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Radovljica, 8.7. 2010  

 

 

POROČILO O DELU IN DOGODKIH MAJA IN JUNIJA 2010 

 

 

V pričakovanju toplih poletnih mesecev, nas dogajanja v naši ljubi 

domovini vedno znova hladno oprhajo. Vlada, koalicija, opozicija, nova 

zakonodaja, varčevalni ukrepi in še in še, nam ne vlivajo optimizma za 

naslednje obdobje. 

 

Mogoče malo bolj optimistična slika je v podjetjih, ki ji pokriva naša 

organizacija. Problemi pa v nekaterih podjetjih še obstajajo. V podjetju 

TIKO Trţič smo se sestali (tretjič v enem letu) z novim vodstvom, ki pa 

ne vliva nekega upanja na boljši jutri. Posredovali smo jim tudi zahtevo 

za sestanek, tudi z lastnikom, kako naprej, vendar odgovora še ni. Prav 

tako se je v ISKRAEMECU pričelo izvajanje programa preseţnih 

delavcev, kjer bo kljub trenutnem povečanju naročil, ostalo brez dela 130 

zaposlenih, od tega je polovica naših članov. 

 

Na delovnih obiskih smo bili pri vodstvu v podjetju LIMOS Škofja Loka 

in ţe omenjenem podjetju TIKO, v sindikalnih podruţnicah DOMEL, 

INDRAMAT in LTH ULITKI. 

 

V mesecu maju smo odprli pravno svetovalno pisarno v Kranju, v 

prostorih bivše tovarne Planika, kjer smo prisotni vsak petek in seveda 

tudi po potrebi, saj je na območju Kranja in Škofje Loke v tem trenutku 

tudi največ naših članov z različnimi vprašanji in problemi. Še posebno 

dobrodošlo je bilo v času izvajanja programa preseţnih delavcev v 

Iskraemecu.  

 

Na delovnem obisku smo bili tudi pri kolegu Sašu v Kopru, kjer smo s 

kolegico Barbaro pregledali in podali pripombe na predlog podjetniške  
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kolektivne pogodbe podjetja Hidria Rotomatika in se udeleţili 

nadaljevanja pogajanja v Spodnji Idriji, na sedeţu podjetja. 

 

Predsednikom sindikalnih podruţnic smo bili v pomoč pri pogajanjih o 

višini letnega regresa in  svetovanjem iz področja delovno pravne 

zakonodaje in socialne varnosti.  

 

Prisotni smo bili na IO SKEI v Izlakah in Sevnici, na sestanku sekretarjev 

v Zagorju, na RO SKEI V Ljubljani, ki je sovpadal z izredno konferenco 

ZSSS in protestom proti spremembam delovno pravne zakonodaje, ki je 

potekal pred stavbo vlade RS, na RO SKEI  v Radovljici in na enodnevni 

izobraţevalni delavnici v Radovljici. 

 

V začetku junija so potekale tudi letne športne igre SKEI kjer smo se 

»izkazali« s skromno udeleţbo in rezultati, v nasprotju z zimskimi igrami. 

 

Bliţa se čas dopustov, zato se kolegi odpočijmo, saj bo jesen očitno 

mračna in glasna. Vsem, ki se odpravljate na morje pa nasvet, »LJUBI 

MORJE, DRŢI SE OBALE«.  

 

Pa lep pozdrav z Gorenjske. 

 

 

Sekretar  

Stane Habjan 

 


