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PLAN AKTIVNOSTI 2016 

 
Kako lepo bi bilo, če bi lahko napisal poročilo v samih presežkih. 
 
Tako pa kot vsako leto doslej lahko ugotovimo da gre skoraj vse po starem. Še 
vedno se vrtimo v začaranem krogu boja za oblast, kraj, podtikanj, ponarejanj, goljufij 
itd. Težko je razumljivo, kako lahko pametni, šolani ljudje, kljub težkemu 
»nahrbtniku« preteklosti, brez kančka sramu prevzemajo vodilne funkcije na vseh 
nivojih, tako gospodarskem, še bolj pa na državnem in nam režejo vsakdanji kruh. 
Po vrhu vsega, pa se spet ukvarjajo z vsem drugim in drugimi, namesto da bi 
poskrbeli za več delovnih mest, konkurenčno gospodarstvo z visoko dodano 
vrednostjo, zmanjšanjem revščine, skratka za boljše življenje vseh državljanov, ne 
samo peščice.  
 
Kar nas lahko malo potolaži je stanje v podjetjih v regiji, kjer delujejo sindikalne 
podružnice SKEI. Večina podjetij je vstopila v leto 2015 v dobri kondiciji, saj 
problemov z naročili ni bilo in na tak način se je leto tudi zaključilo. V večini podjetij 
so bile plače redne, regres višji od dogovorjenega po KPD, izplačana božičnica in 
nekje celo dobiček. 
 
Seveda izjema potrjuje pravilo. V podjetju Iskra AME. SI so se težave nadaljevale, 
tako da se je podjetje koncem leta, znašlo pred stečajnim postopkom. 
 
V letu 2015 je prišlo do sprememb v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Za boljše 
razumevanje smo organizirali izobraževanje za sindikalne zaupnike o novostih na 
tem področju. 
 
Prav tako pa smo zaključili pogajanja za nove podjetniške kolektivne pogodbe v 
Iskraemecu, Acroniju in Suzu, ter spremembo podjetniške pogodbe v Domelu. 
 
Skozi celo leto smo bili prisotni v vseh sindikalnih podružnicah v regiji, tako na 
sestankih s sindikalnimi zaupniki kot tudi na sestankih z vodstvi v podjetjih. Seveda 
pa je tam kjer težav ni, tudi komunikacija lažja, predvsem pa prijaznejša. 
  
Za  zakonsko plat  je bila v pomoč 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 Slovenija. 
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V letu 2015 se je nadaljeval trend odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani delavca 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti delodajalca. Vloženi so bili tudi zahtevki za 
izplačilo terjatev. Takih postopkov je bilo osem, od katerih je pet postopkov 
zaključenih. Vloženih je bilo nekaj tožb iz naslova nezakonite odpovedi PoZ, kot tudi 
neizplačanih denarnih terjatev. Velik del smo rešili z aktivnostmi pri delodajalcu, tako 
da tožbe niso bile potrebne. 
 
Povečalo se je svetovanje članom, saj so se člani neposredno obračali na pravno 
službo. Večina zadev se je rešila s pogovorom in posredovanjem pri delodajalcu. 
Izdelanih pa je bilo preko 100 mnenj ki so bila posredovana delodajalcem, na ZPIZ, 
CSD in sindikalnim podružnicam. 
 
Na področju socialne varnosti ni bilo porasta problemov, vložene so bile štiri tožbe in 
deset pritožb. Število obravnavnih dni pa je v letu 2015 poraslo, saj so prišle v 
obravnavo zadeve iz preteklih let. Uspešno pa smo sodelovali tudi z inšpektoratom 
za delo. 
     
V okviru regijske organizacije je v letu 2015 delovalo 15 sindikalnih  podružnic z 2154 
člani. Ustanovljena je bila sindikalna podružnica Kovinar Jesenice, z delovanjem pa 
sta prenehali dve majhni podružnici in sicer Elmont Bled in Tio Pnevmatika Lesce.  
 
V letu 2015 smo imeli tri redne seje regijskega in izvršnega odbora in sejo 
nadzornega odbora, ki je pregledal poslovanje regijske organizacije v letu 2014 in 
ugotovil, da je organizacija poslovala v skladu z veljavno zakonodajo. Poslovanje 
regijske organizacije je bilo pozitivno.  
 

Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno tudi v letu 2015. 
 
Sodelovali smo na sejah izvršnega in republiškega odbora SKEI, ter na posvetih in 
sestankih sekretariata in  komisij pri SKEI Slovenije. Udeležili smo se e – 
izobraževanja – Informacijska varnost na delovnem mestu in delavnic na teme plač in 
sprememb kolektivnih pogodb dejavnosti. 
 
 
 
 
SP Sij Acroni je skupaj z Občino 
Jesenice pripravil prvomajsko 
srečanje na Pristavi nad Jesenicami, 
kjer je bila slavnostna govornica 
naša predsednica Lidija Jerkič. 
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Organizirali smo zbiranje podpisov podpore volivcev za spremembo Zakona o 
minimalni plači na stojnici na Jesenicah.   
 

 
 
Na športnem področju smo bili kar dejavni in tudi uspešni. Udeležili smo se  21. 
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 drugo mesto v veleslalomu. 
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Kegljači so svoje sposobnosti preizkusili v Zagorju ob Savi in to zelo uspešno, z 
zmago med posamezniki in moški ekipno. 
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Napredujemo pa tudi na letnih igrah ki so potekale v Kidričevem,  tokrat so naši 
športniki zasedli skupno 3. mesto.  
 

 
 
 
Ribe pa nam nekako niso usojene. Tekmovanje je potekalo v Gorici pri Slivnici, 
zasedli pa smo deveto mesto. 
 
V letu 2016 načrtujemo naslednje aktivnosti: 
  
- konstituiranje novih organov v sindikalnih podružnicah in na nivoju regijske 

organizacije 
- uvajanje novih sindikalnih zaupnikov 
- nudenje pomoči in svetovanje pri delu sindikalnih podružnic , 
- pravna pomoč, 
- štiri sestanke izvršnega odbora, 
- dva sestanka regijskega odbora, 
- udeležba in sodelovanje na sejah organov in akcijah SKEI,   
- aktivnosti pri ohranjanju in pridobivanju članstva, 
- udeležba na športnih prireditvah. 
  
                 
                                                                                      Sekretar ReO SKEI Gorenjske 
 
                                                                                                    Stane Habjan 
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