
Datum g las i la :  1.apr i l .2015  

1.  letn ik,  1.  š tevi lka  

sindikat v praksi – novice iz SKEI Posočje 

Pogajalci SKEI, med katerimi je bil tudi 
naš predsednik ReO SKEI Posočje, 
predsednik Sindikalne podružnice Mahle 
Šempeter, Dejan Sirk so naredili veliko 
delo s tem ko so nam iz pogajali nove 
Kolektivne pogodbe SKEI za vse naše 
panoge; elektroindustrijo, kovinsko 
industrijo ter livarne. Nam, članom 
sindikata SKEI je bilo to priborjeno, 
drugim ne-članom je bilo to podarjeno. 
To se moramo vsi zavedati in na to tudi 
opozarjati ne-člane. Da so se pogajalci 
dobo pogajali se kaže tudi v podpisanih 
pogodbah, ki v veliki meri popisujejo 
vse pomanjkljivosti, ki so jih prejšnje 
KP imele.  

O novostih, ki jih prinašajo KP bomo v 
sindikalnih podružnicah izvedli 
izobraževalne seminarje.  

Na nas pa je, da sedaj, ko so KP 
dejavnosti podpisane v naših podjetjih 
zahtevamo uskladitev plač z novo 
Tarifno prilogo dejavnosti. V nekaterih 
podjetjih se morajo na ta način plače 
avtomatsko dvigniti, drugje moramo 

Novice iz SKEI Posočje 

Vprašanje iz podjetja 

Imate tudi vi vprašanje. Zaupajte nam 
ga.  MORA v zdravniško spričevalo 
NAPISATI triizmensko delo. Vse to je po 
Pravilniku o preventivnemu 
zdravstvenemu pregledu. Pred tem se 
moraš ti z delodajalcem PISNO 
dogovoriti o  

Med prazniki moraš delati če bi, če ne 
bi delali, nastala večja škoda. Za ta čas 
je dodatek 50% s tem, da ima kasneje 1 
da prosto (ali pa 100% dodatek za ta 
dan). 
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povišanje zahtevati in se zanje tudi 
izpostaviti. Nič ne pride samo. Tudi 
KPD ne bi imeli, če se ne bi pogajali. 

Ker je v naši Regijski organizaciji 
Posočje malo podjetniških 
kolektivnih pogodb v podjetjih, bomo 
pričeli tudi za akcijo, da bomo v 
vsakem podjetju zahtevali to kar 
nam pripada. Svojo KP, saj je znotraj 
podjetja organiziran sindikat. 

V mesecu aprilu bomo pričeli z Akcijo 
vključevanja novih članov v naš 
sindikat SKEI. Istočasno se bo tudi 
sindikat SKEI v Posočju malo bolj 
predstavil širši javnosti.  

In upam, da vam bo tudi to 
»sindikalno glasilo« všeč.  

Sprejemam predloge za izboljšave in 
vabljeni k sodelovanju tudi vi.  

Lep pozdrav 

Vojko FON, sekretar ReO SKEI 
Posočje 

 

 

Telo glasila naj bo namenjeno 
obveščanju staršev o največjih 
dosežkih in dogodkih v razredu ter o 
šolskih novicah. Posredujte tudi 
novice o posameznih razrednih 
stopnjah in starše obveščajte o 
prihajajočih dogodkih ter novih 
pravilnikih fakultete in šole.  

 

Glas i lo  Sindikata  SKEI  Posočje  

za vas  piše:  Vojko FON  

Prihajajoči 
dogodki 

 11.4. – kegljanje 
SKEI, Zagorje ob 
Savi 

 16.4. – 
izobraževanje 
Nova Gorica 

 20.6. – športne 
igre SKEI, Ptuj 

 



Norm za starejše delavce NI.  V 
letošnjem letu to velja za tiste, ki 
bodo letos stari 56 let. 
Delavcu, za tiste, katerega zdravnik 
ugotovi, da so njegove delovne 
zmožnosti za opravljanje dela po 
bistveno zmanjšane, 5 let ali manj pred 
izpolnitvijo pogojev za pridobitev 
starostne pokojnine delavca. 

