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Radovljica, 26 .3.14 
 
POROČILO O DELU IN DOGODKIH V LETU 2013  
PLAN AKTIVNOSTI 2014 
 
Upali smo, da bo leto 2013 boljše kot prejšnje, pa ima številka 13 v 
letnici, očitno sloves kot se je drži. Tako so nas naši politiki 
»razveseljevali« na političnem odru, kot tudi na ostalih področjih. Da smo 
banana republika smo lahko doživljali vse leto. Dobili smo zopet novo 
vlado s »tigrico«(vsaj v obleki) na čelu, »so what »je presedlal na nov 
stolček, le minister za vodenje katerega koli  področja ostaja, eden in 
edini. Ker se politična elita ukvarja večino časa sama s sabo in z 
znamenitim stavkom » we don't need money we need more time«, se 
državljani in delavci  že držimo za denarnice. 
 
Minilo je torej še eno leto, ko smo se ukvarjali z menjavo oblasti, tajkuni 
in še z marsičem, z zagonom gospodarstva in zmanjšanjem 
brezposelnih pa le malokdo. 
  
Začetek leta pa je bil buren tudi za nas, saj se je začel s protestnim 
shodom in pozneje tudi s stavko, kar se je izkazalo dobro, saj so 
delodajalci z nami sedli za pogajalsko mizo. 
  
Leto 2013 je večina podjetij v regiji v katerih so zaposleni naši člani 
preživela brez večjih pretresov. Seveda pa ne vsi. V začetku leta je šlo v 
stečaj podjetje Pilaster z Jesenic, v sredini leta pa še tržiški podjetji Trifix 
in Tokos. To so sicer manjša podjetja, katera bi bilo mogoče rešiti če bi 
država reševala gospodarstvo in ne samo banke.  
 
Skozi celo leto smo bili prisotni v vseh sindikalnih podružnicah v regiji, 
kjer je problemov takih in drugačnih, manj. 
 
Da je bilo vse po črki zakona je skrbela sodelavka Barbara,s pravnimi 
nasveti članom, s pravno pomočjo in svetovanjem funkcionarjem SKEI in 
sekretarjem po ostalih regijah, s tožbami, s pregledi aktov 
delodajalcev(PKP, pravilniki in dogovori) in mnenji, ter z delom na nivoju 
SKEI Slovenije.  
 



V okviru regijske organizacije je v letu 2013 delovalo 16 sindikalnih  
podružnic z 2438 člani. Tri sindikalne podružnice so zaradi stečaj 
prenehale z delovanjem, priključile pa sta se dve novi podružnici.   
 
V letu 2013 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora in 
sejo nadzornega odbora. 
 
Poslovanje regijske organizacije je bilo v letu 2013 pozitivno. 
 
Sodelovali smo na sejah izvršnega in republiškega odbora SKEI, ter na 
posvetih in sestankih sekretariata.  
  
Organizirali in izvedli smo izobraževanje za sindikalne zaupnike in jih 
seznanili z novostmi iz delovno pravne zakonodaje. Zaposleni na SKEI 
smo se udeležili računalniškega izobraževanja. 
 
Na športnem področju smo bili kar dejavni in tudi uspešni. Organizirali 
smo 19. prvenstvo v veleslalomu in tekih na Soriški planini, kjer so se 
odlično odrezali naši smučarji saj so zasedli skupno prvo mesto. Tudi 
kegljači so se vrnili s pokalom za tretje mesto, malo manj uspeha pa 
imamo na letnih igrah, tokrat 6.  
 
Poizkusili smo se tudi z ribiško palico, no napredujemo. 
 
Organizirali smo tudi humanitarno akcijo pomoči v obliki paketov hrane 
Rdečega Križa in razdelili 85 paketov med naše člane. 
 
Kakšna podrobnost več, pa je v mesečnih poročilih. 
 
V letu 2014 načrtujemo naslednje aktivnosti: 
 
- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic, 
- pravna pomoč, 
- štiri sestanke izvršnega odbora, 
- dva sestanka regijskega odbora, 
- izobraževanje predsednikov in zaupnikov v sindikalnih 
  podružnicah,                                    
- udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI, 
- aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva, 
- udeležba na športnih prireditvah. 
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