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SKEI   OO Idrija Cerkno 
Študentovska 1 

Idrija 

Poročilo o delu OO Idrija Cerkno 
v letu   2009 

Leto 2009 je bilo za sindikat naporno leto.  Skozi celo leto so bile prisotne in vodene  razne 
sindikalne aktivnosti. 

Na začetku leta smo se udeležili smučanja (državno prvenstvo SKEI Slovenije), kasneje pa 
smo na željo vseh članov na našem območju, organizirali še območno tekmovanje v 
smučanju. 

V podjetju Hidria Rotomatija Sp. Idrija smo organizirali pogajanja za podpis panožne 
kolektivne pogodbe. Skupaj s kolegi iz Kopra, kjer ima Hidria tudi svoje podjetje smo prišli do 
dogovora, da bodo uprave tudi po drugih podjetjih Hidrije upoštevali in spoštovale Zakon  o 
delovnih razmerjih in panožno kolektivno pogodbo. Z dogovorom nismo uspeli v celoti, so se 
pa zadeve premaknile iz mrtve točke. Pogajanja bomo nadaljevali tudi v letu 2010. Ta 
dogovor enako velja tudi za podjetje KLIMA iz Godoviča, ki spada v HIDRIO. 

Zaradi pritiskov s strani poslovodstva je v podjetju Rotomatika iz zdravstvenih razlogov 
odstopila predsednica sindikata SKEI. Tak način pritiska poslovodstva obsojamo in ne želimo, 
da bi na tak način poslovodstvo reševalo delavsko problematiko in odnos do sindikata. 
Delavci so na nadomestnih volitvah izvolili novega predsednika sindikalne podružnice in 
menim, da sindikat v danih razmerah dobro dela. 

Zaradi gospodarske krize in manj naročil so vsa podjetja na našem območju skrajšala delovni 
čas od 40 ur na 36 urni in oz. na 32 urni delovni teden. Zaprosila so tudi za državno 
subvencijo. Nekatera podjetja so subvencijo izplačala delavcem, nekatera pa so denar 
obdržala zase, kar je pri delavcih sprožilo valj  slabe volje  in negodovanja. 

Po letnih dopustih se je stanje pričelo umirjati in počasi so začela prihajati naročila. Po 
preteku subvencij se je tudi delovni teden vrnil na 40 ur, nekatera podjetja so takoj vrnila 
plače na prejšnjo raven. Vsak mesec (ali več) se je sestal OO SKEI Idrije in obravnaval 
trenutno gospodarsko situacijo podjetij. 

Jeseni smo pripravili seminar za sindikalne zaupnike iz našega območja v Hotelu Cerkno v 
Cerknem. Seminar je bil dobro obiskan, udeleženci so bili zadovoljni in izrazili željo, da se tudi 
v letu 2010 organizira izobraževanje za vse člane območnega odbora SKEI. Tudi v letu 2010 
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bomo organizirali izobraževanje, teme pa bomo izbrali tudi po željah in potrebah  
udeležencev. 

Sindikat SKEI Slovenije je organiziral splošno opozorilno stavko z zahtevo po povečanju 
minimalne plače na 600,00 EUR neto, izplačilu in izplačilo enkratnega dodatka 150,00 EUR  
bruto za člane sindikata SKEI. 

V podjetju Kolektor Idrija in ETA Cerkno je bil sprejet dogovor o povišanju plače pred 
napovedano stavko tako, da v teh podjetjih zaposleni niso stavkali. Stavko pa so 
solidarnostno podprli. 

V podjetju  Hidria  Rotomatika  Sp. Idrija in KLIMA Godovič pa je bila izvedena stavka.  V 
Rotomatiki vse izmene. Po oceni vodstva sindikata SKEI Slovenije je stavka uspela v celoti. Po 
oceni delavcev, ki so stavkali pa so mnenja drugačna. 

Konec leta smo se udeležili protestnega shoda v Ljubljani, ki ga je organizirala ZSSS. Udeležilo 
se ga je več kot 30 tisoč ljudi, ki so izkazovali nejevoljo proti vladi in delodajalcem. Ocena je 
da so demonstracije uspele. 

 V letu 2009 smo se udeležili vseh sej sindikata , ki so bile sklicane na ravni države. 

Komisije, ki delujejo na našem območju so bile uspešne, največ je dela pri športu, kjer se 
udeležujemo tudi raznih rekreativnih dejavnosti na celotnem območju.  

Ob koncu leta so vsa podjetja izplačala božičnice. Večjih odpuščanj pa kljub krizi ni bilo in 
glede na naročila upamo, da jih tudi v letu 2010 ne bo. 

V letu 2010 vlada pripravlja Zakon o dvigu  minimalne plače (?). V letu 2010  na  562,00 in 
naslednje leto na 600,00 EUR. Na območju bomo pozorno spremljali kaj se dogaja in kako se 
pogajajo sindikati in delodajalci ter kako se ti dogovori  izvajajo v praksi. 

 

                                                                                                     Predsednik OO SKEI Idrije 

                                                                                                         Dragan Novakovič 
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