Delavcu, starejšemu od 53 let, ki dosega 
normalne rezultate dela, se upošteva za 

Norme za starejše delavce (63.čl. ZDR-1) 

Dejstvo je: 

- da delodajalec ne more sam urejati 
sestavino plač (tu so tudi norme) če pri  
delodajalcu deluje sindikat. 

Postopek pa je tak: 

- v KPD 45.čl 5 ods. (95% zaposlenih 
mora normo doseči) 

- določi se 3 mesečno spremljevalno 
obdobje  v katerem se vidi ali dosega 
dovolj velik % zaposlenih 

- nato se v PODJETNIŠKI kolektivni 
pogodbi določi kaj se zgodi če delavec 
doseže 105% --> mora imeti 5 % 
stimulacijo 

Norme so povezane tudi z nagrajevanjem 

»Dobimo se na 

železniški: vsako 

sredo med 15h in 

17h za člane 

sindikata SKEI«.  

Imate tudi vi 

vprašanje na 

katerega ne najdete 

pravega odgovora.  

Zaupajte nam ga. 

Vprašajte na: 

skei.posocje@siol.net   

Stran 2 od 5 sindikalno glasilo 

izračun plače povprečna norma v 
organizacijski enoti, kjer dela, tudi če 
je sam ne dosega. 

Uresničitev pravice delavca do varstva 
plače je odvisna od sočasnega podpisa 
sporazuma med delodajalcem in 
delavcem, da se bo delavec upokojil 
ob izpolnitvi minimalnih pogojev za 

pridobitev starostne pokojnine. 

TOREJ: če kdo želi sprejeti norme v 
podjetju mora tudi zapisati v 
podjetniško kolektivno pogodbo, kaj 
se zgodi s tistimi, ki normo PRESEŽEJO 
 stimulacija. 

Norme so povezane tudi z 
nagrajevanjem delavcev 

NI norem brez sindikata 

Ni norem brez pravilnika o 
nagrajevanju 

V ostalih primerih NORM NI, sindikat 
jih ne dovoli, ker brez njega ni 
mogoče spreminjati sestavino plač 
(kjer je upoštevana tudi norma). 

 

 

 

Namen glasila je, da ciljnemu 
občinstvu poda ustrezne informacije. 
Šolsko glasilo je odličen način za 
navezovanje dobrih odnosov s starši. 

Najprej izberite kratek naslov za 
glasilo — na primer "Šolske novice" ali 
»Spet v šoli«. Ko izbirate naslov, 
premislite tudi o temi glasila. Kakšno 
sporočilo želite posredovati staršem in 
družinam? 

Naslednje, kar morate ugotoviti, je, 
koliko časa in denarja lahko porabite 
za to glasilo. Ta faktorja vam 
pomagata določiti dolžino glasila in 
pogostost objavljanja. 

Telo glasila naj bo namenjeno 
obveščanju staršev o največjih 
dosežkih in dogodkih v razredu ter o 
šolskih novicah.  

 

sindikat v praksi 

Usklajevanje plač po novi Tarifni Prilogi SKEI 

 

Spremenile so se vse 3 Kolektivne 
pogodbe dejavnosti. 

Po podpisu vsake KP dejavnosti ter 
spremembe tarifnega dela je potrebno 
TUDI v PODJETJU doseči USKLADITEV 
plač. 

Zato vas prosim da v podjetju pridobite 
(tarifni del) ki velja za vašo podjetje ter 
NAČIN USKLAJEVANJA PLAČ z novo 
Tarifno prilogi v KP. Ta 2 podatka 
morate imeti, da veste kako se bodo 
plače uskladile pri vas v podjetju. 

Prosim, če mi oba podatka pošljete na 
Regijo Posočje, da lahko izračunam za 
koliko se morajo plače povečati v 
vašem podjetju. 

