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POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2018 

 

PLAN AKTIVNOSTI 2019 

 

 

V letu 2018 se je nadaljevala gospodarska rast, tudi v naši regiji, kljub 

temu pa delodajalci tako na državnem nivoju kot tudi v podjetjih niso 

bili preveč radodarni z denarjem, saj je vedno izgovor konkurenčnost. 

Veliko podjetij je doseglo povečanje produktivnosti, dvig prihodkov, 

povečanje dodane vrednost, povečal se jim je dobiček, zaposleni pa v 

večini teh podjetij niso bili ustrezno oz. pravično nagrajeni za prispevek 

k doseženim rezultatom. Podjetje, ki v tem segmentu izstopa in je za 

zaposlene namenilo večji kos pogače kot ostala podjetja v regiji je LTH 

Castings iz Škofje Loke.  

 

Zaradi povečanega obsega proizvodnje je bilo skozi celo leto čutiti 

povečano potrebo in povpraševanje po delavcih. Pomanjkanje 

delavcev, zlasti za delo v proizvodnji in visoko kvalificiranih, je bilo 

prisotno skozi celo leto 2018. 

 

Podjetja so delavce iskala v državah bivše Jugoslavije in jih zaposlovala 

kot agencijske delavce. Ugotovilo pa se je, da je bilo manj problemov s 

temi delavci, manj kršitev. Pomembna ugotovitev pa je, da nekatera 

podjetja v regiji ne zaposlujejo več agencijskih delavcev, ampak se 



delavce zaposli takoj pri delodajalcu. K temu so pripomogle tudi 

aktivnosti sindikatov SKEI v podjetjih kot tudi regije. 

 

Podjetja v regiji so bila v letu 2018 poslovno uspešna in dosegla dobre 

rezultate. Zaposlenim je bila izplačana božičnica in po nekaterih 

podjetjih tudi dobiček v višjih zneskih kot v preteklosti.  Prav tako so 

se po podjetjih nekoliko popravile plače.  

 

V letu 2018 smo organizirali krajša izobraževanja. Šest članov iz 

sindikalnih podružnic ReO Gorenjska seje udeležilo tudi sindikalnega 

izobraževanja, ki ga vsako leto pripravi SKEI, ter uspešno zaključilo in 

pridobilo 6. stopnjo izobrazbe. Skupaj s kolegi iz Zagorja smo 

organizirali že tradicionalno izobraževanje v Omišalju na Krku, kjer sta 

predavala naša kolega Ljubo Cvar in Barbara Kozina, s temami iz 

svojega delovnega področja. 

 

V letu 2018 so se nadaljevala pogajanja za enotno PKP na nivoju SIJ, 

ki pa so se sredi leta prekinila, saj je bilo zavzeto stališče, da se 

posamezna podjetja v skupini SIJ sama pogajajo za svoje PKP.  

 

V drugi polovici leta 2018 so potekala intenzivna pogajanja za novo 

PKP v podjetju Domel iz Železnikov, ki je bila v decembru tudi 

podpisana. Pričelo se je tudi z usklajevanjem vsebine novega dogovora 

o sodelovanju med sindikatom in delodajalcem. Prenovljena in sprejeta 

je bila tudi podjetniška kolektivna pogodba v Iskri Mehanizmi. 

 
Skozi celo leto 2018 smo bili prisotni v sindikalnih podružnicah v regiji, 

tako na sestankih s sindikalnimi zaupniki kot tudi na sestankih z vodstvi 

v podjetjih. Člane smo informirali o novostih in spremembah KPD, 

zastopali pred delodajalci in na sodišču, pripravljali različna mnenja, 

podajali pravne nasvete bodisi osebno, pisno in tudi telefonsko. 

 

Leto 2018 je zaznamoval dodatek na delovno dobo, ki je prinesel kar 

nekaj aktivnosti po podjetjih. Kar nekaj primerov zastopanj je bilo na 

lokaciji Jesenice, kjer so vodili različne postopke zoper delavce. 

Nudena je bila pravna pomoč tudi ostalim regijam v SKEI, kakor tudi 

zastopanje pred sodišči in delodajalci (ugovori, pritožbe, osebno 

zastopanje…). Prišlo je do upada odpuščanja iz krivdnih razlogov oz. 



izrednih odpovedi, povečali pa so se disciplinski postopki, ki jih v 

preteklosti skoraj ni bilo zaznati. Razlog temu trendu je prav gotovo 

dejstvo, da podjetja potrebujejo delavce in da le teh na trgu dela ni. 

 

V okviru regijske organizacije je v letu 2018 delovalo 17 sindikalnih 

podružnic. Število članov se je povečalo za dobre 3% na 2190. Število 

članov raste, kljub dejstvu, da je večina članstva, ki se oz. se bo kmalu 

upokojil.  

 

V letu 2018 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora in 

sejo nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje regijske organizacije 

v letu 2017 in ugotovil, da je organizacija poslovala v skladu z veljavno 

zakonodajo. Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno in 

uspešno.  

Poslovanje je bilo uspešno tudi v letu 2018. 

 

Sodelovali smo na sejah izvršnega in republiškega odbora SKEI, ter na 

posvetih in sestankih sekretariata in  komisij pri SKEI Slovenije.  

 

Sindikalna podružnica Sij Acroni je skupaj z Občino Jesenice in ReO 

za Gorenjsko tako kot vsako leto, tudi v letu 2018, pripravila 

prvomajsko srečanje na Pristavi nad Jesenicami. 

 

Naši člani so bili 

uspešni tudi na 

športnem področju. 

Udeležili smo se 24. 

prvenstva v 

veleslalomu in tekih 

na Kopah, kjer so se 

odlično odrezali naši 

smučarji, saj so 

zasedli skupno prvo 

mesto, prvo mesto v 

tekih in prvo mesto v 

veleslalomu. 

 



Prav tako so  bili uspešni tudi kegljači, ki so se udeležili memoriala 

Elvedina Terziča v Novi Gorici, kjer smo zasedli moški 1. mesto, 

ženske so bile 2. in 2. mesto med regijami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regijska organizacija za Gorenjsko se je udeležila letnih iger, ki so 

potekale v Dravogradu. Še posebej smo se izkazali v namiznem tenisu, 

kjer smo zasedli 1. mesto pri moških in 3. mesto pri ženskah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sodelovali smo tudi v Velenju na tradicionalnem 11. državnem 

prvenstvu v lovu rib s plovcem.  

 

 

Tudi tokrat so ribe več ali manj ostale v 

ribniku. 

 

 

 

 

V letu 2019 načrtujemo naslednje aktivnosti: 

  

- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic, 

- izobraževanje sindikalnih zaupnikov in predsednikov, 

- seminarji 

- pravna pomoč, 

- aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva, 

- štiri sestanke izvršnega odbora, 

- dva sestanka regijskega odbora, 

- udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI Slovenije  

- udeležba na športnih prireditvah, 

 
 

 
 

       SKEI, ReO za Gorenjsko  


