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SKEI  ReO  za  Gorenjsko  ima  novo  vodstvo 

 

Poročilo za obdobje marec –junij 

 

Po uspešno izvedenih volitvah v sindikalnih podruţnicah, pričenjamo v regijski 

organizaciji  nov pet letni mandat.  Člani ReO za Gorenjsko so  na svoji seji izvolili 

predsednika , Šmid Janeza, ki prihaja iz Domela  Ţelezniki, iz ene večjih sindikalnih 

podruţnic,  podpredsednika Petek Joţeta iz Iskraemeca, nov izvršni odbor, nov 

nadzorni odbor, ter določili delegate za šesti kongres SKEI SLOVENIJE, kjer je bilo 

vodstvo tudi pravno formalno potrjeno.  Na seji so bile postavljene tudi smernice dela 

za nov mandat. 

 

Sicer pa je delo potekalo po ustaljeni poti.  

 

V večini podjetij v drugem četrtletju ni zaznati večjih teţav pri poslovanju, teţave pa 

ima podjetje  Štruc Tokos iz Trţiča, ki se sooča s pomanjkanjem naročil in ima zaradi 

tega tudi precejšnje likvidnostne teţave. Na prvem sestanku  sta bila poleg direktorja 

prisotna tudi lastnik g. Štruc in trţiški ţupan g. Sajovic.  Na naslednjih  sestankih pri 

vodstvu nam je bila predstavljena trenutna situacija in plan do konec leta, ki prinaša 

povečanje naročil, tudi z novimi izdelki, tako da upamo na izboljšanje poloţaja. 

   

Na delovnih obiskih smo bili tudi v ostalih podruţnicah v regiji. Seveda največkrat v 

ţe omenjenem Tokosu in pa v Kladivarju v Ţireh, kjer je sindikat podal zahtevo po 

zvečanju osnovnih plač. Skupaj s kolegom Bogdanom sva bila prisotna na pogajanjih 

z vodstvom podjetja, rezultate še čakamo, saj glede na lastnika ki prihaja iz Francije, 

odločitev, zdaj ko smo v Evropi brez meja, potuje še dlje časa  kot prej.  

 

Dnevno smo bili na voljo vsem našim podruţnicam in njenim članom s svetovanjem s 

področja delovno pravne zakonodaje in socialne varnosti. 

 

Udeleţili smo se tudi letnih iger SKEI na Koroškem, sicer s skromnejšo ekipo kot na 

zimskih igrah, vendar tudi tretje mesto v malem nogometu nekaj šteje. 

 

Aktivno  smo sodelovali v  akciji pobiranja podpisov podpore za referendum  proti  

novi pokojninski zakonodaji. 
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Udeleţili smo se izobraţevanja sekretarjev v Ljubljani, IO SKEI V Ţalcu, RO in IO 

SKEI  v Ljubljani in Lendavi, s svojimi delegati pa smo bili tudi udeleţenci  šestega 

kongresa SKEI  v Ljubljani. 

 

 

                                                                                    Sekretar ReO SKEI Gorenjske 

 

                                                                                               Stane Habjan                    

 

 