Vsekakor pa mora sindikat v podjetju 
napovedati vodstvu pogajanja ter 
doseči povečanje v kolikor ne znaša 1 
TR manj od 553,74 evrov Bruto (tu je 
povečanje avtomatsko). 

 



P.S.:Spremljajte nas 

tudi na facebooku 

profilu: Vojko FON 

Stran 3 od 5 sindikalno glasilo sindikat v praksi 

Pri nas uvajajo nočno izmeno, zdaj me pa zanima, 
na kakšen način lahko prisilijo obstoječe delavke v 
nočno delo glede na to da nima nobena pogodbe in 
zdravniškega spričevala za nočno delo. Ali lahko 
uvajajo nadurno delo med prazniki? Ti ukrepi so 
baje potrebni zaradi povečanega obsega dela. 

Za nočno delo se plačuje 50% dodatek za čas med 
22h in 7h zjutraj. 

Pred nastopom nočnega dela MORA delodajalec 
poslati osebe, ki bodo delale nočno na ZDRAVNIŠKI 
PREGLED z tem namenom. Zdravnik MORA v 
zdravniško spričevalo NAPISATI triizmensko delo. Vse 
to je po Pravilniku o preventivnemu zdravstvenemu 
pregledu. 

Uvedba nočnega dela ter komu ni potrebno delati nočnih izmen 

Pred tem se mora predstavnik sindikata ti z 
delodajalcem PISNO dogovoriti o vsem kar piše v 153 
čl. (čas ki se šteje za nočno delo, kako bo nočno delo 
izgledalo, varnost, malica, ter o tem  komu ni 
potrebno delati nočnega dela. To so otroci, mamice in 
nosečnice ter starejši moški in ženske od 56 let brez 
pisnega soglasja, ter tisti, ki nimajo prevoza na delo. 
Ostali vsi lahko delajo. Za uvedbo nočnega dela več, 
že par let, potrebno soglasja ministrstva in sindikata. 

Med prazniki mora delavec delati če bi, če ne bi 
delali, nastala večja škoda. Za ta čas je dodatek 50% s 
tem, da ima kasneje 1 da prosto (ali pa 100% dodatek 

za ta dan). 

Na regiji Posočje pripravljamo večjo akcijo 
promoviranja podpisa vseh 3 panožnih kolektivnih 
pogodb, ki jih je pravkar podpisal sindikat SKEI. 

To promocijsko izobraževalno akcijo bomo izkoristili 
tudi za predstavitev ugodnosti POPUSTOV, ki jih 
nudimo z našimi partnerji, kateri sodelujejo v 
sistemu Kartica Ugodnosti ZSSS. 

Ob tej priliki bomo tudi izdali zloženko, na kateri 
bomo predstavili vse nove pristopnike h Kartici 
ugodnosti. 

Potrebujemo pa nova podjetja, katera bi nudila 
popust, zato se obračam na vas. 

Ker bi rad, da bi bili naši člani sindikata SKEI 
deležni čim širšega nabora ugodnosti pri podjetjih 
vas sprašujem: 

 -          Ali poznate kakšno podjetje, ki bi bilo 
pripravljeno priznati članom sindikata določen 
popust na njihove storitve ali izdelke? 

Skupaj poiščimo popuste za nas 

-          Ali mi lahko že vi sami uredite podpis pristopne 
pogodbe , ki je v podjetju? 

-          Ali pa mi svetujete, katero podjetje naj 
pokličem (kontakt)? 

-          Lahko pa že vi navežete stike in jaz samo 
dokončam zadevo z podpisom pogodbe? 

Prosim če me pokličete na 041 954784. Poslal vam bom 
obrazec s katerim lahko podpišete novega ponudnika 
popustov v Kartici ugodnosti ZSSS. 

 

  

   

 

 

Namen glasila je, da ciljnemu občinstvu poda ustrezne 
informacije. Šolsko glasilo je odličen način za 
navezovanje dobrih odnosov s starši. 

