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POROČILO O DELU ZA JANUAR IN FEBRUAR 2012 

 

S pričetkom leta se pričenjajo aktivnosti s pripravo poročil o delu in poslovanju za 

preteklo obdobje in s pripravo planskih dokumentov za tekoče leto.  

 

Da meseca nista minila mrzlo, kot je bilo vreme, so poskrbeli nezadovoljni delavci 

tržiškega podjetja TOKOS, ki še vedno čakajo na del neizplačanega regresa za leto 

2011. Napovedana je bila stavka z zahtevo za izplačilo regresa in izboljšanju pogojev 

za delo. Kljub velikim likvidnostnim težavam, ki so posledica pomanjkanja dela v letu 

2011, je stavkovni odbor dosegel dogovor z vodstvom podjetja o rokih  izplačila 

regresa in dogovor o ureditvi pogojev za delo. Stavka je bila odložena, ne pa tudi 

prekinjena. 

 

Pričeli so se tudi pogovori za pripravo nove podjetniške kolektivne pogodbe v 

podjetju PILASTER z Jesenic. 

 

V kranjskem podjetju ISKRAEMECO, smo bili na predstavitvi smernic za 

spremembo plačnega sistema in spremembi tarifnega dela podjetniške kolektivne 

pogodbe, do katerih se bomo opredelili, skupaj z izvršnim odborom sindikalne 

podružnice pred pričetkom pogajanj. 

 

Na delovnem obisku smo bili pri agenciji za posredovanje delavcev Trenkwalder. Z 

direktorjem smo si izmenjali mnenja okrog včlanjevanja agencijskih delavcev v 

sindikat. Interes je bil izkazan, dogovorili smo se za nadaljnje aktivnosti. 

Udeležili smo se IO SKEI na Ravnah, sestanka komisije za pridobivanje novega 

članstva, sestanka zaposlenih v SKEI in izredne konference ZSSS v Ljubljani. 

 

Z malo številčno ekipo smo se udeležili 18. državnega prvenstva v veleslalomu in 

tekih na Golteh. Tokrat smo premoč morali priznati številčni domači ekipi iz Velenja. 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem hvala za sodelovanje, za dobre uvrstitve in 

osvojeno drugo mesto v skupni razvrstitvi regij. 

 

Nekaj planiranih aktivnosti pa smo zaradi zdravstveni razlogov morali preložiti v 

naslednji mesec . 

 

Toliko tokrat z Gorenjske.                                           Sekretar ReO SKEI Gorenjske 

 

                                                                                                   Stane Habjan 
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