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Radovljica, 7. 7. 2014 
 
 
Poročilo o delu april – junij 
 
Drugo tromesečje leta je minilo dokaj mirno, če seveda ne bi spet naši » vrli izbranci« 
na političnem parketu  skuhali godljo, kakor že leto poprej. Enak Avgijev hlev. Očitno 
se manjka Herakel, da odplakne to prerivanje okoli korita, da se politiki začnejo 
ukvarjati s problemi, ne pa sami s sabo. 
 
Večina podjetij v regiji pa kljub političnemu hlevu, posluje normalno. Seveda ne vsi. 
Tako kot pred enim letom, se je v mesecu maju v podjetju ISKRA.AME.SI, zgodila 
napoved stavke. Vzrok enak kot lani, zamujanje z izplačilom plač in plačevanjem 
ostali obveznosti iz naslova plač. 
 
Sicer do stavke ni prišlo, ker se je denar za plače našel. Kljub dogovoru, da direktor o 
morebitnem izplačilu plač obvesti stavkovni odbor, tega ni storil, celo več, pozabil je, 
da je napovedana stavka. Očitno je bil vikend prenaporen. Človek sicer razume 
preobremenjenost naših vodilnih, vendar pa da pozabiš na mir v »svoji« hiši pa ni 
ravno razumljivo. 
 
S pomanjkanjem dela se še vedno soočajo v podjetju Elmont, problem pa še vedno 
rešujejo z izmeničnim  čakanjem na delo doma. 
 
Nadaljevali smo prekinjena pogajanja za prenovo podjetniške kolektivne pogodbe v 
Iskraemecu. Iskre se krešejo predvsem okoli števila dni letnega dopusta in pa tudi 
okoli pogojev za delovanje sindikata. Seveda nas čaka še del tarifne priloge in 
implementacija novega plačnega modela. 
 
V tem času je potekal prvi poravnalni narok na Delovnem in socialnem sodišču v 
Kranju, v primeru tožb bivših zaposlenih v Iskraemecu, zaradi nezakonite odpovedi  
pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Poravnalni narok ni uspel zato je za 
mesec september razpisana prva obravnava.  
 
Kot sem že omenil je stanje v ostalih podjetji po regiji, bolj optimistično. Seveda pa to 
ne pomeni, da člani nimajo takšnih ali drugačni problemov, predvsem s področja 
delovno pravne zakonodaje in socialne varnosti. Skupaj s kolegico svetujeva 
zastopava in pomagava pri reševanju teh težav.  
  
V mesecu aprilu je bila seja Nadzornega odbora Regijske organizacije. Člani so 
pregledali finančno materialno poslovanje organizacije za leto 2013 in ugotovili, da je 
bilo poslovanje v skladu s predpisano zakonodajo in akti SKEI Slovenije. Obravnavali 
so tudi plan za leto 2014 in oba dokumenta predlagali v sprejem Regijskemu odboru. 



 

 

Le ta je poročilo in plan obravnaval na seji v mesecu maju in sprejel oziroma potrdil 
letno poročilo za leto 2013 in letni plan za leto 2014.  
 
Sodelovali smo na sejah organov SKEI v Ljubljani in Lendavi,  udeležili smo sestanka 
komisije za pridobivanje novega članstva in sekretariata SKEI.  
 
Bili smo dejavni tudi na športnem področju. Udeležili smo se  prvenstva v kegljanju, ki 
je potekalo na Ptuju, kjer smo zasedli 1. mesto in letnih športnih iger v Velenju, kjer 
pa smo se uvrstili na skupno 5. mesto. 
No napredujemo. 
 
 
Sekretar 
Stane Habjan   

  