Najprej izberite kratek naslov za glasilo — na primer 
"Šolske novice" ali »Spet v šoli«. Ko izbirate naslov, 
premislite tudi o temi glasila. Kakšno sporočilo želite 
posredovati staršem in družinam? 

Naslednje, kar morate ugotoviti, je, koliko časa in 
denarja lahko porabite za to glasilo. Ta faktorja vam 
pomagata določiti dolžino glasila in pogostost 
objavljanja. 

Telo glasila naj bo namenjeno obveščanju staršev o 
največjih dosežkih in dogodkih v razredu ter o šolskih 
novicah.  

 

 
 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   

https://www.facebook.com/avtofinance


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Objavljamo prikaz podjetij in samostojnih 
podjetnikov, ki jih je delovna inšpekcija med 
leti 2011 in 2014 oglobila zaradi zaposlovanja 
delavcev na črno. 

Vir: http://podcrto.si/zemljevid-katera-
podjetja-so-v-zadnjih-letih-zaposlovala-na-crno/ 

 

16. april: Akcijska moč sindikata, Nova 
Gorica 

23. april: Upravljanje 
s sindikalno članarino, Ljubljana 

14.maj: Sindikalno gibanje skozi čas, 
Ljubljana 

22.maj: Kolektivne pogodbe, Ljubljana 

28.maj: Varnost in zdravje pri delu 1, 
Ljubljana 

Naslednje izobraževanje ZSSS 

Zanimivosti 

SKEI Regijska 

organizacija Posočje 

Kolodvorska 8 2 

5000 Nova Gorica 

Gsm: 

041 954 784 

E-pošta: 

skei.posocje@siol.net 

 

Najdete nas lahko v 
spletu! 

http://skei.si/regijske_or
ganizacije_skei/reo_skei

_posocje/ 

Skupaj! 

12. junij: Delovni čas, Ljubljana 

18.junij: Organiziranje in včlanjevanja 
delavcev v sindikat, Ljubljana 

10. september, Nova Gorica – 
Kolektivne pogodbe        

26. november, Nova Gorica – Pogodba 
o zaposlitvi        

Prijave na mail ali pri vašem 
sindikalnem zaupniku:  

skei.posocje@siol.net 

Preverite 
zaposlovalce v vašem 

kraju!  

imam ● znam ● vem ● priporočam ●   

 

preverim ● spremenim ● pristopim ●   

http://podcrto.si/zemljevid-katera-podjetja-so-v-zadnjih-letih-zaposlovala-na-crno/
http://podcrto.si/zemljevid-katera-podjetja-so-v-zadnjih-letih-zaposlovala-na-crno/
mailto:skei.posocje@siol.net


 
 
 
 
 
 

 

preverim ● pristopim ● spremenim ● priporočam ●   

Popusti v SKEI Posočje     

AVTO KRKA AJD D.O.O. (Ajdovščina, Nova Gorica5000, 
Poljubinj 89, Šempeter pri Gorici, Idrija) - 10 % popust za 
tehnični pregled, registracijo in homologacije 

PEKO D.D. - 10 % popusta za vsak nakup nad 50 EUR. 
Akcije se ne izključujejo. Popust se obračuna na blagajni. 

TURIZEM KRAS - POSTOJNSKA JAMA - 10 % popust pri 
individualnem ogledu Postojnske jame; 10 % popust pri 
individualnem ogledu Predjamskega gradu; 10 % popust pri 
individualnem ogledu Vivarija Proteus 

WWW. EnaA.COM  - GAMBIT TRADE D.O.O. - 2 % popusta 
vseh izdelkov pri spletnem nakupu  

TERMOPLUS D.O.O. Kromberk, Nova Gorica - 25 % 
popusta za nakup kombiniranega kotla EKO na pelete in 
drva, 25 % popusta za nakup klasičnega kotla na drva 

