pogodbo . Na delovnih sestankih smo bili še v Domelu, kjer je 



nesodelovanje v stavki 23. januarja, prineslo spremembe v vodenju 
sindikalne podružnice. Bili smo na prvem sestanku v novi sindikalni 
podružnici Iskra AME.SI,  z direktorjem podjetja. Seveda smo se takoj 
soočili s težavami, ki pestijo podjetje - likvidnostne težave in s tem tudi 
zamude pri izplačilu plač. Bili pa smo še v podjetju Acroni na Jesenicah 
in Poclain Hydraulics v Žireh. 
 
Sklicana je bila tudi 1. seja regijskega odbora, kjer je bila osrednja tema 
udeležba na protestnem shodu, organizacija in izvedba stavke. 
Udeležili smo se sej IO SKEI Slovenije v Ljubljani in Brestanici in treh 
posvetov sekretarjev regij in območij. 
 
Organizirali smo 19. Državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na 
Soriški planini, kjer je bilo vreme bolj usmiljeno kot pred štirimi leti. Naši 
tekmovalci so se odlično odrezali saj smo zasedli  prvo mesto. Za 
odlično organizacijo in izvedbo, tako smučanja kot tudi druženja, gre 
zahvala članom  SK Domel, komisiji za šport SKEI, seveda z njenim 
članom Lotrič Simonom, in članom IO SP Domel in vsem ki so na 
kakršen koli način pomagali pri izvedbi tekmovanja. 
 
A ja, pa tudi na kidali smo se! 
 
                                                                                            Sekretar 
 
                                                                                          Stane Habjan 
 
    


