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OBMOČNA ORGANIZACIJA  
SKEI IDRIJA 

 
 
 

Poročilo o delu v letu 2007  
 
 
 

Leto se je obrnilo in pregledati morajo kaj vse smo naredili in česa ne. 
 
Skozi celotno  leto smo se ukvarjali z  pogodbami, kolektivnimi in branžnimi. Pogajanja, ki so 
potekala med sindikatom in delodajalci so večkrat zašla v krizo , ker so delodajalci večkrat 
zamenjali pogajalce, ki niso bili seznanjeni  z doseženim delom. V zraku je venomer  visela 
grožnja s stavko. Sredi leta je bil sprejet  dogovor o povišanju  plač. 
 
 
V drugi polovici leta   je pričela pohod inflacija, ki pa jo vlada ni priznala. Sindikati so pričeli 
izvajati pritisk na  pogajanja za dvig osnovnih in minimalnih plač ter  tudi vseh ostalih 
prejemkov (podpore,  socialne pomoči ).  
 
Pogajanja niso napredovala in 17. novembra je bil napovedan velik shod v Ljubljani. Z našega 
območja sta odpeljala dva avtobusa.  Tam je bila velika množica ljudi iz vse Slovenije, niso 
bili samo delavci, bili so tudi upokojenci, študenti in celo  predstavniki vlade. 
 
Pri pogajanjih je nastal premik na bolje. Pogajalski strani sta se dogovorili, da se bodo plače 
povišale  za      5,7     %, povečal i naj bi se tudi najnižji dohodki.  V panogah, kjer  slabo 
poslujejo, pa naj bi pri povišanju sodelovala tudi država z določenim deležem.  To je bil ustni 
sporazum, ko pa je bil sporazum pripravljen za podpis ni bilo vse tako kot so se dogovorili in 
s podpisom ni bilo nič. 
 
Na sestankih se vedno poudarje tudi   ustanovitev »Sveta delavcev » kjer tega še ni.  
Veliko se govori o  Zakonu o delovnih razmerjih  ter Zakon o varstvu in zdravju pri delu.  Vsi 
sindikalni zaupniki morajo biti pozorni na to.  
 
 
Seje  IO RO SKEI  Slovenije so bile vsak prvi torek v   mesecu, vsakič  v drugem kraju.  V 
mesecu decembru pa je bila seja tudi na našem območju.  Udeleženci smo si najprej ogledali  
»Antonijev rov » , nato pa smo  se odpeljali proti Cerknem v tovarno ETA.  
 
Predstavnik podjetja nam je  predstavil samo delo v podjetju, kako  se je razvijalo  ter koliko 
delavcev zaposluje danes nakar smo se sprehodili skozi proizvodnjo in si jo del ogledali. V 
Hotelu  smo imeli sejo in po seji še kosilo. Udeležencem smo pripravili propagandno gradivo 
in skromno obdaritev. 
 
S krovno organizacijo smo povezani preko elektronskih medijev, kamor tudi prihaja vsa 
pošta. V kolikor je potrebno dodatno razmnoževanje pa to opravimo kar sami.   
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Izobraževanje: 
Že v pomladnem obdobju smo načrtovali  seminar za sindikalne zaupnike.  Ker  zaradi 
zasedenosti nismo dobili predavateljev smo  pripravili seminar v mescu septembru.  
Najprej je bila kratka predstavitev sindikata SKEI, njegova ustanovitev in delovanje ter cilji 
za katere se bori,( predavala je gospa  Lidija Jerkič ). 
 
Bogdan  Ivanovič pa je predstavil  Kolektivno pogodbo. V načrtu je bilo, da  bo prišla tudi 
odvetnica, vendar je bila službeno zadržana. 
 
Pridobivanje novih članov je delo, ki ni nikdar končano.  Naš problem je bil Rotomatika Sp. 
Idrija. V pomladnem času je vbil organiziran sestanek v Rotomatiki z vodilnimi ljudmi.   Na 
sestanku so bili vsi za to, da se sindikat znova obudi in da se dobi tudi predsednika.  Čez nekaj 
časa pa to ni bilo več tako.  V jesenskem času pa so se organizirali delavci sami. Začeli so se 
oglašati in se včlanjevati, dogovorili so se tudi kdo bo predsednik sindikata in kako bodo 
izpeljali volitve. 
 
Na poletnih športnih igrah so sodelovali samo pri namiznem tenisu. Igre so bile razpisane v 
času, ko so tudi v Idriji potekale sindikalne igre bil pa je tudi že čas dopustov.  Zimskih iger 
pa se nismo udeležili  ker so predrage. 
 
Pravna pomoč deluje dobro in odvetnica je pripravila tudi poročilo  o svojem delu. 
 
 
Delo izvršnega odbora in komisij je bilo zelo enolično saj smo se vrteli večino časa okrog 
pogajanj. Sestajali smo se po potrebi včasih pa smo se   zaradi časovne stiske  dogovorili tudi 
kar po telefonu . 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Predsednik: 
                                                                                        Dragan  Novakovič 
 