TRGOVINA ŽIVEX, Spodnja Idrija in Volčja Draga -  7 % 
popust 

PAPIRNICA NAŠA KNJIGA (Nova Gorica, Vipava, Tolmin, 
Šempeter in Ajdovščina) - 5 % popusta za igrače; 5 % 
popusta za pisala;  

 

Nova Gorica: 

BEAUTY - FITNESS CENTER - HOTEL PERLA - 10 % popust 
za posamezen vstop za fitnes, savno in bazen 

GOSTILNA METULJ, ŠULIGOJ SLAVKO S.P.  - 10 % popust 

TRGOVINA SKINY  - 7 % popust za artikle;  

MAYA MAYA - 10 % popust  

MESTNA OPTIKA LJUBLJANA - 15 % popust na vse artikle; 
brezplačni zdravniški pregledi 

TERMOPLUS D.O.O. Kromberk, - 25 % popusta za kotle 

ALTA PC BIRO, Ozeljan – 5 do 10% popusta (tiskalniki ..) 

TRGOVINA WENICE - 10 % popust za nakupe otroškega 
tekstila, obutve in dodatkov po rednih cenah 

 

Bovec: 

MASAŽNI SALON EFFLEURAGE - 20 % popusta  

TRAFT - 15% popusta za rafting; canyoning;  

 

Idrija: 

BAMBI IDRIJA - METRONIC KOMET D.O.O. - 5 % popusta  

 

 
 

 

Tolmin: 

KOD TOLMIN - 10% popusta za hrano  

MAYA SHOP - 15% popusta  

TRGOVINA DO-NA - 5% popusta za vse izdelke 

VULKANIZERSTVO MARKO VALENTINČIČ - Vojkova 
ulica 12, - 10% popusta za storitve 

ŽILNIK - PRODAJA OBUTVE, Tolmin in Idrija - 10 % 
popusta za izdelke v ponudbi 

 

Ajdovščina: 

ONAON D.O.O. - 10 % popust na artikle,  

 

Popusti v hotelih, toplicah (na katero storitev se 
nanaša popust preveri na ZSSS.si): 

Terme Ptuj,Termalni Park - 20 % popusta 

Grand Hotel Primus - 20 % popusta 

Grand Hotel Primus - 10 % popusta 

Mladinsko zdravilišče Debeli Rtič  - 10 % popusta 

Terme Banovci - 20 % popusta 

Hit alpinea d.d. Kranjska gora - 5 % popust v hotelu 
Kompas, Grand hotelu Prisank, hotelu Alpina, hotelu 
špik 

Terme snovik – 10% popusta 

Alp hotel d.o.o.  - 10 % popusta  

Zdravilišče radenci - 20 % popusta  

Bioterme mala nedelja - 10 % popusta  

Thermana d.d., družba dobrega počutja, laško – 10 
do 20 % 
Terme olimia, podčetrtek - 10 do 20 %popusta 

Tusi - apartmaji kaninska vas, turizem, šport in 
rekreacija - 15 % popusta  

 

DELAVSKA HRANILNICA - dve leti brez stroška 
vodenja, nato le 80 centov; direktne obremenitve 
samo 0,12 € ter ročni trajniki samo 0,16 €; brez 
nadomestila za dvige na bankomatih v evro območju; 
MasterCard kartica z odloženim plačilom prvo leto 
brez nadomestila, naslednja leta pa samo 10 €; 
spletna banka Dh-Plus brez pristopnine, mesečno 
nadomestilo samo 0,29 €, plačila samo 0,20 €;  

http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=1017&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=972&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=422&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=333&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=984&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=302&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=13&sobi2Id=330&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=300&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=298&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=295&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=291&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=287&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=984&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=306&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=22&sobi2Id=320&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=7&sobi2Id=995&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=318&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=332&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=36&sobi2Id=319&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=21&sobi2Id=317&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=307&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=305&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=290&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=292&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=987&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=977&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=205&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=73&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=976&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=52&sobi2Id=973&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=907&Itemid=
http://zsss.si/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=899&Itemid=
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