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REGIJSKA ORGANIZACIJA SKEI POSOČJA 

KIDRIČEVA 9. 

5000 NOVA GORICA 

 

Datum: 28.01.2010. 

 

 

POROČILO O DELU OO in ReO SKEI POSOČJA V LETU 2009 

 
Leto 2009 smo pričeli v OO SKEI Posočja z ukrepi delodajalcev o skrajševanju 

delovnega časa iz 40 na 36 ur na teden in pritiski za znižanje osnovnih plač, za 

10%, ter zahtevami za odpuščanjem delavk in delavcev. 

 

Vse predsednike sindikalnih podružnic SKEI v Posočju smo obvestili, da nimajo 

pravice podpisovati dogovore o znižanju osnovnih plač,lahko podpišejo le 

dogovore o skrajšanju delovnega časa zaradi finančne in gospodarske krize, 

vendar za enako plačo, kot bi jo prejemali, če bi delali 40 ur na teden, kot jim 

izhaja iz Pogodbe o zaposlitvi. 

 

Čeprav so skoraj v vseh družbah sprejeli dogovore o skrajšanju polnega 

delovnega časa iz 40 ur na 36 ur na teden je prišlo le v dveh družbah do znižanja 

osnovnih plač za 10%, drugi delodajalci pa so izkoristili možnost znižanja 

variabilnega dela plače, kar je povzročilo  nezadovoljstvo pri zaposlenih, tako da 

smo imeli v posameznih družbah velike pritiske na sindikalne zaupnike in je bilo 

potrebno zadeve umirjati in iskati kompromise. 

 

V ISKRI Avtoelektriki so znižali osnovne plače za 10%, nato pa v začetku 

meseca avgusta izdali še 243 sklepov o redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnih razlogov. 

 

S kolegica Barbaro Kozina smo s člani sindikata, ki so prejeli odpoved pogodbe 

o zaposlitvi opravili razgovor in preverjali ali so bile delavke in delavci, 

določeni kot tehnološki viški pravilno vrednoteni v skladu s sprejetim 

programom o razreševanju presežnih delavcev v družbi ISKRA Avtoelektrika,  

kjer smo posumili o kršitvah programa, smo vložili pritožbe na Delavno in 

socialno sodišče, postopki pa še niso zaključeni. 

 

Območna organizacija SKEI Posočja je v mesecu juniju sprejela sklep, da 

predlaga IO SKEI Slovenije, da se OO SKEI Posočja preoblikuje v ReO SKEI 

Posočja. IO SKEI Slovenije je na julijski seji sprejel sklep, da se OO SKEI 

Posočja z dnem 3.6.2009, registrira, kot pravna oseba ReO SKEI Posočja ,kar je 
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bilo realizirano, vendar še danes nimamo podpisanega dogovora o sodelovanju 

med OO ZSSS Posočja in ReO SKEI Posočja. 

 

Kljub zelo kratkemu času za organizacijo splošne opozorilne stavke 13. 

novembra 2009, menimo da je bila opozorilna stavka dobro organizirana in 

imela velik odziv med prebivalstvom. 

 

Nadaljevala so se pogajanja za dvig osnovnih plač, ki so prinesla določene 

rezultate s katerimi moramo biti v tem trenutku zadovoljni, vendar je potrebno 

vztrajati na naših prvotnih zahtevah, ko bomo ugotovili, da so za to dane 

možnosti. 

 

V letu 2009 smo pričeli s pogajanji za PKP v družbi Gostol-Gopan in Gostol 

Goin, vendar smo pogajanja prekinili, ker je bila ekonomska situacija zelo težka, 

z pogajanji za sklenitev PKP v omenjenih družbah bomo nadaljevali v letu 2010. 

 

Člani sindikata SKEI iz ReO Posočja so se udeležili 15. državnega prvenstva v 

veleslalomu in teku na smučeh, ki je zaradi slabih vremenskih razmer na Soriški 

planini odpadlo vendar prijetnega vzdušja kljub temu ni manjkalo. 

 

Naši člani so se udeležili tudi 3. tradicionalnega pohoda na Triglav. 

 

Na protestnem shodu v Ljubljani, 28.11.2009, ki ga je organizirala ZSSS skupaj 

z ostalimi sindikalnimi centralami je sodelovalo 150 članov SKEI iz Posočja. 

 

V letu 2009 smo z Zavodom za zdravstveno varnost Nova Gorica podpisali 

dogovor o sodelovanju v projektu za varna in zdravju prijazna delovna mesta, 

projekt je financiran iz evropskih sredstev. 

 

Naše delo bo v letu 2010 imelo predvsem poudarek na ščitenju pravic naših 

članov in pridobivanju novih članov, ter njihovem izobraževanju. 

 

 

 

                                                                                    Sekretar ReO SKEI Posočja 

 

                                                                                             Bogdan Likar                                                                                         
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