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POROČILO O DELU REGIJSKE ORGANIZACIJE IDRIJA- CERKNO  

ZA LETO 2016 
 

Kot v vseh regijah se je tudi v naši regiji  leto začelo z volitvami, katere so bile v naših 

podjetjih speljane v mesecu januarju. 

 

V letu 2016 smo imeli štiri redne seje regijskega izvršnega odbora in sejo nadzornega odbora. 

 

Seja nadzornega odbora je bila sklicana tretjega marca na kateri je nadzorni odbor pregledal 

poslovanje regijske organizacije za leto 2015 in končal z ugotovitvijo, da je naša regijska 

organizacija poslovala v skladu z veljavno zakonodajo ter načrtom regijske organizacije. 

Poslovanje regijske organizacije je bilo pozitivno. 

 

Četrtega marca je bila sklicana prva seja novega regijskega odbora na katerem smo speljali 

volitve za novega predsednika in podpredsednika regije, volitve za člane republiškega odbora, 

volitve za člane nadzornega odbora regijske organizacije SKEI Idrija Cerkno, ter imenovanje 

članov za kongres SKEI Slovenije. Na prvi seji smo pregledali tudi poročilo o zaključnem 

računu regije. 

  

Petnajstega junija smo se udeležili sedmega kongresa SKEI Slovenije na Brdu pr Kranju. 

 

Redno smo sodelovali na vseh sejah Republiškega ter izvršnega odbora SKEI Slovenije. 

 

Udeležili smo se tudi  zimskih ter letnih športnih iger SKEI Slovenije. 

 

V planu dela za leto 2016 smo si zadali cilj, da v naših podjetjih sklenemo nove kolektivne 

pogodbe oziroma jim podaljšamo veljavnost, kar nam je deloma tudi uspelo. 

 

V Lindab IMP klima Godovič je bila ponujena nova kolektivna pogodba katero se je na dveh 

pogajalskih sestankih uskladilo, sicer pa ni veliko sprememb glede na obstoječo staro 

kolektivno pogodbo. 

 

V Hidriji Rotomatika je bil podpisan aneks h kolektivni pogodb s katerem se je podaljšala 

veljavnost obstoječe kolektivne pogodbe. 

 

Več težav smo imeli v podjetju Kolektor vendar smo jih dokaj uspešno razrešili. Sprejetih je 

bilo večina predlogov sindikata tako, da so bile ob koncu leta zaprte solidarnostne pomoči, 

dodatki na delovno dobo, malice in smo kar optimistični in upamo, da v letu 2017 zaključimo 

pogajanja z podpisom nove podjetniške kolektivne pogodbe. Izpogajano je bilo tudi, da se 

delavcem v Kolektorju povrnejo vse terjatve za nazaj kar jim je bilo v preteklih letih narobe 

izplačano. 
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V podjetju Eta Cerkno pa gredo stvari bolj počasi. S strani sindikata je bil podan predlog nove 

kolektivne pogodbe vendar je vodstvo podjetja zamudilo vse roke glede odgovora na predlog. 

Sklican je bil tudi izvršni odbor na katerem sta bila prisotna predsednica SKEI Slovenije 

Lidija Jerkič ter sekretar ReO SKEI KNO in Idrijsko Cerkljanske, Sašo Ristič. Sestala sta se 

tudi z vodstvom podjetja. Sindikat podjetja Eta Cerkno se redno sestaja z vodstvom podjetja 

vendar trenutno kakšnih vidnih rezultatov ni. Vodstvo podjetja je sicer sindikatu prestavilo 

svoj predlog nove  kolektivne pogodbe vendar je ta za sindikat nesprejemljiv. V Eti so šli tudi 

z uvedbo nove sistemizacije delavnih mest vendar  je niso popolnoma izpeljali. Problem je, 

ker si vodstvo po svoje razlaga prerazporeditev delavnega časa, kar pa je čisto narobe in 

protizakonito, kar je posledično pripeljalo do tega, da  okrog sto delavcev ni v soboto prišlo 

na delo. Sicer pa se problemi glede delavnega časa ter prerazporeditve le tega, večkrat 

pojavljajo tudi v drugih naših podjetjih, vendar jih kolikor toliko uspešno uspemo reševati 

tako, da bo potrebno v to vložiti še veliko truda in energije. Zaradi vseh naštetih dogodkov, ki 

so se dogajali v Eti je prišlo tudi do izstopa določenega števila članov iz sindikata podjetja Eta 

Cerkno. Delavci hotela Cerkno, kateri so bili člani sindikata v podjetju Eta pa so ustanovili 

svoj sindikat. 

 

V začetku leta smo v Hidriji Rotomatiki imeli zbor članstva na katerem je bila prisotna 

predsednica SKI Slovenije Lidija Jerkič, ravno tako pa je bil sklican zbor članstva v Lindab 

Klimi Godovič na katerem je bil prisoten sekretar Sašo Ristič. 

 

Drugače pa podjetja v naši regiji delujejo dokaj stabilno. Regres je bil izplačan v vseh 

podjetjih, ravno tako božičnica, do kakšnega povišanja osnovnih plač pa ni prišlo. 

 

Cilja izobraževanja sindikalnih zaupnikov nam le tega v letu 2016  ni uspelo izpeljat tako, da 

nam to ostaja izziv za leto 2017. 

 

Plan dela regijske organizacije Idrija Cerkno za leto 2017 je še vedno: 

 

 Zaključiti pogajanja in podpis novih kolektivnih pogodb v Kolektorju in Eti Cerkno. 

 Uvajanje oziroma izobraževanje novih sindikalnih zaupnikov. 

 Izobraževanje sindikalnih zaupnikov ter članstva. 

 Nudenje brezplačne pravne ter strokovne pomoči našemu članstvu. 

 Svetovanje pri delu sindikalnih podružnic ter nudenje pomoči. 

 Sodelovanje na vseh nivojih organiziranosti sindikata, ter podpiranje sindikata v njegovih 

akcijah. 

 Udeleževanje na športnih igrah. 

 Nudenje solidarnostne pomoči. 

 Pridobivanje novega članstva. 
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