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Poročilo o delu RO Idrija Cerkno v letu 2013 

 

Leto 2013 se je začelo z protestnim shodom pred gospodarsko zbornico v Ljubljani katerega smo se 

udeležili sindikalni zaupniki Idrijsko Cerkljanske regije kateremu je sledila stavka z zahtevo povišanja plač. 

Stavko smo v Idrijsko Cerkljanski regiji podprli. In sicer V Hidrii je bila stavka izvedena z ustavitvijo 

proizvodnje v ostalih podjetjih pa so stavko podprli proizvodnja pa ni obstala. 

4.2 2013 je bil v Idriji organiziran seminar na temo Pravilna priprava sindikalnega letnega finančnega 

poročila. Seminarja so se udeležili Predsedniki podružnic ter njihovi blagajniki ter člani nadzornega odbora. 

Z mesecem marcem so se pričela dogovarjanja z regijsko organizacijo Kraško Notranjsko In Obala o 

skupnem sodelovanju. Dogovorili smo se o skupni sekretarski službi in pravni pomoči. Na kar je bil na 

sestanku regijske organizacije dne 3.7. 2013 sklenjen sklep o skupnem sekretarju in pravni pomoči članom. 

Podpisan je bil dogovor in s 1.9 smo pričel z skupnim sekretarjem Sašo Rističem. Z novembrom je bila 

preklicana pogodba z sedanjo pravnico Vesno Fašink in z 1.2. 2014 začnemo z novim pravnikom kateri bo 

pokrival obe regijski organizaciji. 

7.5.2013 je bila na seji IO SKEI Slovenije v podjetju Hela  v Ljubljani potrjena Regija Idrija Cerkno in s tem je 

bil zaključen proces preoblikovanja območne organizacije v regijsko organizacijo katerega smo pričeli že v 

začetku preteklega leta. 

14.6.2013 je bil v Cerknem  skupaj z regijsko organizacijo Kraško Notranjsko in Obala organiziran seminar 

na katerem so nam predavali Predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič ter pravnica Barbara Kozina in pravnik 

Bogdan Ivanovič. Na seminarju nam je bil predstavljen nov zakon o delavnih razmerjih in zakon o urejanju 

trga dela. Bogdan Ivanovič  nam je predaval o trajnostnem razvoju podjetij. 

1.10.2013 je V Cerknem potekala 17 seja IO SKEI Slovenije. 

28.10.2013 je bil v Cerknem organiziran sestanek športne komisije SKEI Slovenije. Na njem je bilo sklenjeno 

da se zimske športne igre v letu 2014 organizirajo 31.1.2014 na smučišču Črni vrh nad Cerknem. 

V letu 2013 je v korporacijo Hidria stopila v veljavo tudi nova KKP Hidria z pripadajočimi pravilniki in nova 

sistemizacija delavnih mest katera je bila plod lanskoletnih pogajanj in truda sindikata z vodstvom 

korporacije Hidria. Izvedena je bila tudi nova ocena tveganja na delavnem mestu. 

V vseh podjetjih naše regije je bil sprejet pravilnik o pravilih obnašanja in preprečevanju mobinga. 
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V skladu z dvigom plač na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti so se povišale tudi plače v podjetjih naše 

regije. Regres je bil izplačan v vseh podjetjih razen z zamikom in v več obrokih v Klimi Godovič . 

 

 

Priča smo bili tudi manjšemu odpuščanju delavcev v Eti Cerkno zaradi opuščanja proizvodnje. Odpuščenim 

članom sindikata smo nakazali solidarnostno pomoč. Ravno tako smo priča odpuščanju delavcev zaradi 

likvidnostnih težav v Klimi Godovič. 

                                                                                                                                                Predsednik ReO SKEI 

                                                                                                                                                      Borut Majnik 

  

 

  

 


