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POROČILO O DELU OO SKEI IDRIJA - CERKNO V LETU 2011 
 

Delo območnega sindikata v letu 2011 je bilo pestro in uspešno. Na začetku leta smo 

obravnavali zaključni račun za preteklo leto. V  mesecu februarju smo se udeležili zimskih 

iger SKEI-Slovenije, ki so bile izpeljane v Črni na Koroškem. Te igre so bile za nas zelo 

uspešne. V letu 2011 smo se veliko ukvarjali tudi s pripravami na kongres. Že marca meseca 

smo imeli seje IO po sindikalnih podružnicah SKEI, kjer smo razpravljali o možnih 

kandidatih za predsednika in sekretarja OO SKEI Idrija-Cerkno. Po sestankih in posvetovanju 

smo izbrali imeni za predsednika in sekretarja, ki so bila potrjena na kongresu 15.junija. Vmes 

do kongresa se je dogajalo veliko stvari. V podjetju Hidria Rotomatika so potekali intenzivni 

pogovori za podpis podjetniške kolektivne pogodbe. Redno smo se udeleževali sej IO SKEI 

Slovenije RO SKEI Slovenije. Že maja meseca smo se po podjetjih pogovarjali o povišanju 

osnovnih plač v letu 2011. Udeležili smo se kongresa SKEI, ki je bil 15.6.2011 v Ljubljani. 

Letnih iger SKEI se nismo udeležili, saj so člani v tistem času že imeli določene druge 

neodložljive obveznosti. Po kongresu smo se srečali na seji IO SKEI območja Idrija-Cerkno, 

kjer smo razpravljali o smernicah in ciljih, ki smo si jih zadali na kongresu. Vsi člani smo 

soglašali s tem, da je potrebno v čim večji meri slediti zadanim ciljem ter jih poizkušati 

realizirati.  

 

Regres za letni dopust je bil izplačan v vseh podjetjih na našem območju, razlika je bila zgolj 

v višini le teh. Po letnem dopustu so se nadaljevala pogajanja po podjetjih o povišanju 

osnovnih plač. V podjetju Hidria-Rotomatika smo končno uspeli podpisati podjetniško 

kolektivno pogodbo, ki je do takrat sploh še niso imeli. V mesecu oktobru smo v vseh 

podjetjih na našem območju uspešno zaključili s pogajanji o povišanju osnovnih plač. V 

novembru pa so stekli pogovori o izplačilu 13. plače oziroma t.i. božičnice. Pri tem smo 

uspeli, saj so prav vsaj podjetja izplačala t.i. božičnico.  

 

Največji problem s katerim se na našem območju soočamo je članstvo v organizaciji. Novih 

včlanitev ni, kopica članstev je prenehala zaradi upokojevanja, nekateri so odšli iz podjetja 

drugam, posledica teh dejanj pa je izguba cca 250 članov v zadnjih treh letih. Na drugi strani 

smo nekaj članov uspeli pridobiti, ampak odliv je kljub vsemu večji. V začetku tega letu 
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imamo na območju srečanje, na katerem bomo predstavili delovanje sindikata in prednosti 

včlanjevanja v našo organizacijo.  

 

Kar se tiče finančnega načrta, ki smo ga sprejeli v začetku leta 2011 lahko rečemo, da smo ga 

v popolnosti izpeljali, tekoče poslovanje je pozitivno, v prihodnje pa bomo naredili vse 

potrebno, da bo tako tudi ostalo.  

 

Omenimo lahko še to, da smo bili aktivni tudi v pomoči našim članom, predvsem v primeru, 

ko je trem pogorela hiša.  

 

V letošnjem letu smo pričeli s postopkom preoblikovanja v ReO SKEI Idrija. Razmišljamo 

tudi o tem, da bi se v bližnji prihodnosti zaradi racionalizacije poslovanja združili z ReO 

SKEI Kraško - notranjska in obala. 
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