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POROČILO O DELU OO SKEI IDRIJA-CERKNO V LETU 2O1O
Leto 2010 je bilo za sindikat težko in naporno. Čeprav so se napovedovali boljši časi ter s tem
tudi konec gospodarske krize, se ta napoved ni povsem odražala v podjetjih na našem koncu.
Pogovor je na začetku tekel v smeri povišanja plač s 1.1.2010. V nekaterih podjetjih so bile
naše zahteve sprejete, v nekaterih pa so se delodajalci niso razumeli, da morajo njihovi
zaposleni kljub krizi dobiti ustrezno plačilo za opravljeno delo.
Po prvem četrtletju so se razmere v podjetjih pričele izboljševati saj je bilo število naročil
večje in posledično je to botrovalo k uspešnejšemu poslovanju.
V mesecu maju smo pričeli s pogajanji o izplačilu regresa za leto 2010. V nobenem izmed
podjetij ni bilo težav z izplačilom, razlika je bila le v tem, da so nekateri zaposlenim namenili
izplačilo minimalnega regresa po zakonu, drugi pa so poskrbeli za izplačilo maksimalnega
regresa dovoljenega po zakonu.
V mesecu septembru smo organizirali seminar na temo »Delo in vloga sindikata glede na
trenutni položaj v družbi«.
Organizirana je bila tudi novinarska konferenca skupaj z sindikatom Goriške in Posočja v
Novi Gorici in sicer na temo »Gospodarska kriza in trenutna situacija v regiji«.
Ena izmed aktivnosti je bila tudi priprava na pogovor med vlado, delodajalci in sindikati glede
predlagane pokojninske reforme. Ker ni bilo doseženega dogovora o nekaterih predlogih, so
se člani I.O. SKEI odločili za protest pred državnim zborom.
V zadnjem četrtletju se je stanje v podjetjih na našem koncu korenito izboljšalo, zaradi tega je
delo potekalo nemoteno.
Vsak mesec smo imeli sestanke območnih odborov na katerih smo obravnavali tekoče
probleme in trenutno situacijo v podjetjih na našem območju. V podjetju Hidria Rotomatika
smo pričeli s pogajanji za podpis podjetniške kolektivne pogodbe. Le ti so bili zaključeni
uspešno. Upamo pa, da bo ta pogodba v najkrajšem možnem času tudi podpisana.
Udeležili smo se zimskih iger SKEI Slovenije.
Proti koncu leta 2010 smo se pogajali o izplačilu 13 plače oziroma božičnice. Pri temu smo
bili uspešni, saj je pri vseh podjetjih prišlo do dogovorjenih izplačil, v nekaterih primerih je
bilo to tudi 120% neto plače. Delavci so bili s tem zadovoljni.
Nastaja pa drug problem, saj se nam članstvo zmanjšuje, predvsem zaradi odhoda v pokoj ali
na čakanje. Večjih izstopov sicer ni bilo. V prihodnosti bo potrebno več pozornosti posvetiti
včlanjevanju mladih ter okrepitvi naše vloge v regiji in širše, predvsem z informiranjem o
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našem delu. Naše mnenje je, da bi moral tudi sindikat na državni ravni narediti več oziroma bi
moral biti bolj aktiven. Veliko podjetij je šlo v lanskem letu v stečaj, obstaja pa dvom, da
sindikalni zaupniki niso naredili vsega, da bi zaščitili delavce. Mi imamo sicer na našem
območju srečo, saj podjetja dobro poslujejo in v glavnem spoštujejo kolektivno pogodbo,
posledično pa zaposlenim izplačajo, kar jim pripada.
Nekaterim članom je bila izplačana solidarnostna pomoč, v prihodnje pa se bomo še naprej
trudili in jim v težkih časih stali ob strani.
Ker se nismo strinjali z predlagano pokojninsko reformo, smo pričeli zbirati podpise za
referendum o zavrnitvi pokojninske reforme ter zakona o malem delu. Naše mnenje je, da do
sprememb mora priti, ne pa takšnih, ki bodo delavca postavila v še v slabši položaj kot je
sedaj. Sedaj je čas, da vsi stopimo skupaj in pokažemo svojo moč. Delo mora zopet postati
vrednota, delavec cenjen in pošteno plačan za svoje delo.
Upamo, da bo leto 2011 tudi na našem območju še bolj uspešno kot je bilo to, ki je za nami.
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