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Poročilo o delu junij – avgust 
 
 
 
Naša čudovita domovina, Slovenija. Včasih smo se (in so se) kot otroci, 
igrali roparje in žandarje, kavboje in Indijance, partizane in švabe, že 
nekaj časa  pa nas ta isti otroci učijo igro partizani in domobranci. Za 
večino nas je za igro prepozno, prepozno je tudi za naše zanamce, ki jih 
v tem trenutku bolj zanima »igra« iskanje službe(brez zvez), kako priti do 
stanovanja(brez tajkunskih kreditov),kako se odlepiti od denarnice 
staršev, v kolikor imajo službo, ali še kaj prihrankov. Politiki tako eni in 
drugi, omogočite, da se mladi in brezposelni naučijo te »igre«. Polna 
usta vas je obljub zagon gospodarstva, nova delovna mesta, kako, kje ? 
Zraven rešujete banke, gospodarstvo pa nazaduje, vrstijo se stečaji, 
likvidacije, brezposelnost raste. Res je lepo biti Slovenec. 
 
Da nima nihče posluha do malih podjetij  kaže to, da je v naši regiji v prvi 
polovici leta zaprlo vrata že drugo podjetje naše panoge, poleg podjetja 
PILASTER sedaj tudi TRFIX. Da je stanje v manjših podjetji slabo, 
kažejo tudi odpovedi pogodb iz poslovnega razloga 9 delavcem v UKO 
Kropa, kovaštvu s stoletno tradicijo. Težave se nadaljujejo tudi v tržiškem 
TOKOS-u, tako da lahko pričakujemo v jeseni še kakšen »pogreb«. 
 
In kje je pomoč? Ko boste sanirali banke, te ne bodo imele komu 
pomagati. 
 
Še dobro da je situacija v večjih podjetjih kolikor toliko stabilna. 
 
Sicer pa je delo potekalo po ustaljenih tirnicah. 



 

 

Nadaljevali smo pogajanja za podjetniško kolektivno pogodbo v 
Iskraemecu, kjer smo na 14. dosedanjih pogajalskih sestanki zaprli 
večino poglavij.  
 
V podjetju Non Ferum smo z vodstvom in lastniki uskladili povečanje 
plač za leto 2013 in predvideno rast za leto 2014. 
 
Kljub dopustniškem času je bilo vprašanj in prošenj, za pomoč iz delovno 
pravnega področja in socialne varnosti, zaradi spremenjene zakonodaje, 
kar precej. 
 
Tudi na Gorenjskem smo  v teh poletnih mesecih imeli ustanovni 
sestanek aktiva SKEI  Seniorji, ponovno pa smo obudili aktiv SKEI Mladi, 
ki so udeležili tudi tabora SKEI Mladi v Ribnem pri Bledu. 
 
Skupaj s sindikalnimi podružnicami smo našim članom, po sklepu 
regijskega odbora, razdelili majice za poletne dni.  
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