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Poročilo o delu – marec maj 
 
Stavka v začetku leta je pripomogla, da so delodajalci sedli za pogajalsko mizo in 
prisluhnili našim zahtevam. Glede na situacijo v državi na sploh, smo lahko 
zadovoljni z našo pogajalsko skupino, ki je v tem obdobju dosegla povečanje plač v 
dveh panogah, najbolj trdovratni pa so delodajalci v panogi kovinski materiali in 
livarne, kjer pogajanja še tečejo. 
  
V mesecu marcu smo nadaljevali akcijo pomoči našim članom v obliki   paketov 
hrane Rdečega Križa. Razdelili smo še 34 paketov članom v podjetjih Pilaster, kjer so 
delavci ostali brez zaposlitve zaradi stečaja in v podjetju Tokos v Tržiču, kjer razmere 
tudi niso rožnate. 
 
Sicer je bilo to obdobje kar pestro. 
Težave v poslovanju podjetja Tokos se nadaljujejo. Že tako nizke plače se izplačujejo 
z zamikom. Z vodstvom, ki se trudi obdržati podjetje nad vodo, smo se dogovorili, da 
se sklicujejo zbori delavcev, kjer se zaposleni sproti seznanjajo s situacijo v podjetju 
 Sindikalna podružnica Iskra AME .SI., je v začetku maja napovedala stavko in 13. 
maja tudi ustavila delo. Razlog, neizplačilo plač za mesec marec. Po zagotovilu  
vodstva da bodo plače nakazane najkasneje 15. maja, je proizvodnja stekla 14. maja 
po 11. uri.    
Take »sreče« pa žal niso imeli delavci podjetja Trifix  iz Tržiča. Konec meseca maja 
je lastnik prijavil stečaj podjetja. S kolegico Barbaro sva člane seznanila s potekom 
stečaj in s pravicami zaposlenih v primeru stečaja. Glede na to da je tudi Peko v 
nezavidljivem položaju, se v Tržiču ne obeta kaj dobrega. Ogiba se ga tudi vlada, saj 
je na obisku Gorenjske, Tržič in njene »bolnike« izpustila iz programa. 
 V mesecu februarju smo pričeli s pogajanji za prenovljeno podjetniško kolektivno 
pogodbo v Iskraemecu. 
Pogajanja smo tedensko nadaljevali tudi v mesecu marcu in aprilu, tako da smo 
uskladili normativni del kolektivne pogodbe, seveda z rahlo rezervo, kajti  na vrsto 
prihaja še tarifni del. 
 V ostalih večjih podjetji v regiji pa za enkrat težav ni. Seveda pa to ne pomeni da 
člani nimajo takih in drugačnih težav, predvsem z delovno pravnega področja in 
socialne varnosti, kjer s kolegico svetujeva in pomagava pri reševanju le teh. 
V mesecu marcu je bila seja Nadzornega odbora Regijske organizacije. Člani so 
pregledali finančno materialno poslovanje organizacije in ugotovili, da je bilo 
poslovanje v skladu s predpisano zakonodajo in akti SKEI Slovenije. Obravnavali so 
tudi plan za leto 2013 in oba dokumenta predlagali v sprejem Regijskemu odboru. Le 



 

 

ta je poročilo in plan obravnaval na seji v mesecu aprilu in sprejel oziroma potrdil 
letno poročilo za leto 2012 in letni plan za leto 2013.  
 
Sodelovali smo na sejah IO SKEI v Ljubljani, RO in IO SKEI v Zrečah, kjer smo se 
seznanili z novostmi novo sprejete zakonodaje, ki ureja trg dela. Pridružili so se nam 
tudi kolegi iz Hrvaške in nas seznanili z njihovimi problemi. Zanimivo predavanje pa 
je bilo od kolegice iz sindikata IG METAL iz Nemčije. Predstavila nam je zgodovino 
sindikata in sodelovanje politike in sindikata in pa tudi pot ,po kateri je politika social 
demokratov, obrnila hrbet delavstvu in se odločila za kapital. Po predavanju dobiš 
občutek, da naše »leve in desne« šefe uči nemška politika. 
 
Bili smo dejavni tudi na športnem področju. Udeležili smo se  prvenstva v kegljanju v 
Slovenski Bistrici, kjer smo zasedli 3. mesto in letnih športnih iger v Novem mestu, 
kjer pa smo se uvrstili na skupno 6. mesto. 
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