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Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

 

                                Gorenjska Regijska Organizacija 

                                Gorenjska c.25, 4240 Radovljica 

                                tel.:(04) 53 00 260  fax.:(04) 53 00 261 
                                      e-mail: skei@sindikat-skei-gorenjske.si 

       

 
Radovljica, 5. 11. 2012 

 

Poročilo o delu v Regijski organizaciji SKEI,  julij – oktober 2012 

 

Dopustniški meseci so za nami, vonj po morju je zbledel in zopet smo na 

trdnih tleh. Jesenski meseci in situacija v državi pa je v mnogo čem 

podobna lanski, nič kaj optimistična. Naši vrli »eni in isti politiki »,ki so 

nam pred nekaj leti obljubljali in nas peljali v Švico, nas zdaj peljejo v 

Hades, če ne kar v Tartar. 

 

Sicer so poletni meseci minili mirno, v znamenju kolektivnih dopustov, 

kljub temu pa so se zaradi likvidnostnih problemov pojavljale težave z 

izplačilom regresa v enih in istih podjetjih, v katerih jih opozarjamo, da 

naj začnejo razmišljati o regresu v začetku koledarskega leta in ne tik 

pred zdajci. 

 

 Kljub dvema poletnima mesecema, pa se je v naši regiji kar nekaj 

dogajalo. Tako smo bili na delovnih obiskih v podjetjih Štruc Tokos v 

Tržiču, ki ga likvidnostne težave tarejo že kar nekaj let in napovedi niso 

nič boljše, v podjetju Pilaster na Jesenicah, kjer novemu vodstvu zahteva 

za pogajanja o podjetniški kolektivni pogodbi ni v prioriteti. Razlogi naj 

bi bili težave v poslovanju, reklamacijah in tudi v likvidnosti. Osnutek 

podjetniške kolektivne pogodbe je obstal v predalu, vztrajno pa pošiljajo 

v obravnavo razno razne pravilnike, ki bi lahko bili del kolektivne 

pogodbe, zato se tudi mi do teh pravilnikov odzivamo negativno. Bili 

smo tudi v podjetju LTH ULITKI kjer sprejemajo pravilnik o delovnem 

času (tretja verzija s skoraj nič spremembami) ), na katerega smo podali 

pripombe in predloge. V podjetju NON FERRUM, ki spada v panogo 

kovinski materiali in livarne, smo iskali možnost, ki bi prepričala lastnika 

(Američan ), za povečanje plač zaposlenim, kljub neuspelem pogajanju 

na nivoju panoge. S svetovanjem zaposlenim smo bili tudi v Iskraemecu 

in v Niko Železniki. 

 

V tem obdobju smo imeli šest obravnav pred pristojnimi sodišči z 

zagovorom, 55 svetovanj predsednikom in članom, tako po mediju kot 

tudi fizično, ter 4 razgovore z direktorji podjetij v zvezi z ukrepi proti 

zaposlenim članom. 
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Pregledali in podali smo mnenje na 8 predlogov raznih aktov 

delodajalcev. 

 

Udeležili smo se seje IO SKEI v Šempetru, izredne seje IO SKEI v 

Ljubljani, seje RO  SKEI in seje sekretariata na Gorjuši in seminarja s 

kolegi iz Hrvaške, v Moščenički dragi. 

 

Imeli smo sejo Regijskega odbora in sejo Izvršnega odbora regijske 

organizacije. Za člane Izvršnega odbora Regijske organizacije za 

Gorenjsko smo organizirali delovni razgovor s predsednico SKEI Lidijo 

Jerkič.  

 

Udeležili smo se ribiškega tekmovanja v Posočju, imeli pa smo tudi 

članico, ki nas je predstavljala pri vzponu na Triglav.  

 

 

Sekretar 

Stane Habjan 

 


