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Spoštovani,
V SKEI Slovenije že od leta 2002 vsak mesec pripravljamo in objavljamo sindikalno listo za tri
kolektivne pogodbe in sicer za KPD kovinske industrije Slovenije, KPD za kovinske materiale in
livarne Slovenije, ter za KPD za elektroindustrijo Slovenije. Sindikalna lista je namenjena
našim predstavnikom SKEI po podjetjih, da z njo preverjajo, ali jim delodajalci pravilno
obračunavajo plače in ostale prejemke. Tako sindikalna lista vsebuje podatke o najnižjih
osnovnih plačah po KPD, višini regresa za prehrano med delom, višini stroškov prevoza na
delo in z dela, višino dnevnic za službeno potovanja doma in v tujini, višino terenskega
dodatka, višino nadomestila za ločeno življenje, višino regresa za letni dopust, višino
odpravnine ob upokojitvi, višino solidarnostnih pomoči, višino jubilejnih nagrad, višino
nagrad dijakom in študentom ter ostale podatke potrebne za objektivno informiranje.
Je pa sindikalna lista SKEI Slovenije namenjena tudi delodajalcem oz. podjetjem, ki
uporabljajo za izračun plač in ostalih prejemkov eno od naštetih kolektivnih pogodb
dejavnosti. Pri svojem delu dostikrat ugotavljamo, da so plače in ostali prejemki včasih
napačno izračunani zaradi zastarelih podatkov, saj se vedno najbrž ni časa ukvarjati kateri
podatek je ta pravi. Zato smo že leta 2011 uvedli zaprti del spletne strani SKEI Slovenije in
storitev ponudili tudi pravnim osebam oz. podjetjem, ki uporabljajo eno od kolektivnih
pogodb katerih sopodpisnik je tudi SKEI Slovenije. Žal pa ugotavljamo, da se tega načina
pridobivanja podatkov poslužuje izredno malo podjetij in da je zaradi tega bistveno več
kršitev posledično pa tudi prijav inšpekciji za delo.
V SKEI Slovenije vam lahko pomagamo in vam za 120,00€ na leto ponujamo vstop v zaprti
del spletnih strani SKEI Slovenije, kjer boste lahko našli ažurirane naštete mesečne
podatke, ki jih potrebujete za mesečni obračun plač in ostalih prejemkov, ter se tako
izognete nevšečnostim in dragim kaznim, ki vam jih nalagajo inšpektorji za delo. Poleg teh
podatkov pa v zaprtem delu najdete tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja, vsebino
kolektivnih pogodb katerih sopodpisnik je SKEI Slovenije vključno s komentarjem in naše
dokumente. V zalogi imamo tudi knjižice kolektivnih pogodb dejavnosti po ceni 5,0 € in
Komentar h kolektivnim pogodbam dejavnosti po ceni 30,0 €.
Vse kar morate storiti je, da nas obvestite, da želite vstopati v zaprti del spletnih strani SKEI
Slovenije, oz. da želite imeti določeno število kolektivnih pogodb oz. Komentar h kolektivnim
pogodbam, mi pa vam bomo posredovali predračun katerega je potrebno predhodno
poravnati, po plačilu pa vam bomo po e-pošti posredovali kodo za vstop v zaprti del spletnih
strani SKEI Slovenije.
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