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Radovljica, 6. 10. 2014 
 
 
Poročilo o delu julij – september 
 
 
Poletje, kakršno koli je bilo je za nami. Julija in avgusta je bil v 
večini podjetij v regiji čas letnih dopustov, kljub temu pa smo v 
mesecu juliju v podjetju Iskraemeco, nadaljevali s pogajanji za 
novo podjetniško kolektivno pogodbo. Prav tako je bila 
opravljena  mediacija med omenjenim podjetjem in trinajstimi 
delavci, za katere so bili vloženi tožbeni zahtevki na sodišču 
zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja. Ker na 
mediaciji ni prišlo do poravnave, so bili po sodnih počitnicah 
razpisani prvi naroki za glavno obravnavo. V času do prvega 
naroka so potekali intenzivni pogovori pri delodajalcu, da za 
zaposlene dobimo čim boljšo poravnavo, saj  zaradi težav z 
naročili v podjetju, ponovna zaposlitev ne bi bila možna. 
Delodajalec je že pred tem predlagal sodno razvezo pogodb o 
zaposlitvi. Tako je v mesecu septembru prišlo do sodne 
poravnave za enajst delavcev. 
 
Prav tako se nadaljujejo težave v podjetju Iskra Amesi, kjer je 
delodajalec, posledično zaradi težav v Iskraemecu, s katerim 
sodeluje kot dobavitelj opreme, v zaostanku s plačilom plač in 
prispevkov za socialno varnost. Z direktorjem podjetja smo se 
dogovorili, da pripravi terminski plan in plan aktivnosti za 
poplačilo zaostalih obveznosti in s tem seznani zaposlene. 
Bili smo tudi na sestanku z vodstvom jeseniškega Acronija, kjer 
smo obravnavali preobremenjenost delavcev v jeklarni in s tem 
posledično tudi nagrajevanje.  



 

 

 
V podjetju Elmont iz Bleda pomanjkanje dela še vedno rešujejo 
z izmeničnim čakanjem na delo na domu. 
 
V ostalih podjetjih v regiji delo poteka brez večjih problemov. 
 
V tem času smo sodelovali na seji Izvršnega odbora SKEI 
Slovenije v Cerknici, na sestanku komisije za pridobivanje 
novega članstva, udeleženi smo bili pri e- učenju iz varnosti in 
zdravja pri delu, ter na prvenstvu SKEI v lovu rib s plovcem v 
Radljah ob Dravi. 
 
 
Sekretar 
Stane Habjan 


