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POROČILO O DELU ReO SKEI POSOČJE ZA LETO 2011 
 
V letu 2011 je bil Kongres SKEI Slovenije,zato smo v Regijski organizaciji SKEI Posočje opravili 
volitve v sindikalnih podružnicah in evidentirali kandidate za funkcionarje SKEI Slovenije. 
Po Kongresu smo evidentirali kandidate za komisije Republiškega odbora SKEI in se lahko 
pohvalimo,da imamo v vseh komisijah člane iz naše Regije. 
 
Udeležili smo se zimskih in letnih športnih iger,ribiči pa so se udeležili 3. ribiškega 
tekmovanja. 
 
V letu 2011 so potekala pogajanja za Podjetniško kolektivno pogodbo v dveh družbah,vendar 
še ni prišlo do podpisa. Upamo, da bomo v naslednjem letu uspešnejši, ni pa odvisno samo 
od nas. 
Opažamo,da si delodajalci v družbah razlagajo Zakon o delovnih razmerjih in določila 
Kolektivne pogodbe tako njim odgovarja,zato imamo težave pri pogajanjih za podjetniške 
kolektivne pogodbe. 
Velike težave so tudi pri prerazporeditvah delovne časa in pri izplačilu nadurnega dela. 
Večkrat je bilo potrebno posredovati pri delodajalci in jih opozoriti o kršitvah delavskih 
pravic. 
 
Stavk v letu 2011 v ReO SKEI Posočje ni bilo. 
 
Plače se izplačujejo redno in so malenkost nad kolektivno pogodbo. 
Regres za letni dopust je bil izplačan v vseh družbah. 
 
V letu 2011 smo v ReO SKEI Posočje včlanili 128 novih članov sindikata, bilo je tudi nekaj 
izstopov predvsem zaradi odhodov v pokoj. 
Tudi odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga smo obravnavali in ugotavljamo,da 
delodajalci zelo dobro izkoriščajo to možnost. 
 
V mesecu oktobru smo imeli skupno sejo ReO SKEI Posočja in ReO SKEI Velenja,katere se je 
udeležila tudi predsednica Lidija Jerkič. 
Ogledali smo si del proizvodnega procesa v družbi ISKRA Avtoelektrika v Šempetru pri Gorici 
in obiskali Vinsko klet Dobrovo v Goriških Brdih. 
Novembra so nas obiskali sindikalni zaupniki iz ReO SKEI Zasavje in smo organizirali enak 
program,kot za kolege iz Velenja. 
Dogovorili smo se,da jim obisk vrnemo v naslednjem letu.                                              
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